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Розділ 3.3.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Стаття 3.3.1. Поняття та види звільнення від покарання
1. Звільнення від покарання полягає у відмові держави застосовувати покарання до 
особи, засудженої за вчинення злочину, з підстав, передбачених цим Кодексом.
2. Видами звільнення від покарання є:
а) непризначення покарання;
б) невиконанняпризначеного покарання;
в) відстрочення виконання призначеного покарання;
г) зупинення виконання покарання.



Розділ 3.3.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Стаття 3.3.2. Непризначення покарання у зв'язку з позитивною поведінкою особи після вчинення
злочину
1. Не призначається покарання особі, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, якщо вона:

а) щиро покаялася,

б) добровільно здійснила реституцію та/або компенсацію і
в) примирилася з потерпілим.
2. Не призначається покарання особі, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, якщо вона:
а) щиро покаялася,
б) сприяла розкриттю злочину та отриманню доказів його вчинення і
в) добровільно здійснила компенсацію шкоди, завданої територіальній громаді або державі.
3. Не призначається покарання особі, яка вперше вчинила злочин, передбачений статтею 110-2, 111, 114,
258, 258-5 цього Кодексу, без обставин, які підвищують тяжкість злочину, якщо вона:

10. Вирішення питання про непризначення покарання у зв'язку з позитивною поведінкою особи після
вчинення злочину, у випадках, передбачених ч астиною 1 цієї статті, здійснюється на підставі угоди про
примирення, а у випадках, передбачених частинами 2-9 цієї статті - на підставі угоди про визнання
винуватості.



Розділ 3.3.нига
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Стаття 3.3.3. Непризначення покарання у зв'язку із закінченням строків давності
1. Не призначається покарання особі , якщо з часу вчинення нею злочину (його закінчення або 
припинення) і до дня набрання обвинувальним вироком законної сили минули такі строки:
а) чотири роки - у разі вчинення злочину 1 або 2 ступеня;
б) шість років - у разі вчинення злочину 3 або 4 ступеня;
в) вісім років - у разі вчинення злочину 5 ступеня;
г) десять років - у разі вчинення злочину 6 ступеня;
ґ) п'ятнадцять років - у разі вчинення злочину 7 ступеня.
2. Давність не застосовується у разі вчинення злочину 8 або 9 ступеня.
3. ...
4. Перебіг да вності зупиняється, якщо особі не оголошено про підозр у у вчиненні злочину через 
службове зловживання прокурора або працівника органу досудового розслідування . У цьому разі 
перебіг давності відновлюється з дня набрання законної сили вироком суду щодо службового 
зловживання.

5. ....



Розділ 3.3.нига V (доц. О. Горох)
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Стаття 3.3.4. Невиконання під умовою призначеного ув'язнення на певний строк
1. Особі, щодо якої не встановлено високого риз ику вчинення нового злочину, за її згодою, суд з
урахуванням можливості досягнення мети покарання без його відбування, може за вчинення злочину
(злочинів):
а) 1-5 ступенів, якій призначено ув'язнення на строк не більше 6 років, - не виконувати призначене
покарання під умовою;
б) 1-6 ступенів, якщо сторонами угоди узгод жено ув'язнення на строк не більше 8 років, а також 7
ступеня , не пов'язаного із з астосуванням насильства, якщо сторонами угоди узгоджено ув'язнення на с
трок не більше 10 років, - затверд ити угоду про примирення з потерпіл им або про визнання винуватості,
якщо сторонами угод и узгод жено невиконання приз наченого покарання під умовою.
2. Щодо особи, стосовно якої не виконується признач ене покарання під умовою, застосовується пробація
на строк, встановлений статтею 3.4.4 цього Кодексу.
3. Покарання не звертається до виконання, якщо особа під час пробації виконала пробаційні обов'язки,
засоби безпеки та не вчинила злочин або проступок, передбач ений Кодексом України про проступки.
4. У випадках, п ередбачених ч астиною 1 цієї статті, з урахуванням інд ивідуального ступеня тяжкості вч
иненого злочину, особи засудженого, встановлення ризику вчинення нею нового злочину та інших
висновків досудової доповіді органу пробації, суд може застосувати пробаційний арешт.
5. Невиконання під умовою призначеного ув'язнення на п евний строк не застосовується щодо особи, яка
вчинила новий умисний злочин під час виконання пробаційних обовязків.



Розділ 3.3.нига
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯСтаття 3.3.5. Невиконання призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків

давності його виконання
1. Призначене покарання не виконується, якщо з часу набрання обвинувальним 
вироком законної сили його не звернено до виконання у строки, передбачені частиною 
1 статті 3.3.2 цього Кодексу.

2. Давність не застосовується у разі засудженняза злочин 8 або 9 ступеня.
3. До строку давності не зараховується строк, протягом якого покарання не
відбувалося у зв'язку із його:

а) невиконанням (стаття 3.3.4 цього Кодексу),
б) відстроченням (статті 3.3.7, 3.3.8 цього Кодексу) або
в) зупиненням (статті 3.3.9, 3.3.10 цього Кодексу).
4. ....

5. Перебіг давності у випадках, передбачених частиною 1 цієї статті, зупиняється, 
якщо вирок не звернено до виконання через службове зловживання осіб, 
уповноважених на його виконання. У цьому разі перебіг давності відновлюється з дня 
звернення вироку суду до виконання.

6. ...



Розділ 3.3.нига
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Стаття 3.3.8. Відстрочення виконання призначеного покарання у зв'язку з особливою обставиною
1. Особі, яка вчинила злочин невеликої тяжкості або злочин середньої тяжкості, може бути відстрочено
виконання призначеного судом покарання у виді ув'язнення на певний строк, якщо:

а) виникла особлива обставина (воєнні дії, збройний конфлікт, надзвичайна с итуація природ ного чи
техногенного характеру, смерть або тяжка хвороба члена сім'ї),

б) ця обставина загрожує серйозним пору шенням прав, свобод чи законних інтересів засудженої особи
або членів її сім'ї та

в) для відвернення такої загрози чи зменшення її наслідків потрібна тривала (понад 1 місяць) участь
засудженої особи.
2. Виконання покарання може бути відстроч ено на строк існування підстави, передбаченої частиною 1 
цієї статті, але не більше ніж на один рік.
3. У разі відстрочення покарання у зв'язку з особливою обставиною щодо особи застосовується пробація.
4. Якщо особа не вживає заходів для відвернення чи зменшення загрози серйозним порушенням прав, 
свобод чи законних інтересів засудженої особи або чл енів її сім'ї, суд за поданням уповноваженого 
органу з питань пробації направляє її для виконання призначеного покарання.
5. Строк, протягом якого особі відстрочено покарання, не зараховується до строку призначеного 
ув'язнення



Розділ 3.3.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯа V (доц. О. Горох)
Стаття 3.3.9.Зупиненняпідумовоювиконання ув'язнення напевнийстрок
1. Щодо особи, яка відбуває покарання у виді ув'язнення на певний строк, якщо вона має низький ризик 
вчинення нового злочину та вжила всіх можливих заходів для реституції чи компенсації, суд за її згодою 
зупиняєвиконання невідбутої частинипокаранняпісляфактичноговідбуття:

а) половини строку ув'язнення, призначеного за злочин невеликої чи середньої тяжкості або за необережний
тяжкий злочин, але не менше одного року ув'язнення;

б) двох третин строку ув'язнення, призначеного за умисний тяжкий злочин;
в) трьох чвертей строку ув'язнення, призначеного за особливо тяжкий злочин або злочин, вчинений під час

пробації.
2. У разі, якщо особа відбуває ув'язнення на певний строк, призначене за сукупністю злочинів чи сукупністю 
вироків, то строк фактично відбутого особою покарання визначається виходячи зі встановленого в частині 1 цієї 
статті строку ув'язнення, призначеного за більш тяжкий злочин.
3. У разі зупинення виконання невідбутої частини ув'язнення на певний строк до засудженої особи 
застосовується пробація на строк, встановлений статтею 3.4.4 цього Кодексу, а також можуть бути призначені 
засоби безпеки.
4. Невідбута частина ув'язнення на певний строк звертається до виконання, якщо особа під час пробації не 
виконала пробаційні обов'язки чи засоби безпеки або вчинила злочин чи проступок, передбачений Кодексом 
України про проступки.

Стаття 3.3.10.Зупиненняпідумовоювиконання довічного ув'язнення
1. Особі, яка відбуває довічне ув'язнення, якщо вона має низький ризик вчинення нового злочину, здатна 
інтегруватися в суспільство та вжила всіх можливих заходів для реституції чи компенсації, суд за її згодою може 
зупинити виконання цьогопокаранняпіслявідбуттянею двадцяти п'яти років ув'язнення.
2. У разі зупинення виконання довічного ув'язнення до засудженої особи застосовується пробація на строк, 
встановлений статтею 3.4.4 цього Кодексу, а також можуть бути призначенеі засоби безпеки.
3. Довічне ув'язнення звертається до виконання, якщо особа під час пробації не виконала пробаційні обов'язки 
чи заходи безпеки або вчинила злочин чи проступок, передбачений Кодексом України про проступки.



Розділ 3.5. Амністія та помилування
Стаття 3.5.1. Амністія

✓ Закон про оголошення амністії може п рийматися не ч астіше 1 разу на 3 роки або у зв'язку з 

особливою подією у житті суспільства.

✓ Законом про оголошення амністії особі, яка відбуває покарання у виді ув'язнення на певний строк, 
може бути передбачено:

а) припинення подальшого виконання покарання або

б) скорочення невідбутої частини покарання.

✓ Амністія не звільняє особу від виконання:

а) штрафу як додаткового покарання,
б) засобів безпеки та

в) обов'язку щодо реституції та компенсації.

✓ Амністія поширюється на особу, яка на день набрання ч инності з аконом про оголошення амністії 

відбула не менше 1/4 строку покарання.

✓ Амністія застосовується за певними правилами



Розділ 3.5. Амністія та помилування

Стаття 3.5.2. Помилування
✓ Указом про помилування щодо особи, яка відбуває покарання у виді ув'язнення на певний строк, 

може бути передбачено:
а) припинення подальшого виконання покарання або
б) скорочення невідбутої частини покарання.

✓ Указом про помилування щодо особи, яка відбуває довічне ув'язнення, може бути передбачено:
а) заміна довічного ув'язнення, після відбуття особою не менше 25 років цього покарання, 

ув'язненням на строк не менше 10 років або
б) припинення подаль шого виконання покарання після відбуття особою не менше 35 років цього

покарання.

✓ Помилування не звільняє особу від виконання:
а) штрафу як додаткового покарання,
б) засобів безпеки та
в) обов'язку щодо реституції та компенсації.

✓ Указом про помилування у виняткових випадках може бути передбач ено закр иття кримінального 
провадження щодо особи, у тому числі поєднане із обміном її на особу, яка утримується чи 
притягується до кримі нальної відповідальності або засуджена на тимчасово окупованої території 
України чи в іноземній державі.
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