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І З ВИПРОБУВАННЯМ ТА УКЛАДЕННЯ УГОД 

О.О. Книженко І У  КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
| ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто питання щодо можливості укладення угоди у кримінальному 
провадженні про корупційні злочини з угодженням звільнення від відбування 
покарання з випробуванням. На підставі аналізу норм Загальної частини КК 
України, сучасного антикорупційного законодавства, робиться висновок, що в разі 
вчинення корупційного злочину узгодити можна тільки покарання, його вид та 
розмір, однак звільнення від відбування покарання з випробуванням -  ні. Частина 
1 ст. 75 КК України прямо позбавляє суд можливості звільнити від відбування по
карання з випробуванням особу, яка засуджується за корупційний злочин.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, звільнення від відбування пока
рання з випробуванням, корупція, корупційне правопорушення, корупційний злочин,

Постановка проблеми. Протидія корупції на сьогодні є національним 
завданням номер один, на щ о наголошується в Щ орічному Посланні 
Президента України до Верховної Ради України. Також ним акцентовано 
увагу, щ о прийняття низки антикорупційних законів у 2014 р. започатку
вало в Україні найбільш масштабну антикорупційну реформу, яка є си
стемною [1, с. 158]. Передусім було прийнято такі основоположні закони, 
як «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», «Про
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Національне антикорупційне бюро України», щ о насамперед створює 
підґрунтя для проведення системних реформ.

Відповідно до внесених змін до КК України від 14.10.2014 року, які 
обумовлені саме прийняттям ЗУ «Про Національне антикорупційне бю
ро України» держава посилила заходи, спрямовані на протидію корупції. 
Зокрема зазнала змін ч.1 ст. 75 КК, щ о на сьогодні не дозволяє застосу
вання звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі за
судження за корупційні злочини. Стосується таке обмеження й укладен
ня угод у кримінальному провадженні.

Проте саме питання укладення угод у кримінальному провадженні 
щ одо корупційних злочинів на практиці викликає чимало запитань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі пробле
мам звільнення від відбування покарання з випробуванням окрім праць ав
тора цієї праці присвячено наукові доробки А.В. Андрєєва, О.В. Беци, 
О.П. Гороха, О.М. Звенигородського, А.І. Золотарьова, А.О. Клевцова, Є.С. 
Назимка, Є.О. Письменського, Д.В. Ягунова та ін. Проте, зважаючи на 
останні зміни, щ о відбулися в кримінальному законодавстві, проблема 
звільнення особи від відбування покарання з випробуванням при засудженні 
за корупційні злочини у випадку затвердження угоди про примирення 
або про визнання вини на теоретичному рівні щ е не розглядалася.

Формування цілей. Метою цієї публікації є дослідження саме питання 
можливості (або відсутності можливості) звільнення особи від відбування 
покарання з випробуванням при засудженні за корупційні злочини у випад
ку затвердження угоди про примирення або про визнання вини.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до чинної редакції 
ч. 1 ст. 75 КК України суд не може приймати рішення про звільнення від 
відбування покарання з випробуванням у випадку засудження за коруп- 
ційний злочин. Водночас у ч. 2 цієї статті визначається, щ о суд приймає 
рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у 
випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, 
якщо сторонами угоди узгоджено покарання у вигляді виправних робіт, 
службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбав
лення волі на строк не більше п'яти років, а також узгоджено звільнення 
від відбування покарання з випробуванням.

Така редакція приписів ч.ч. 1 та 2 ст. 75 КК України окремими прак
тиками тлумачиться так, начебто положення цих частин мають самостійне 
значення й не залежать одне від одного, щ о дозволяє стверджувати про 
відсутність заборони стосовно затвердження угоди про примирення або 
про визнання вини щодо корупційних злочинів, якщо сторонами угоди 
узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.
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Як на аргумент щ одо підтвердження вказаної позиції її прибічники 
акцентують увагу на відсутність будь-яких обмежень укладення угоди в 
кримінальному провадженні про корупційні злочини, щ о визначається 
положеннями Глави 35 Кримінального процесуального кодексу України 
«Кримінальне провадження на підставі угод».

Отже, перед практиками постало два найсуттєвіших питання:
1) чи можливо відповідно до вимог КК України та КПК України 

укладати угоди у кримінальних провадженнях про корупційні злочини з 
узгодженням звільнення від відбування покарання з випробуванням;

2) чи має право суд затверджувати такі угоди з подальшим звільнен
ням від відбування покарання з випробуванням.

Аби дати відповіді на ці питання необхідно системно тлумачити закон 
про кримінальну відповідальність у контексті інших положень Загальної 
частини КК України (наприклад, ст. 65 КК України), положень не тільки 
КПК, а й низки законів, прийнятих 14.10.2014 року, які спрямовані на 
протидію корупції.

Відразу відзначимо, щ о відповідь на два поставлених запитання має 
бути негативною.

Такий висновок випливає з наступного.
Передусім у ст.ст. 471, 472 КПК зазначено, щ о зміст угоди про при

мирення або про визнання вини поміж істотних для відповідного кри
мінального провадження обставин та інш их обов'язкових, передбачених 
у цих нормах, положень, має містити узгоджене покарання та згоду 
сторін на його призначення або на призначення покарання та звільнення 
від його відбування з випробуванням.

Аби реалізувати вказані положення КПК, ідеться про можливість 
укладення угод, у яких можливе узгодження не тільки покарання, а й 
можливість узгодити звільнення від його відбування, у 2012 році (ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийнят
тям Кримінального процесуального кодексу України» від 13.04.2012 року) 
було доповнено ст. 75 КК України частиною другою, яка забезпечувала 
застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням і під 
час укладення угод у кримінальному провадженні.

Зауважимо, щ о без внесення зазначених змін було б неможливим укла
дення угоди щодо звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Укладаючи такі угоди, прокурор передусім керується положеннями як 
Загальної, так й Особливої частин КК України. Стосується це й звільнення 
від відбування покарання з випробуванням. Так, не може бути досягнуто 
угоди щ одо призначення відповідного покарання та звільнення від його 
відбування з випробуванням, якщо цього не дозволяють норми КК 
України (положення як Загальної так і Особливої частин КК).
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Оцінювати як дві самостійні абсолютно незалежні норми, які 
містяться в ч.ч. 1 та 2 ст. 75 КК, щ о дозволило б порушувати питання про 
можливість укладення угоди про звільнення від відбування покарання з 
випробуванням за вчинення корупційного злочину, не можна. Цей вис
новок випливає з того, щ о в ч. 1 визначено підстави та умови застосування 
звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Умовами його застосування є призначення покарання у вигляді 
виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обме
ження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років. Ви
ходячи зі змін, унесених у 2014 році, додалася ще одна умова -  цей зло
чин не має бути корупційним.

Підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням обумо
влені суспільною небезпечністю вчиненого злочину й особи, яка його вчини
ла. Застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням мо
жливе по-перше, щодо тих осіб, суспільна небезпечність яких є невеликою, 
по-друге, дані, які характеризують винного і свідчать про можливість досяг
нення виправлення особи без відбування основного покарання.

У  протилежному випадку (у разі визнання самостійності вказаних 
норм) підстави застосування звільнення від відбування покарання з ви
пробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про 
визнання вини є іншими, ніж ті , які передбачені ч. 1 ст. 75 КК України. 
Це означало б, щ о під час укладання такої угоди не має значення ані тяж
кість учиненого злочину, ані особа винного, ані обставини справи, які б 
дозволяли дійти висновку про можливість виправлення засудженого без 
відбування покарання.

Зазначене доводить, щ о звільнення від відбування покарання з 
випробуванням у будь-якому разі має відбуватися за наявності підстав та 
умов, визначених у ч. 1 ст. 75 КК України. Винятки становлять 
неповнолітні, вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до семи років, 
оскільки для них законодавець передбачив певні особливості, 
передбачених ст.ст. 79, 104 КК України.

Обґрунтуванням указаної позиції слугує й генезис інституту звільнення 
від відбування покарання з випробуванням (умовного засудження). Він 
свідчить, що, зародившись у другій половині XIX ст. як альтернатива 
короткочасному позбавленню волі та одержавши світового поширення, 
цей захід дозволяв застосування мінімального кримінально-правового 
впливу до особи, яка викликала переконання в тому, щ о вона здатна 
виправитися без відбування призначеного покарання [2, с. 34]. Таке 
переконання виникало на підставі оцінки обставин, щ о характеризують 
особу винного та вчинений нею злочин.
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Слід також  відзначити, щ о в науковій літературі вже неодноразово 
постає питання щ одо можливості застосування звільнення від відбування 
покарання з випробуванням за вчинення злочинів відповідної категорії.

Передусім, з прийняттям КК України в 2001 році та трансформацією 
умовного засудження та відстрочки виконання покарання у звільнення 
від відбування покарання з випробуванням, постало питання про можливість 
застосування такого звільнення щ одо вчинення тяжких та особливо 
тяжких злочинів.

Вирішальну роль у розв'язані зазначеного питання також відіграв зміст 
ч. 1 ст. 75 КК України. Автором цієї роботи в попередніх працях уже відзна
чалося, щ о при звільненні від відбування покарання з випробуванням у 
випадку засудження до позбавлення волі на строк не більше п'яти років ма
ють ураховувати не максимальну межу санкції норми статті, за якою винного 
засуджують, а реально призначений строк у вироку. Такий висновок випли
ває з аналізу статей 74 і 75 КК, оскільки обмеження щодо тяжкості вчиненого 
злочину належать до звільнення від покарання, а не його відбування. Кри
мінальний закон же використовує обидва поняття. Наприклад, «звільнення 
від покарання» (ст.84 КК), «звільнення від відбування покарання з випробу
вання» (ст. 75), «умовно-дострокове звільнення від відбування покарання» 
(ст.81). У  ст. 75 КК законодавець говорить лише про призначене покарання, 
тому при вирішенні питання про звільнення від відбування покарання з ви
пробуванням слід ураховувати призначене покарання у вироку, а не межу 
санкції норми статі, за якою засуджують особу [2, с. 91].

Така позиція була сприйнята не лише судовою практикою [2, с. 92], а 
й у подальших наукових розробках указаного питання [3].

Ігнорування положень ч.1 ст. 75, а саме обставин справи, які дають вис
новок про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, 
свідчитиме, щ о угода буде укладатися й щодо корупціонера, який негативно 
характеризується, не здатен виправитися без відбування покарання, а до ньо
го наперекір указаним вимогам, проте через досягнуту домовленість, застосо
вується звільнення від відбування покарання з випробуванням.

У  разі самостійного тлумачення ч. 2 ст. 75 КК цілком логічно було б ве
сти мову й про самостійне тлумачення положень ч. 5 ст. 65 КК, на підставі 
чого можна було б укладати угоди й щодо, приміром, до 2-х місяців позбав
лення волі. Однак, вочевидь, таке припущення є таким, що спотворює прин
цип законності та створює можливість маніпулювання законом, що у свою 
чергу, є корупціоногенним фактором у правозастосовній практиці.

Обгрунтування протилежної думки посиланням на те, що ст. 75 звер
тається до суду, а не до прокурора, а в ст.ст. 471, 472 КПК законодавець 
навпаки звертається до прокурора є безпідставним, оскільки звертання тільки 
до суду міститься, приміром, й у ст.ст. 65-68 КК України та багатьох інших
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нормах. Проте, прокурори, укладаючи угоди, також керуються цими поло
женнями, хоча законодавець у них звертається передусім до суду.

Отже, заборон щодо можливості укладення угоди у кримінальному 
провадженні про корупційні злочини немає. Прокурор, керуючись по
ложеннями Загальної частини КК України, під час укладення угоди про 
примирення або про визнання вини може узгодити вид та розмір пока
рання, проте він не може узгодити звільнення від відбування покарання з 
випробуванням.

Висновки. Даючи відповідь на перше запитання щ одо можливості 
укладення угоди у кримінальному провадженні про корупційні злочини 
з угодженням звільнення від відбування покарання з випробуванням мо
жемо констатувати, щ о узгодити можна тільки покарання, звільнення від 
відбування покарання з випробуванням -  ні.

Щ одо другого питання стосовно права суду затверджувати таку уго
ду також мусимо дати негативну відповідь. Частина 1 ст. 75 КК України 
прямо позбавляє суд можливості звільнити від відбування покарання з 
випробуванням особу, яка засуджується за корупційний злочин.

Ви кори стан і дж ерела:
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К н и ж ен ко О.А. О свобож ден и е от отбьівания наказан ия с испьітанием 
и заклю чен и е соглаш ений в уголовном  п р ои зводстве в отнош ен ии кор- 
рупци онньїх преступлений

Рассмотреньї вопросьі о возможности заключения соглашения в уголов
ном производстве о коррупционньїх преступлениях с согласованием освобож- 
дения от отбьівания наказания с испьітанием. На основании анализа норм 
Общей части УК Украиньї, современного антикоррупционного законодатель- 
ства, делается вьівод, что в случае совершения коррупционного преступления 
согласовать можно только наказания, его вид и  размер, однако освобождение 
от отбьівания наказания с испьітанием - нет. Часть 1 ст. 75 УК Украиньї прямо 
лишает суд возможности освободить от отбьівания наказания с испьітанием 
лицо, которое осуждается за коррупционное преступление.
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Висвітлено дискусійні питання щодо видів освідування як самостійної слід
чої (розшукової) дії у світлі нового Кримінального процесуального кодексу Украї
ни та можливості його проведення в примусовому порядку. Здійснено порів
няльний аналіз правового регулювання слідчої (розшукової) дії за КПК Росії, 
України та інших країн.

Ключові слова: слідчий, слідчі (розшукові) дії, освідування, спеціаліст, експерт.
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