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ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ 

 
У статті розглянуто підстави для застосування кримінально-правових норм про звільнення особи від відбування покарання 

з випробуванням, передбачених частинами першою та другою статті 75 КК України. Наведено аналіз думок науковців із 

вказаного приводу. Висвітлено питання про наявність загальних та спеціальних підстав для застосування кримінально-

правових норм про звільнення від відбування покарання із випробуванням. Описано особливості застосування кримінально-

правових норм про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку укладення між сторонами угоди про 

примирення чи про визнання винуватості у кримінальному провадженні. Проаналізовано узгодження сторонами угоди про 

примирення чи про визнання винуватості звільнення від відбування покарання з випробуванням як спеціальну підставу для 

застосування кримінально-правової норми, закріпленої у частині 2 статті 75 КК України. 
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Постановка проблеми. Як вбачається із 

тексту частини першої статті 75 Кримінального 

кодексу України, необхідними підставами для 

можливості прийняття рішення про звільнення 

особи від відбування покарання з випробуван-

ням є наступне: вчинення злочину, який не від-

носиться до категорії корупційних; призначення 

покарання у виді виправних робіт, службового 

обмеження для військовослужбовців, обмеження 

волі, позбавлення волі на строк не більше п’яти 

років; оцінка тяжкості злочину, особи винного 

та інших обставин справи; переконання суду 

про можливість виправлення засудженого без 

відбування покарання.  

При цьому, у частині другій цієї статті 

законодавець зазначив про спеціальні підстави 

для застосування цієї кримінально-правової нор-

ми, а саме: наявність угоди про примирення або 

визнання винуватості та узгодженість сторона-

ми кримінального провадження  як покарання у 

виді виправних робіт, службового обмеження 

для військовослужбовців, обмеження волі, позбав-

лення волі на строк не більше п’яти років, так і 

звільнення від його відбування з випробуванням.  

На практиці виникає проблемне питання, чи не 

обмежує умова, передбачена ч. 2 ст. 75 КК України 

щодо узгодження сторонами кримінального 

провадження звільнення особи, яка засуджується за 

вчинення злочину, від відбування призначеного 

покарання з випробуванням, права суду на 

вирішення питання про застосування чи 

незастосування такої кримінально-правової норми 

за власним переконанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню різних аспектів застосування 

кримінально-правових норм про звільнення 

особи від відбування покарання з 

випробуванням присвячені праці В.А. Ломако, 

Ю.М. Ткачевського, О.М. Звенигородського, 

І.Г. Богатирьова, А.О. Клевцова, О.О. Книженко,        

Є.О. Письменського, О.П. Гороха та ін. 

Метою статті є дослідити підстави щодо 

застосування судами ч. 1 та ч. 2 ст. 75 КК 

України та надати пропозиції щодо вирішення 

проблемних питань, які виникають при їх 

використанні на практиці. 

Основні результати дослідження. 
Відповідно до статті 50 КК України покарання є 

заходом примусу, що застосовується від імені 

держави за вироком суду до особи, визнаної 

винною у вчиненні злочину, і полягає у 

передбаченому законом обмеженні прав і 

свобод засудженого. Разом з тим, покарання має 

на меті не тільки кару, а й виправлення 

засуджених, а також запобігання вчиненню 

нових злочинів як засудженими, так і іншими 

особами. [1] Як вбачається із ч. 1 ст. 74 КК 

України звільнення засудженого від відбування 

покарання може застосовуватися судом тільки у 

випадках, передбачених цим Кодексом.  
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За визначенням М.В. Романова, підстави 

звільнення від відбування покарання — це такі 

юридичні факти (події або дії) процесуального 

характеру, з настанням яких закон пов’язує 

виникнення, зміну або припинення кримінально-

виконавчих правовідносин. [2, с. 18] 

Доцільно зауважити, що у самому 

кримінально-виконавчому законодавстві така 

підстава для звільнення особи від відбування 

покарання як застосування статті 75 КК України 

дослівно не вказана, що, на нашу думку, є 

прогалиною. Так, відповідно до статті 152 

Кримінально-виконавчого кодексу України 

підставами для звільнення від відбування 

покарання є відбуття строку покарання, 

призначеного вироком суду; закон України про 

амністію; акт про помилування; скасування 

вироку суду і закриття кримінального 

провадження; закінчення строків давності 

виконання обвинувального вироку; умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання; 

хвороба; інші підстави, передбачені законом. [3]  

За своєю правовою класифікацією такі 

підстави для звільнення особи від відбування 

покарання як застосування кримінально-

правових норм, закріплених у статті 75 КК 

України є умовними, тобто можливість для їх 

застосування законодавець пов’язує із 

настанням певних умов, строковими 

(звільнення від відбування покарання з 

випробуванням допускається лише при умові 

призначення іспитового строку, протягом якого 

особа зобов’язується не вчиняти нового злочину 

і виконувати покладені на неї обов’язки). 

Відрізняються такі підстави і за суб’єктом 

застосування, яким, у відповідності до вимог 

статті 75 КК України, має бути лише суд.  

Так, звільнити від відбування покарання з 

випробуванням можна лише ту особу, яка 

засуджується до чітко визначених видів 

покарань (виправні роботи, службове 

обмеження для військовослужбовців, 

обмеження волі, позбавлення волі на строк не 

більше п’яти років), але при цьому не вчинила 

злочин, що належить до категорії корупційних 

(ч. 1 ст. 75 КК України). Крім того, звільнення 

від відбування покарання з випробуванням 

може залежати від згоди на таке застосування 

від сторін кримінального провадження (ч. 2 ст. 

75 КК України). На відміну від цього 

застосування більшої частини із підстав для 

звільнення особи від відбування покарання, 

перелік яких наведено у статті 152 КВК України, 

не залежить від категорії вчиненого особою 

злочину за ознакою «корупційності» або від 

згоди на це сторін кримінального провадження. 

 Звісно, можна вказати, що така підстава для 

звільнення особи від відбування покарання як 

застосування статті 75 КК України підпадає під 

категорію «інші підстави, передбачені законом».  

Проте, питанню щодо здійснення контролю 

за поведінкою осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням, у КВК України 

присвячена окрема глава під порядковим 

номером 26, у якій детально висвітлено порядок 

здійснення нагляду за особами, звільненими від 

відбування покарання з випробуванням, 

обчислення іспитового строку, відповідальність 

осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням. Доцільно було б у такому 

випадку внести законодавчі зміни і до статті 152 

КВК України та вказати у переліку підстав для 

звільнення від відбування покарання 

застосування судом кримінально-правових 

норм про звільнення особи від відбування 

покарання з випробуванням. 

За визначенням О.О. Книженко, підстави зві-

льнення від відбування покарання з випробу-

ванням становлять сукупність обставин справи, 

за наявності яких цілі кримінальної відповідаль-

ності можуть бути досягнуті без відбування при-

значеного основного покарання, які у свою чер-

гу, можна приєднати до підстав, обумовлених 

суспільною небезпечністю вчиненого злочину і 

суспільною небезпечністю особи винного. [4] 

Отже, розглядаючи питання про підстави 

для застосування кримінально-правових норм 

про звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, дослідженню підлягають саме 

ті юридичні факти, з настанням яких виникають 

публічно – правові відносини між особою, яка 

вчинила злочин та засуджується до певного 

виду покарання і державою у особі суду, який 

здійснює розгляд обставин справи щодо такої 

особи та вирішує питання про можливість 

звільнення її від відбування призначеного 

покарання з випробуванням. 

Відповідно загальні кримінально-правові 

норми, які визначають підстави для звільнення 

особи від відбування покарання з випробуван-

ням, закріплені у стат-ті 75 КК України. Також у 

Загальній частині Кримінального кодексу Укра-

їни є спеціальні кримінально – правові норми, 

які регулюють звільнення від відбування пока-
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рання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до семи років (стаття 79 

КК України), звільнення від відбування пока-

рання з випробуванням неповнолітніх (стаття 

104 КК України). 

У частині 1 статті 75 КК України вказано, що 

якщо суд, крім випадків засудження за коруп-

ційний злочин, при призначенні покарання у 

виді виправних робіт, службового обмеження 

для військовослужбовців, обмеження волі, а 

також позбавлення волі на строк не більше п’яти 

років, враховуючи тяжкість злочину, особу 

винного та інші обставини справи, дійде до вис-

новку про можливість виправлення засудженого 

без відбування покарання, він може прийняти 

рішення про звільнення від відбування покаран-

ня з випробуванням. [1]  

Із наведеного вбачається перша підстава для 

можливого застосування кримінально-правової 

норми про звільнення особи від відбування 

покарання з випробуванням, закріпленої у ч. 1 

ст. 75 КК України – вчинення особою злочину, 

який не є корупційним. 
Як вбачається із примітки до статті 45 КК 

України, корупційними злочинами відповідно 

до цього Кодексу вважаються злочини, 

передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 

320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом 

зловживання службовим становищем, а також 

злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 

3641, 3652, 368-3692 цього Кодексу. [1] 

Для суду така підстава є загальнообов’язко-

вим правилом. Так, при наявності інших підстав 

для застосування ч. 1 ст. 75 КК України, як-то 

призначення певного виду і строку покарання та 

ін., суд обмежений реалізувати своє право на 

звільнення особи від відбування покарання з 

випробуванням у випадку, коли стороною обви-

нувачення поза сумнівом у встановленому зако-

ном порядку доведено її вину у вчиненні коруп-

ційного злочину.  

Наведена підстава є новелою у законі Укра-

їни про кримінальну відповідальність, яка впро-

ваджена пунктом «г» частини 2 Прикінцевих 

положень Закону України «Про національне 

антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 

№ 1698-VII. [4] 

Другою підставою для застосування кримі-

нально-правової норми, закріпленої у ч. 1 ст. 75 

КК України, є призначення судом покарання 

у виді виправних робіт, службового обмеження 

для військовослужбовців, обмеження волі, 

позбавлення волі на строк не більше п’яти років. 

Як бачимо, законодавець не визначив підставою 

для застосування ч. 1 ст. 75 КК України вчинення 

особою злочину залежно від ступеня тяжкості, 

опираючись на критерії, закладені у статті 12 КК 

України. Натомість, для застосування ч. 1 ст. 75 

КК України визначальною є саме не категорія 

вчиненого злочину, а вид та розмір покарання, яке 

призначається особі.  

Очевидно, визначення такої підстави є реалі-

зацією гуманістичної концепції призначення 

покарання, закріпленої у статті 50 КК України: 

покарання має відповідати не лише критеріям 

законності, а й справедливості, тобто бути спів-

розмірним вчиненому злочину, особі обвинува-

ченого та наслідкам злочинної поведінки остан-

нього. На практиці це означає, що людина, на-

віть вчинивши тяжкий злочин, що не є коруп-

ційним, теоретично має шанс на звільнення від 

відбування покарання з випробуванням, якщо 

санкція статті Особливої частини КК України, за 

якою кваліфікується скоєне нею діяння, 

передбачає можливість призначення того виду 

та розміру покарання, які описуються у частині 

1 статті 75 цього Кодексу. 

Одразу зауважимо, що тяжкість злочину, 

особа винного та інші обставини справи автор 

цієї статті не розглядає як самостійні підстави 

для застосування ч. 1 ст. 75 КК України з огляду 

на таке. Визначаючи термін «підстави» ми 

пов’язуємо його із юридичним фактом, із 

настанням якого виникає кримінально-правове 

відношення між особою і державою. У цьому 

аспекті притримуємося думки О. В. Наден, яка 

справедливо відзначила, що для виникнення 

кримінально-правового відношення достатньо 

самого факту вчинення злочину, адже саме із 

цього моменту виникає обов’язок особи, яка 

його вчинила, зазнавати тих несприятливих 

наслідків, які закон пов’язує із злочином, і право 

держави притягнути злочинця до виконання 

цього обов’язку.  [5, с. 175] З огляду на вище 

наведене, такі категорії як тяжкість злочину, 

особа винного та інші обставини справи не є 

самостійними юридичними фактами, які 

породжують кримінально – правове відношення 

між особою, яка скоїла злочин і державою, а є 

складовими частинами інших підстав для 

застосування ч. 1 ст. 75 КК України – вчинення 

злочину, призначення покарання та висновку 

суду про можливість звільнення засудженого 

від відбування покарання з випробуванням.  
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Третьою підставою для застосування ч. 1 ст. 

75 КК України є наявність висновку суду про 

можливість виправлення засудженого без 

відбування покарання. Відповідно до статті 48 

Закону України «Про судоустрій та статус суд-

дів» суддя здійснює правосуддя на основі 

Конституції і законів України, керуючись при 

цьому принципом верховенства права. [6] У 

свою чергу відповідно до статті 8 Кримінального 

процесуального кодексу України кримінальне 

провадження здійснюється з додержанням 

принципу верховенства права, відповідно до 

якого людина, її права та свободи визнаються 

найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. [7] Як вже 

було наведено раніше, метою покарання є не 

лише кара, але й виправлення засудженого та 

запобігання вчинення ним та іншими особами 

злочинів. Цілком очевидно, що суд застосовує 

кримінально-правові норми, визначені у статті 

75 КК України, саме задля виправлення засуд-

женого та скерування його до законослухняної 

посткримінальної поведінки. Однак також 

вбачається, що для того, щоб прийняти таке 

рішення, суд повинен знайти очевидні та 

достатні підстави для такого застосування. На 

практиці це відбувається шляхом дослідження 

обставин справи, характеризуючих даних про 

особу обвинуваченого, його поведінки під час 

досудового розслідування та у суді та ін. 

Загальні положення щодо застосування 

кримінально-правових норм про звільнення від 

відбування покарання окреслені у Постанові 

Пленуму Верховного Суду України від 

24.10.2007 № 7 «Про практику призначення 

судами кримінального покарання», відповідно 

до якої при  призначенні покарання  в  кожному  

випадку  і  щодо  кожного підсудного,  який виз-

нається винним у вчиненні  злочину,  суди ма-

ють  суворо  додержувати вимог ст.  65  КК сто-

совно загальних засад призначення покарання,  

оскільки  саме  через  останні  реалізуються прин-

ципи законності,  справедливості,  обґрунтованості  

та індивідуалізації покарання.  Призначаючи 

покарання,  у кожному конкретному випадку суди 

мають  дотримуватися  вимог  кримінального  

закону  й  зобов'язані враховувати ступінь 

тяжкості вчиненого  злочину,  дані  про  особу 

винного та обставини,  що пом'якшують і 

обтяжують покарання.  Таке покарання  має  

бути  необхідним  і  достатнім   для виправлення 

засудженого  та  попередження нових злочинів. 

Рішення   суду  про  звільнення  засудженого від 

відбування покарання з випробуванням має 

бути належним чином мотивоване. [8] 

Що ж стосується підстав застосування ч. 2 ст. 

75 КК України, відзначимо наступне. Так, відпо-

відно до ч. 2 ст. 75 КК України суд приймає рі-

шення про звільнення від відбування покарання 

з випробуванням у випадку затвердження угоди 

про примирення або про визнання вини, якщо 

сторонами угоди узгоджено покарання у виді 

виправних робіт, службового обмеження для вій-

ськовослужбовців, обмеження волі, позбавлення 

волі на строк не більше п’яти років, а також 

узгоджено звільнення від відбування покарання 

з випробуванням. [1] Вбачається, що для засто-

сування ч. 2 ст. 75 КК України законодавець 

передбачив серед іншого дві спеціальні підстави 

– укладення угоди про примирення чи про 

визнання винуватості та узгодження сторонами 

угоди звільнення від відбування покарання з 

випробуванням.  

Укладення угоди про визнання винуватості 

та про примирення регулюється Главою 35 КПК 

України «Кримінальне провадження на підставі 

угод». [7] Як вбачається із ст. ст. 471 та 472 КПК 

України, питання щодо визначення виду та 

розміру покарання та на звільнення від 

відбування покарання винесено виключно на 

розсуд сторін угоди. Більш того, частиною 1 

статті 469 КПК України прямо передбачено, що 

слідчий, прокурор чи суддя не мають права 

впливати будь-яким чином на домовленість 

сторін про укладення угоди про примирення.  

Це положення зазначено і у ч. 2 ст. 75 КК 

України, конструкція диспозиції якої прямо вказує 

на обов’язок суду звільнити особу від відбування 

покарання з випробуванням, якщо це питання 

узгоджено сторонами угоди. Порівняємо наведе-

ну у ч. 2 ст. 75 КК України словесну конструкцію 

- «суд приймає рішення про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням у випадку 

затвердження угоди», із закріпленою у ч. 1 цієї ж 

статті - «суд може прийняти рішення про звіль-

нення від відбування покарання з випробуван-

ням». Очевидно вбачається, що у першому 

випадку йде мова про обов’язок суду застосувати 

кримінально-правову норму про звільнення особи 

від відбування покарання (ч. 2 ст. 75 КК України), 

а у другому – висвітлено право суду на таке 

застосування (ч. 1 ст. 75 КК України). 

Наведена ситуація породила суперечки 

довкола суб’єкта застосування ч. 2 ст. 75 КК 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України. Т.О. Павлова зазначає про те, що пра-

вовий аналіз ч. 2 ст. 75 КК України надає змогу 

стверджувати про введення законодавцем у пуб-

лічний кримінальний процес приватно-правово-

го елементу – угоди про примирення або визнан-

ня вини. При цьому, суду в цій частині відво-

диться роль «наглядача», який затверджує угоду 

і призначає узгоджену сторонами міру покаран-

ня. [9, с. 237] О. Наден відзначила, що у випад-

ках, коли новий юридичний факт замінює пер-

винні повноваження держави, суд вже не постає 

перед вибором, оскільки має вже лише одне пов-

новаження і зобов’язаний його реалізувати. [5, с. 178] 

З огляду на вищевикладене, можна стверджу-

вати про те, що єдиним суб’єктом застосування 

ч. 2 ст. 75 КК України є суд, який реалізовує ім-

перативні повноваження щодо звільнення особи 

від відбування покарання з випробуванням, як-

що сторонами укладено угоду у кримінальному 

провадженні та погоджено таке звільнення. Та-

ким чином, у даному випадку укладення угоди 

про примирення чи про визнання винуватості 

між сторонами кримінального провадження, 

визначення ними виду та розміру покарання і 

узгодження звільнення від відбування покаран-

ня з випробуванням є обов’язковими спеціаль-

ними підставами для застосування судом кримі-

нально-правової норми про звільнення особи від 

відбування покарання з випробуванням (ч. 2 ст. 

75 КК України). 

Наостанок зазначимо, що звільнення від від-

бування покарання з випробуванням на підставі 

ст. 75 КК України є найбільш розповсюдженим 

видом звільнення у судовій практиці. Так, за да-

ними судової статистики1 у 2018 році засуджено 

73 659 осіб, із них звільнено від відбування 

покарання з випробуванням 28096 осіб, із них за 

злочини невеликої тяжкості – 1541, за злочини 

середньої тяжкості – 12695, тяжкі – 13726, особ-

ливо тяжкі – 134, за злочини у кримінальних 

провадженнях у формі приватного обвинува-

чення – 337, за злочини, вчинені жінками - 2978, 

злочини, вчинені неповнолітніми – 1471, з моти-

вів расової, національної чи релігійної нетерпи-

мості – 1,  злочини, пов’язані з насильством у 

сім’ї – 5, злочини, вчинені у складі організова-

них груп -  50, злочини, вчинені у складі злочин-

них організацій – 23. Таким чином, більш ніж 38 

% від загальної кількості засуджених осіб у 2018 

році були звільнені від відбування призначеного 

покарання з випробуванням. Тому до питання 

про визначення підстав для застосування кримі-

нально-правових норм про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням слід 

підходити виважено. 

Висновки. Правовий аналіз кримінально-

правових норм про звільнення особи від відбування 

покарання з випробуванням, закріплених у статті 

75 КК України, дає змогу прийти до наступних 

висновків: 1.) підстави для застосування ч. 1 та ч. 2 

ст. 75 КК України не є тотожними та відрізняються 

між собою. 2.) підставами для застосування ч. 1 ст. 

75 КК України є вчинення особою злочину, який не 

є корупційним, призначення судом покарання у виді 

виправних робіт, службового обмеження для 

військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення 

волі на строк не більше п’яти років, наявність 

висновку суду про можливість виправлення 

засудженого без відбування покарання. 3.) 

підставами для застосування ч. 2 ст. 75 КК України 

є укладення угоди про примирення чи про визнання 

винуватості, визначення покарання у виді 

виправних робіт, службового обмеження для 

військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення 

волі на строк не більше п’яти років, узгодження 

сторонами угоди звільнення від відбування 

покарання з випробуванням. 4.) єдиним суб’єктом 

застосування кримінально-правових норм, 

визначених у ч. 1 та ч. 2 ст. 75 КК України, є лише 

суд. 
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Сосонская А.И.  

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО – ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ С ИСПЫТАНИЕМ 

Аннотация. В статье рассмотрено основания для применения уголовно – правовых норм об освобождении 

осужденного лица от отбывания наказания с испытанием, предусмотренные частями первой и второй статьи 75 УК 

Украины. Проведен анализ мыслей ученых по этому поводу. Рассмотрен вопрос о наличии общих и специальных 

оснований для применения уголовно – правовых норм об освобождении лица от отбывания наказания с испытанием. 

Проилюстрированы особенности применения уголовно – правовых норм об освобождении от отбывания наказания с 

испытанием в случае подписания сторонами соглашения о примирении или о признании вины в уголовном производстве. 

Проанализировано согласование сторонами соглашения о примирении либо о признании вины освобождения от 

отбывания наказания с испытанием как специальное основание для применения уголовно – правовой нормы, 

обозначенной в части 2 статьи 75 УК Украины. 

Ключевые слова: наказание, освобождение, испытание, соглашение, исправление осужденного. 

 

Sosonska A.  

А BASISES OF IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LEGAL RULES ON RELEASE FROM A SENTENCE WITH 

A PROBATION 

Abstract. The article considers the grounds for application of criminal-law rules on the release of a person from serving a sentence 

with a probation provided for in parts one and two of article 75 of the Criminal Code of Ukraine. The analysis of scientists' opinions 

on the given drive is given. The issue of the existence of general and special grounds for the application of criminal-law rules on 

exemption from serving a sentence with a probation is discussed. The peculiarities of the application of the criminal-law rules on 

the release from serving a sentence with a probation in the case of concluding an agreement between the parties on conciliation 

or on the recognition of guilt in criminal proceedings are described. The agreement of the parties to the agreement on reconciliation 

or the recognition of the guilty liberation from serving a sentence with a probation as a special basis for the application of the 

criminal law, enshrined in paragraph 2 of Article 75 of the Criminal Code of Ukraine has been analyzed. 

Key words: punishment, release, probation, agreement, correction of the convicted person. 

  


