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У статті розглянуто питання правової регламентації обов'язків, які пок
ладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням 
(ст. 76 КК України). З урахуванням здобутків доктрини кримінального права, 
системного аналізу профільних нормативних актів України та практики їх 
застосування виявлено вади законодавчого регулювання зазначених обов'язків, 
сформульовано пропозиції щодо їх усунення.
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Постановка проблеми. Згідно з ч. 3 ст. 75 КК України при звільненні 
від відбування покарання з випробуванням протягом визначеного судом 
іспитового строку особа має не тільки не вчинювати нових злочинів, а й 
виконати покладені на неї певні обов'язки. Характер обов'язків, які 
можуть бути покладені на особу судом, визначає ефективність звільнення 
від відбування покарання з випробуванням, має суттєвий вплив на 
можливість проводити повноцінну профілактичну роботу із 
засудженими та здійснювати якісний контроль за ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кримінально-правові 
аспекти обов'язків, які покладає суд на особу, звільнену від відбування 
покарання з випробуванням у юридичній літературі розглядали
І. Богатирьов, О. Горох, С. Зельдов, А. Клевцов, О.О. Книженко,
О. Ковітіді, Г. Кригер, В. Ломако, В.Меркулова, А. Музика, Є. Назимко,
В. Скибицький, Ю. Ткачевський, М. Хавронюк, С. Халимон, С. Черкасов 
та інші науковці. Проте на сьогодні не вирішено всі спірні питання та не 
досягнуто одностайності щодо важливих теоретичних і практичних 
питань у позначеному контексті.

Формування цілей. Метою цієї статті є розгляд актуальних кримі
нально-правових проблем, пов'язаних з обов'язками, які покладає суд на 
особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, виявлення в 
цій частині недоліків чинного законодавства та практики його застосу
вання, а також формулювання пропозиції щодо їхнього усунення.

Виклад основного матеріалу. Зазначені обов'язки можуть мати пасив
ний (не вчиняти чи утриматися від учинення яких-небудь дій) та актив
ний (здійснити конкретні дії) характер. Інакше кажучи, обов'язки, покла
дені судом на особу, дістають вияв або у вигляді безпосередньої вимоги 
щодо певної поведінки, або як заборона на здійснення чого-небудь.

У ч. 1 ст. 76 КК України міститься перелік таких п'яти обов'язків:
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1. Попросити публічно або в іншій формі пробачення в потерпі
лого (п. 1 ч. 1 ст. 76 КК України). Пробачення може бути викладене засу
дженим усно (у залі судового засідання, через радіо, телебачення, інші ЗМІ 
тощо) або письмово (наприклад, через газету, журнал, лист). Покладання 
цього обов'язку несе в собі певний вплив виправного характеру й корисне 
при засудженні за менш тяжкі злочини й особливо проти здоров'я, честі, 
гідності, проти громадського порядку, моральності тощо [1, с. 305].

2. Не виїжджати за межі України на постійне місце проживання 
без дозволу органу кримінально-виконавчої системи (п. 2 ч. 1 ст. 76 КК 
України). Покладання цього обов'язку означає заборону судом самовільно, 
без дозволу кримінально-виконавчого органу виїжджати за межі України 
на постійне проживання. Його виконання пов'язане з необхідністю знахо
дження засудженого протягом періоду іспитового строку в межах України 
для можливості здійснення контролю за ним. Хоча вказана вимога в зако
ні прописана чітко, на практиці щодо цього трапляються прикрі помилки.

Так, Верховний Суд України змінив вирок Приморського районного суду 
м. Одеси від 12 квітня 2007 року, замінивши при застосуванні п. 2 ч. 1 ст. 76 
КК України посилання суду не виїжджати засудженому за межі України без до
зволу органу кримінально-виконавчої системи на посилання не виїжджати за 
межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально- 
виконавчої системи. Як справедливо констатувала найвища судова інстанція, 
місцевий суд, заборонивши особі виїжджати за межі України, порушив консти
туційні права засудженого на вільне пересування через кордон в інші держави [2].

Аналогічне рішення з мотивів обмеження гарантованої Конституцією України 
свободи пересування особи у  визначених законом межах ухвалила колегія суддів Судо
вої палати у  кримінальних справах Верховного Суду України 11 січня 2010 року за 
справою щодо М , засудженого вироком Суворовського районного суду м. Херсона [3].

Який же підхід суду є найбільш удалим гїе Іеде їегепгїа? Припустимо, 
що органи кримінально-виконавчої системи надали дозвіл особі виїхати за 
межі України на постійне проживання, розмірковує О. Книженко. У зв'язку з 
цим виникають такі запитання: хто (який орган) буде звільняти особу від 
відбування покарання після закінчення іспитового строку; який орган конт
ролюватиме її поведінку, якщо вона виїхала за межі України; який орган 
здійснюватиме контроль за виконанням додаткового покарання, якщо воно 
призначено? Було б доцільним установити обов'язок не виїжджати за межі 
України на постійне проживання протягом іспитового строку [4, с. 150].

А. Музика, погоджуючись зі слушністю висловленої пропозиції, йде 
далі та вважає за доцільне зазначений обов'язок поширити на будь-який 
виїзд за межі України, і, відповідно, слова «на постійне проживання» із 
наведеного тексту вилучити [5, с. 344]. Позиція цього вченого видається 
правильною, а тому обов'язок, установлений п. 2 ч. 1 ст. 76 КК України,
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варто сформулювати в такій редакції: «Не виїжджати за межі України про
тягом іспитового строку» .

3. Повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну 
місця проживання, роботи або навчання (п. 3 ч. 1 ст. 76 КК України).
У випадку зміни місця проживання, роботи або навчання засуджений у 
будь-який спосіб повинен в обов'язковому порядку повідомити про це 
органи кримінально-виконавчої системи для здійснення ефективного 
контролю за ним.

Ігнорування виконання цього обов'язку негативно впливає на діє
вість контролю органів кримінально-виконавчої системи за поведінкою 
засудженого. За цей час особа може не виконувати й інші обов'язки, пок
ладені на нього судом. Як правильно підкреслює А. Клевцов, відсутність 
контролю протягом певного часу може стати причиною появи у свідомо
сті засудженого антигромадських поглядів, негативного впливу осіб, схи
льних до антигромадської поведінки [6, с. 159].

4. Періодично з'являтися для реєстрації до кримінально- 
виконавчої інспекції (п. 4 ч. 1 ст. 76 КК України). Суд не встановлює 
періодичність та дні проведення такої реєстрації. За ч. 3 ст. 13 КВК України 
вирішення цього питання віднесено до компетенції кримінально- 
виконавчих інспекцій. Щодо засуджених, на яких покладено відповідний 
обов'язок, працівник кримінально-виконавчої інспекції має винести пос
танову про встановлення днів явки на реєстрацію (від одного до дванадцяти 
разів на квартал). Періодичність явки на реєстрацію може змінюватися 
постановою працівника інспекції залежно від поведінки особи [7, с. 319]

Розглянемо приклад із судової практики. Миколаївський районний суд 
Львівської області вироком від 23 лютого 2007 року засудив Ш. за ч. 1 ст. 263 КК 
України до покарання у  вигляді 2 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК засу
дженого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 
2 роки та покладено на нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: не 
виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально- 
виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця свого проживання і один 
раз на місяць з'являтися туди для реєстрації. Розглядаючи справу в касаційному 
порядку, Верховний Суд України ухвалив через порушення вимог ч. 3 ст. 13 КВК 
України вирок районного суду змінити, виключивши з нього вказівку на періодич
ність явки Ш. в органи кримінально-виконавчої системи для реєстрації [8].

5. Пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захво
рювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб (п. 5 ч. 1 
ст. 76 КК України). Цей обов'язок може бути покладений за умови, якщо 
особа страждає на специфічний різновид захворювань і потребує ліку
вання від нього. Його виконання має бути засвідчене відповідною довід
кою медичної установи. Захворюваннями, що становлять небезпеку для
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здоров'я інших осіб, можуть бути венеричні захворювання, вірус імуно
дефіциту людини, туберкульоз тощо.

А. Музика і О. Горох, досліджуючи шляхи вдосконалення законодав
ства про примусове лікування осіб, які вчинили злочин, визнали за необ
хідне внести зміни до п. 5 ч. 1 ст. 76 КК України, виклавши його в такій 
редакції: «пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії чи токси
команії або іншого соціально небезпечного захворювання» [9, с. 165]. Оче
видно, що запропоновані зміни здатні підвищити ефективність криміна
льно-правового впливу на осіб певної категорії в межах застосовуваного 
до особи звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Ухвалюючи рішення про покладення певних обов'язків на винувату 
особу, суд має враховувати низку нюансів, детально досліджених у літе
ратурі. Мається на увазі таке:

1. Перелік передбачених ст. 76 КК України обов'язків є вичерпним -  
не можна покласти на особу обов'язки, які не передбачені законом, скасо
вувати чи доповнювати раніше покладені обов'язки [10, с. 174]. Ці 
обов'язки суд не може ні звужувати, ні розширювати. Таку ж позицію 
займає найвища судова інстанція України.

При розгляді касаційного подання прокурора щодо скасування рішення Калусь- 
кого міськрайонного суду Івано-Франківської області колегія суддів Судової палати у 
кримінальних справах Верховного Суду України констатувала таке. Суд, звільнивши 
винну особу від відбування покарання з випробуванням і поклавши на неї обов'язок «не 
змінювати без відома та згоди органів кримінально-виконавчої системи місце постій
ного проживання», допустив порушення вимог кримінального закону, оскільки роз
ширив перелік обов'язків, зазначених у  ст. 76 КК України, що є неприпустимим [11].

Рішення законодавця стосовно закритості (вичерпності) переліку 
обов'язків, що розглядаються, є обґрунтованим. Межі допустимості таких 
обов'язків повинні бути визначені законом. Висловлена думка перекон
ливо аргументується таким чином. По-перше, покладання обов'язків 
припускає певне вторгнення в права та законні інтереси особи. По-друге, 
на практиці інший підхід може призвести до зловживань правозастосов- 
них органів. По-третє, можливість покладання на засудженого обов'язків, 
не передбачених КК, суперечила б принципу законності [12, с. 62].

2. Виконання певних обов'язків має сприяти здійсненню виправного 
впливу та полегшувати компетентним органам здійснення контролю за 
поведінкою особи [13, с. 189].

При обранні того чи іншого обов'язку з переліку, передбаченого ч. 1 
ст. 76 КК України, варто брати до уваги певні особливості вчиненого зло
чину (наприклад, особливого значення можуть набувати причини та 
умови, що сприяли його скоєнню). Треба також ураховувати особистісні 
дані злочинця, реальність виконання обов'язків, що покладаються на осо-
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бу. Аналіз такої інформації може зорієнтувати суд у правильному визна
ченні обов'язків щодо конкретної особи. Як свідчить вивчення судової 
практики, суди не завжди дотримуються цієї рекомендації при звільненні 
від відбування покарання з випробуванням.

Так, вироком Сокирянського районного суду Чернівецької області особа (умовно 
назвемо її Б.) була засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 1 
ст. 129 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 162 КК України. На підставі ст. 75 КК України Б. був 
звільнений від відбування покарання з покладанням на нього таких обов'язків: не ви
їжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально- 
виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну 
місця проживання, роботи або навчання та періодично з'являтися для реєстрації в 
зазначені органи. При цьому згідно з матеріалами справи Б. за висновком наркологіч
ної експертизи страждає на хронічний алкоголізм та потребує примусового лікуван
ня від нього [14]. Як бачимо, при обранні обов'язків указаний факт чомусь 
залишився поза увагою суду, хоча логічним було б рішення про покла
дення на Б. обов'язку пройти курс лікування від алкоголізму.

3. На особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, 
може не покладатися жодних обов'язків, якщо, на думку суду, це буде не 
потрібно. Утім, за такого рішення суд не матиме можливості дорікнути 
засудженому в тому, що він не виконує покладені на нього обов'язки, а 
отже, з цієї підстави направити його для відбування призначеного пока
рання відповідно до ч. 2 ст. 78 КК України [15, с. 198].

З огляду на сказане, виглядає сумнівною категорична думка
А. Стрижевської про те, що «при формулюванні попереднього висновку 
про можливість звільнення особи від відбування покарання з випробу
ванням суд зобов'язаний покласти на засудженого принаймні один із 
передбачених в ч. 1 ст. 76 обов'язків» [16, с. 213]. Про таке зобов'язання у 
ст. 76 КК України не йдеться. Суду надається право покладати на засу
дженого певні обов'язки, тому цілком логічно допустити, що він своїм 
правом може й не скористатися.

Інша річ, що формулювання, використане законодавцем у ч. 1 ст. 76 
КК України стосовно права суду не покладати на засудженого будь-яких 
обов'язків, виглядає вкрай суперечливим і недосконалим. У ч. 3 ст. 75 КК 
України зазначається, що звільнення засудженого від відбування призна
ченого покарання відбувається за умови, якщо він протягом визначеного 
іспитового строку не вчинить нового злочину й виконає покладені на 
нього обов'язки. Ураховуючи, що протягом іспитового строку засуджений 
повинен не лише не вчинити нового злочину, а й виконати покладені на 
нього обов'язки, правильним було б зобов'язати суд покладати на кожно
го засудженого певні обов'язки [17, с. 5].

Заслуговують на підтримку і більш категоричні пропозиції про пок
ладення низки обов'язків на всіх без винятку засуджених, наприклад,

147



І В і сник  Луг а нс ь ко г о  де ржа вно го  у н ів е рс и те ту  
в ну тр ішн іх  справ імен і  Е.О. Д ід ор е нк а

вимоги не змінювати постійного місця проживання, роботи чи навчання 
без дозволу органів кримінально-виконавчої системи як необхідної умови 
здійснення контролю за звільненою від покарання особою [18, с. 42 - 43; 
19, с. 160]. Адже, за даними фахівців, суди рідко користуються правом 
покладати на звільнених від покарання осіб ті обов'язки, виконання яких 
повинно сприяти їхньому виправленню й невчиненню нових злочинів. 
Майже на 67 % опитаних покладено обов'язок повідомляти про зміну 
місця перебування, не виїжджати за межі України, з'являтися на реєстра
цію до кримінально-виконавчої інспекції. На 33,2 % - не покладено взага
лі жодних обов'язків. Своєю чергою, це призводить до ситуації, що в бі
льшості випадків працівники кримінально-виконавчих інспекцій не ма
ють жодних інструментів впливу на цих засуджених, у результаті чого не 
може бути забезпечений і реальний контроль за їх поведінкою. Формаль
на відсутність покладених судом обов'язків дає можливість таким особам 
говорити про неправомірність дій кримінально-виконавчих інспекцій 
щодо них та перебувати у стані переконаності в неможливості настання 
будь-яких негативних наслідків [19, с. 121, 157; 20].

У цьому контексті хотілося б звернути увагу на суперечливість по
ложення ч. 3 ст. 164 КВК України, відповідно до якого особа, звільнена від 
відбування покарання з випробуванням, зобов'язана виконувати 
обов'язки, які покладені на неї судом, а також повідомляти інспекцію про 
зміну місця проживання та з'являтися за викликом до кримінально-виконавчої 
інспекції. Тобто фактично йдеться про ті самі обов'язки, які визначені в
ч. 1 ст. 76 КК України, однак їх виконання цілком справедливо є 
обов'язковим для кожного звільненого з випробуванням. Для усунення 
колізії, що склалася, доцільно в кримінальному законі зобов'язати суд у 
кожному випадку звільнення особи від відбування покарання з випробу
ванням покладати на неї обов'язки, передбачені в пп. 2, 3 і 4 ч. 1 ст. 76 КК 
України. Таку ж позицію займає О. Грошова, яка зазначає, що, хоча ст. 164 
КВК України необґрунтовано покладає на засудженого додаткові 
обов'язки, порушуючи тим самим вичерпний перелік їх за КК України, 
але вона допомагає інспекції виконувати свої функції та основні цілі її 
діяльності [21, с. 140].

Висновки. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбу
вання покарання з випробуванням є важливим елементом режиму ви
пробування, що дозволяє здійснювати кримінально-правовий вплив на 
засудженого та контролювати його поведінку. Водночас, кримінальний 
закон, який установлює зазначені обов'язки, потребує вдосконалення для 
підвищення ефективності застосовуваного звільнення від відбування по
карання з випробуванням.
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П исьм енский Е.А. О бязанности, возлагаем ьіе судом на лицо, осво- 
бож денное от наказан ия с и сп ьта н и ем  (уголовно-правовьіе аспектьі)

В статье рассмотрени вопроси правовой регламентации обязанностей, 
возлагаемих судом на лицо, освобожденное от отбивания наказания с испи- 
танием (ст. 76 УК Украини). С учетом достижений доктрини уголовного пра
ва, системного анализа профильних нормативних актов Украини и практики 
их применения виявлено недостатки законодательного регулирования ука- 
занних обязанностей, сформулировани предложения по их устранению.

Ключевие слова: обязанности, освобождение от отбивания наказания с испи- 
танием, испитательний срок.

Р у зтеп ек у у  У.О. ТЬе оЬІідаііопз іт р о зе г ї Ьу іЬе соигі оп іЬе регзоп ге- 
іеазегї оп ргоЬаііоп (сг іт іп а і апгї Іедаі азресіз)

ТЬе ргоЬІетз о£ Іедаі гедиІаііоп о£ іЬе оЬІідаііопз ітрозей Ьу іЬе соигі оп 
іЬе регзоп геІеазей оп ргоЬаііоп аге сопзійегей іп іЬе агіісіе. Іі із аЬоиі іЬе £оІІош- 
іпд оЬІідаііопз: іо азк риЬІісІу ог оіЬегшізе зоггу іо іЬе Vісііш, поі іо 1еаVе іЬе 
^кгаіпе £ог регтапепі гезійепсе шііЬоиі регтіззіоп о£ іЬе репаІ зу зіет  аиіЬогі- 
ііез, іо поіі£у іЬе репаІ зу зіет  аиіЬогіііез іо сЬапде іЬе рІасе о£ гезійепсе, шогк ог 
зіийу, іо арреаг регіойісаІІу £ог гедізігаііоп іо іЬе репаІ іпзресііоп, іо іаке а
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соигзе о£ ігеаітепі £ог аїсоЬоїізт, ігид а іііс ііо п  ог іізеазе розез а іапдег іо іЬе 
ЬеаїіЬ о£ оіЬег регзопз (Агі. 76 о£ іЬе Сгітіпаї С о іе  о£ ^к^аіпе). Іп гесодпіііоп о£ 
сгітіпаї їаш іосігіпе, зу зіет  апаїузіз о£ ^еїеVапі їедізїаііоп о£ ^к^аіпе а п і іЬеіг 
аррїісаііоп зЬогісотіпдз о£ їедаї гедиїаііоп о£ іЬезе оЬїідаііопз аге ііепіі£іеі, 
зиддезіеі г е т е ііе з  аге £огтиїаіеі.

Іі із р^оVеі. іЬаі іЬе зресі£іс £еаіигез о£ іЬе сгіте  зЬоиїі іаке іпіо сопзііега- 
ііоп іп сЬоозіпд о£ ап оЬїідаііоп оп іЬе їізі р^оVІіеі. £ог сЬ. 1, Агі. 76 Сгітіпаї 
С оіе о£ ^к^аіпе, (£ог ехатрїе, іЬе саизез а п і сопііііопз іЬаі сопігіЬиіеі іо ііз 
со ттіззіо п , т а у  іаке іЬе зресіаї зідпі£ісапсе).

Зресіаї іа іа  о£ іЬе о££епіег, іЬе геаїііу о£ іЬе оЬїідаііопз іт р о з е і  Ьу іЬе соигі 
оп іЬе регзоп, зЬоиїі песеззагіїу Ье іакеп іпіо сопзііегаііоп.

Іі із зиррогіеі їедізїаіог'з іесізіоп о£ сїозіпд (сотрїеіепезз) їізі о£ іЬе оЬїіда- 
ііопз іт р о з е і  Ьу іЬе соигі оп іЬе регзоп геїеазеі оп ргоЬаііоп. ТЬе їіт ііз  о£ а і-  
тіззіЬіїііу о£ зисЬ іи ііез т и з і  Ье іе£іп еі Ьу їаш.

Іі із гідЬі іо оЬїіде іЬе соигі іо ітр озе сегіаіп оЬїідаііопз о£ еасЬ сопVІсі, соп- 
зііегіпд іЬаі іигіпд іЬе ргоЬаііопагу регіоі іЬе сопVІсі т и з і поі іо с о т т і і  а пе^ 
сгіте , а п і аїзо іо £иї£іИ ііз оЬїідаііопз.

Іі із ргорозеі іп іЬе сгітіпаї їаш іо оЬїіде соигі іп еасЬ сазе о£ ргоЬаііоп іо 
ітр озе іЬе оЬїідаііопз, шЬісЬ аге £іхеі іп рагадгарЬз 2, 3 а п і 4 сЬ. 1, Агі. 76 С гіт- 
іпаї С оіе о£ ^к^аіпе.

ТЬе оЬїідаііопз, шЬісЬ іЬе соигі ітрозез оп іЬе регзоп геїеазеі оп ргоЬаііоп 
із ап ітрогіапі еїетеп і о£ ргоЬаііопагу гедіте іЬаі аїїошз іо т а к е  сгітіпаї ап і 
еxесиіІVе іп£їиепсе іо сопVІсі а п і сопігої Ьіз ЬеЬаVІо^. НошеVе ,̂ іЬе сгітіпаї їаш, 
шЬісЬ езіаЬїізЬез іЬезе оЬїідаііопз п ееіз іо Ье ітр^оVеі іо іпсгеазе е££ісіепсу о£ 
ргоЬаііоп'з ргасіісе.

Кеушогіз: оЬїідаііопз, ехетрііоп/гот ргоЬаііоп, ікв ргоЬаііоп регіон,

УДКш ш  т  ■ ПОЗИТИВНА ПОСТКРИМНАЛЬНА ПОВЕДІНКА

П В Хряпінський І Я К  ПІДСТАВА ЗВ ВІД КРИМIНАЛЬНОЇ
Н \  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У статті досліджено посткримінальну поведінку як підставу звільнення 
від кримінальної відповідальності, що передбачені в спеціальних приписах 
статей Особливої частини КК України, й виокремлено на цій основі загальну 
підставу звільнення від кримінальної відповідальності.
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Постановка проблеми. Закриття кримінальної справи зі звільнен
ням від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, перед
баченого Кримінальним кодексом України (далі - КК), та за наявності 
визначених у законі правових підстав, вичерпний перелік яких наведено
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