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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД 
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДОМ

Реалізація в життя положень Конституції України, зокрема 
положень, які закріплюють провідну роль суду, визначило і таку 
новацію кримінального законодавства, як віднесення вирішення 
питань про звільнення від кримінальної відповідальності виключ-
но до компетенції судових органів. КК України (ч. 2 ст. 44) чітко 
зафіксував це положення, зазначивши: «Звільнення від криміналь-
ної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здій-
снюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної 
відповідальності встановлюється законом» [2].

Відповідно, звільнення від кримінальної відповідальності – це 
відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила зло-
чин, встановлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом 
закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, перед-
бачених КК України, у порядку, встановленому Кримінальним про-
цесуальним кодексом України [3]. Виділяють такі ознаки звільнен-
ня особи від кримінальної відповідальності: 1) щодо неї (особи) не 
постановлюється обвинувальний вирок (на відміну від звільнення 
від відбування покарання); 2) до винного не застосовується пока-
рання; 3) особа не отримує судимість [3].

У Главі 24 КПК України передбачений параграф 2, який має 
назву «Звільнення особи від кримінальної відповідальності». Від-
повідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримі-
нальної відповідальності у випадках, передбачених законом Укра-
їни про кримінальну відповідальність. Отже, щоб з’ясувати, які це 
випадки, потрібно звернутися до КК України.

У Загальній частині КК України передбачено, зокрема, такі 
випадки звільнення від кримінальної відповідальності: 1) у зв’язку 
з дійовим каяттям (ст. 45); 2) у зв’язку з примиренням винного з по-
терпілим (ст. 46); 3) з передачею особи на поруки (ст. 47); 4) у зв’язку 
зі зміною обстановки (ст. 48); 5) у зв’язку із закінченням строків 
давності (ст. 49); 6) неповнолітньої особи із застосуванням приму-
сових заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 97); 7) неповнолітньої 
особи у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 106); 8) на під-
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ставі закону України про амністію (ст. 86); 9) на підставі акту поми-
лування (ст. 87). Також в ряді норм Особливої частини КК України 
передбачені спеціальні підстави звільнення від кримінальної відпо-
відальності.

В усіх перелічених випадках особу можна звільнити від кри-
мінальної відповідальності лише за наявності визначених у КК 
України умов і підстав. Умовою звільнення особи від кримінальної 
відповідальності є вчинення нею певного кримінального правопо-
рушення. Підставою такого звільнення може бути певна поведінка 
особи після вчинення кримінального правопорушення, яку заохо-
чує держава, настання певної події.

У ч. 2, 3 ст. 285 КПК України зазначено, що особі, яка під-
озрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримі-
нальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом 
України про кримінальну відповідальність дій, роз’яснюється пра-
во на таке звільнення. Підозрюваному, обвинуваченому, який може 
бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути 
роз’яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від 
кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закрит-
тя кримінального провадження з цієї підстави. У разі, якщо під-
озрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення 
від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудо-
ве розслідування та судове провадження проводяться в повному 
обсязі в загальному порядку.

У ч. 2 ст. 286 КПК України зазначено, що встановивши на 
стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кри-
мінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на 
таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від 
кримінальної відповідальності та без проведення досудового роз-
слідування у повному обсязі надсилає його до суду. Порядок здій-
снення звільнення від кримінальної відповідальності передбачає 
його реалізацію через постанову відповідного судового рішення. 
Вище вже відзначалось, що це є новацією у чинному кримінально-
му законодавстві. 

Отже, процесуальний порядок здійснення передбачений нор-
мами чинного Кримінально-процесуального кодексу України. 
Встановлений порядок суттєво підвищує виховне значення інсти-
туту звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки спира-
ється на діяльність суду – органу, покликаного здійснювати право-
суддя, який діє від імені України.
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА

Одним из основополагающих принципов уголовного произ-
водства является закреплённый в п.15 ч.1 ст. 7 Уголовного процес-
суального кодекса Украины (далее – УПК Украины), принцип со-
стязательности сторон и свободы в предоставлении ими суду своих 
доказательств и в доказывании перед судом их убедительности [1]. 
Сущность состязательности в уголовном процессе – это спор сто-
рон перед судом. В основе состязательного построения процесса 
лежит принцип «один субъект – одна функция». Разделение трех 
процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения дела 
формирует «треугольник» участников, внизу которого располага-
ются стороны, а в вершине находится суд. Таково исходное и обяза-
тельное условие состязательности. По мнению отдельных авторов, 
если данного построения нет, то о состязательности не может быть 
и речи. Кроме того, следует иметь в виду, что состязательность в 
уголовном процессе – это не просто спор сторон перед судом, а раз-
бирательство судом дела по существу, т.е. решение вопроса о пре-
ступлении и виновности лица, его совершившего [2].

Участие защитника является важной процессуальной гаранти-
ей защиты прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемо-
го и других лиц, относительно которых осуществляется уголовное 
производство. Им, в соответствии с положением ч.1 ст. 45 УПК, яв-


