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Книга IV (проф. В. Бурдін) 
Поняття покарання

Покарання - це

1) примусове

2) обмеження у реалізації

3) прав чи свобод людини,

4) що застосовується на підставі цього Кодексу

5) до особи, засудженої обвинувальним вироком суду

6) за вчинення злочину.

ч. 1 ст. 3.1.1.



Книга IV (проф. В. Бурдін) 
Покарання та інші кримінально-правові 

засоби

«Примусове обмеження у реалізації прав чи свобод людини, що

застосовується на підставі цього Кодексу до особи, засудженої

обвинувальним вироком суду за вчинення злочину», це також і:

а) окремі засоби пробації (ч. 3 ст. 3.4.2, наглядові засоби);

б) окремі засоби безпеки (ч. 2 ст. 3.6.5, обмежувальні засоби)

в) конфіскація майна (ст. 3.8.1).

Що ж відрізняє покарання 

від інших кримінально-правових засобів,

які володіють такими ж ознаками???



Книга IV (проф. В. Бурдін) 
Мета покарання та інших кримінально-

правових засобів

Мета

Покарання: убезпечення суспільства шляхом утвердження

справедливості, запобігання вчиненню злочинів і спонукання особи

до правослухняної поведінки (ч. 2 ст. 3.1.1).

Пробація: убезпечення суспільства та спонукання цієї особи до

правослухняної поведінки (ч. 1 ст. 3.4.1)

Засоби безпеки: убезпечення суспільства (ч. 1 ст. 3.6.1)



Книга IV (проф. В. Бурдін) 
Мета покарання

Що значить «утвердити справедливість» шляхом покарання???

«Зазвичай справедливість розглядають як властивість права,

виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у

пропорційності юридичної відповідальності вчиненому

правопорушенню» (п. 4.1. Рішення КСУ у справі про призначення

судом більш м’якого покарання)

Можливо, утвердження справедливості – це inter alea

заподіяння засудженому страждань, адекватних тяжкості 

вчиненого ним злочину, тобто кара?



Книга V (доц. О. Горох) 
Види покарань

Стаття 3.1.2. Види покарань

1. За вчинення злочину встановлюються і можуть застосовуватися як

основні такі види покарань:

а) штраф;

б) ув’язнення на певний строк;

в) довічне ув’язнення.

2. Штраф може призначатися разом з ув’язненням на певний строк як

додаткове покарання.



Книга VI (доц. А. Пономаренко) 
Штраф

1. Сплачується на користь Державн. фонду відшкодування шкоди потерпілим.

2. Розмір визначається в розрахункових одиницях:

а) як основне покарання – від 250 до 3000 розр. одиниць;

б) як додаткове покарання – від 100 до 5000 розр. одиниць.

3. Як основне покарання може бути призначений лише за злочини 1-3

ступеня, окрім випадків, якщо особа:

а) засудження за ухилення від сплати штрафу,

б) засудження за злочини, пов’язані із домашнім насильством, або

в) не має доходу або майна, достатніх для сплати штрафу, чи його

стягнення поставить таку особу у стан крайньої нужди.

4. Як додаткове покарання може бути призначений за злочин будь-якого

ступеня але лише в разі вчинення:

а) злочину, наслідком якого є отримання незаконного доходу або

неправомірна несплата належного,

б) корупційного злочину, або

в) умисного злочину, яким спричинено значну або тяжку майнову

шкоду.

ст. 3.1.3.



Книга VI (доц. А. Пономаренко) 
Ув’язнення на певний строк

Ув’язнення на певний строк полягає в строковому триманні та

ресоціалізації засудженого в пенітенціарній установі.

Ув’язнення на певний строк встановлюється на строк від трьох

місяців до тридцяти років.

Ув’язнення на певний строк призначається:

а) на строк до одного року – у місяцях;

б) на строк від одного року до десяти років – у роках або роках і

місяцях;

в) на строк понад десять років – у роках.

Ст. 3.1.5.



Книга VI (доц. А. Пономаренко) 
Довічне ув’язнення

Довічне ув’язнення полягає у безстроковому триманні та

ресоціалізації засудженого в пенітенціарній установ.

Довічне ув’язнення встановлюється і призначається лише за

злочини 8 або 9 ступенів.

Довічне ув’язнення не може бути призначене особі, яка:

а) була вагітною на час вчинення злочину,

б) вчинила злочин у віці до 21 року або

в) досягла 70 років на час ухвалення вироку.

Ст. 3.1.6.



Книга VI (доц. А. Пономаренко) 
Санкції

Ступінь 

злочину

Штраф як основне 

покарання

Ув’язнення на 

певний строк
Довічне ув’язнення

Штраф як 

додаткове 

покарання

1 250-1000 від 3 міс. до 2 років 100-500

2 1000-2000 від 2 до 3 років 500-1000

3 2000-3000 від 3 до 4 років 1000-1500

4 від 4 до 6 років 1500-2000

5 від 6 до 8 років 2000-2500

6 від 8 до 10 років 2500-3000

7 від 10 до 15 років 3000-3500

8 від 15 до 20 років Довічне ув’язнення 3500-4000

9 від 20 до 30 років Довічне ув’язнення 4000-5000
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