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Доволі важливим і актуальним є
й залишається питання щодо
відповідності закриття кримі%

нальної справи зі звільненням особи
від кримінальної відповідальності*
принципу презумпції невинуватості.

Дискусія із зазначеного питання
точилася ще за часів радянської доби.
Так, ще в період дії Конституції СРСР
1977 р. (ст. 160) інститути закриття
кримінальної справи за нереабілітую%
чими підставами та звільнення особи
від кримінальної відповідальності
зазнавали різкої критики з боку бага%
тьох процесуалістів, одні з яких напо%
лягали або на їх усуненні, або на
запровадженні судового порядку
закриття кримінальної справи за нере%
абілітуючими підставами з визнанням
особи винною у вчиненні злочину,
проте зі звільненням від кримінальної
відповідальності або покарання. Звер%
талась увага на необхідності запрова%
дження судового порядку закриття
провадження у кримінальній справі за
нереабілітуючими підставами і вже за

часів незалежної України (до прий%
няття КК України 2001 р.).

Як відомо, український законода%
вець, зважаючи на відповідні зміни,
внесені до КПК України Законом від
21 червня 2001 р. № 2533%III (обумов%
лені прийняттям нового КК України
2001 р.), обрав другий із пропонова%
них ще радянськими процесуалістами
шляхів. Але й запровадження судово%
го порядку закриття кримінальної
справи за нереабілітуючими підстава%
ми не поклало край дискусії, а лише
дещо змінило її акцент. Головне питан%
ня на сьогодні полягає в тому, чи вста%
новлюється винність особи, яка підля%
гає звільненню від кримінальної
відповідальності, й якщо так, то чи мо%
же вона встановлюватися у відпо%
відному судовому рішенні (постанові
або ухвалі), чи тільки в обвинувально%
му вироку суду, з точки зору презумп%
ції невинуватості.

Відповідаючи на поставлене запи%
тання, на нашу думку, слід насамперед
керуватися сутністю кримінальної
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відповідальності. При цьому суттєво
важливим є правильне встановлення
моменту виникнення кримінально%
правового відношення, під яким має%
мо розуміти особливе співвідношення
прав та обов’язків між державою та
особою, яка вчинила злочин. 

Серед науковців немає єдності в
розумінні як самої кримінальної
відповідальності, так і моменту її ви%
никнення. Так, одні автори вважають,
що кримінальна відповідальність ви%
никає з моменту вчинення злочину,
інші вважають, що вона виникає з мо%
менту порушення кримінальної спра%
ви або притягнення особи як обвину%
ваченого, або, навіть, з моменту вине%
сення обвинувального вироку суду чи
набрання ним законної сили. Визнача%
ючи момент виникнення кримінальної
відповідальності, автори, зазвичай, ке%
руються їхнім розумінням криміналь%
ної відповідальності.

Не вдаючись до полеміки щодо
цього питання, зауважимо, що ми
цілком поділяємо ту точку зору (її ар%
гументовано доводить П. Коробов [8,
147–163]), згідно з якою кримінально%
правове відношення й тим самим
кримінальна відповідальність як пев%
не юридичне зобов’язання виникає з
моменту вчинення злочину. Інші ж
точки зору, зокрема, що кримінально%
правові відносини виникають лише з
моменту винесення обвинувального
вироку суду чи набрання ним законної
сили* не є правильними. Кримінальна
відповідальність не виникає внаслідок
констатації її у вироку чи в іншому
процесуальному документі. Вона є
результатом неправомірної поведінки

особи, яка вчинила передбачене
Кримінальним кодексом діяння, що
містить склад злочину.

Ще А. Піонтковський, який чи не
найґрунтовніше досліджував питання
кримінальної відповідальності, зазна%
чав, що така точка зору, а саме, що
кримінально%правові відносини вини%
кають лише з моменту винесення об%
винувального вироку суду, базується
на змішуванні двох різних явищ — мо%
менту виникнення правовідносин та
моменту констатації їх судом** [13,
40–48]. До того ж позиція, згідно з
якою кримінально%правові відносини
та кримінальна відповідальність вини%
кають лише з моменту винесення ви%
року, призводить до неправильного
розуміння притягнення до криміналь%
ної відповідальності й самої підстави
кримінальної відповідальності [13,
44].

Згідно з конституційним принци%
пом презумпції невинуватості, що
закріплено у ст. 62 Конституції Ук%
раїни, особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню,
доки її вину не буде доведено в закон%
ному порядку і встановлено обвину%
вальним вироком суду. Аналогічні
змісту ст. 62 Конституції України
норми містяться у ст. 2 КК України та
ст. 15 КПК України. Але вимога щодо
встановлення вини лише обвинуваль%
ним вироком не випливає з норм
міжнародних актів, в яких закріплено
принцип презумпції невинуватості.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 11 Загаль%
ної декларації прав людини 1948 р.,
ч. 2 ст. 14 Міжнародного пакту про

* Така точка зору є найбільш розповсюдженою у навчальній літературі.
** А. Піонтковський пояснює це твердження так: особливі відносини між особистістю злочинця та державою,
які регулюються кримінальним правом, виникають та об’єктивно існують з моменту вчинення цією особою
злочину. Однак лише після того, як суд із дотриманням усіх процесуальних правил встановить, що обвинува%
чений дійсно вчинив інкримінований йому злочин, він у вироку засуджує його за вчинення злочину та виз%
начає покарання. Лише після набрання обвинувальним судовим вироком законної сили відбувається ре%
алізація в матеріальній формі кримінальної відповідальності. Суд, визнаючи обвинуваченого винним у вчи%
ненні певного злочину, власне, цим визнає, що кримінально%правове відношення між особистістю злочинця
та державою дійсно існувало з моменту вчинення винним злочину.
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громадянські та політичні права
1966 р., ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист
прав людини та основних свобод
1950 р., кожен, кого обвинувачують у
вчиненні злочину, вважається невину%
ватим доти, поки його вину не буде до%
ведено згідно із законом. 

Отже, про вирок у міжнародних
актах не йдеться, а Конституція Украї%
ни у ст. 62 для визначення презумпції
невинуватості, як правильно зазначає
В. Лобач, містить більш широку нор%
му, яка певною мірою не враховує
сучасні реалії правосуддя. Буквальне
ж розуміння «встановлення вини ли%
ше вироком», тобто при засудженні —
не відповідає принципу гуманізму,
реалізованому у зазначених нормах
КК України та КПК України, а також
розходиться з міжнародними тенден%
ціями розвитку кримінального судо%
чинства в частині альтернатив кримі%
нальному переслідуванню [9, 15].

Таким чином, зазначені вище нор%
ми міжнародних актів не вимагають
визнання вини саме судовими рішен%
нями, обмежуючись вимогою щодо то%
го, щоб у кожній державі законом було
встановлено формальні процедури,
які б давали можливість з’ясовувати
вину особи у вчиненні злочину, не по%
рушуючи її права на справедливий
розгляд. Тому передбачений, напри%
клад, у КПК Російської Федерації по%
рядок закриття кримінальних справ за
нереабілітуючими підставами слідчим
і прокурором на досудовому слідстві,
який існував раніше в Україні, відпо%
відає міжнародним тенденціям роз%
витку кримінального судочинства.
Натомість, в Україні все%таки передба%
чено судовий порядок закриття кримі%
нальної справи зі звільненням особи
від кримінальної відповідальності,
який, на нашу думку, більш відповідає
змагальним засадам правосуддя та за%
побігає зловживанням з боку осіб, які

здійснюють досудове розслідування у
кримінальних справах, бо таким чи%
ном унеможливлюється покладання
на одну й ту саму особу вирішення пи%
тань щодо притягнення до криміналь%
ної відповідальності та звільнення від
такої. 

Проте деякі автори, зокрема В. Пів%
ненко [12, 39], наполягають на тому,
що звільнення особи від кримінальної
відповідальності може мати місце ли%
ше після визнання її винною у вчи%
ненні злочину в обвинувальному ви%
року суду. Зазначаючи, що звільнення
особи від кримінальної відповідаль%
ності поза межами вироку не може ма%
ти місця, бо звільняти особу в такому
випадку немає від чого. 

До того ж, як зазначає С. Яценко:
«Закриття кримінальної справи ухва%
лою або постановою суду без поста%
новлення обвинувального вироку,
яким тільки і може бути встановлена
вина особи у вчиненні злочину, воче%
видь не узгоджується з конститу%
ційним принципом презумпції неви%
нуватості» [19, 56–57].

З цього приводу Ю. Баулін заува%
жує: «Конституція вирішує лише од%
не, хоча й дуже принципове питання, а
саме: лише обвинувальним вироком
суду особа може бути визнана винува%
тою у вчиненні злочину», що «не ви%
ключає того, що визнаною такою, що
вчинила злочин, і звільненою від
кримінальної відповідальності особа
може бути судом, але в іншому проце%
суальному порядку» [1, 55]. Такий по%
рядок, а саме звільнення від криміна%
льної відповідальності судом шляхом
винесення ухвали або постанови про
закриття справи, й передбачено у чин%
ному КПК України.

Вивчаючи зазначену проблему сто%
совно російського законодавства, Л. Го%
ловко вбачає її не в тому, щоб змінюва%
ти не зовсім досконалий закон, а в тому,
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щоб його правильно тлумачити й про%
понує розглядати інститут звільнення
від кримінальної відповідальності не в
матеріально%правовому, а в процесу%
альному значенні [3, 51].

Щодо того, чи повинна у відповід%
них судових рішеннях про закриття
справи встановлюватися винність осо%
би у вчиненні злочину, не може бути
сумнівів у позитивній відповіді на це
питання. Так, С. Келіна зазначає, що
звільнення особи від кримінальної
відповідальності, будучи проявом гу%
манізму, водночас означає конста%
тацію факту вчинення цією особою
злочину й це повинно бути добре зро%
зумілим і самій особі, яка звільняється
[6, 33]. 

На необхідність встановлення вин%
ності особи у вчиненні злочину звер%
тають увагу й інші, як російські [7,
19; 11, 24], так і українські [4, 11–12;
15, 131; 17, 77] автори, але деякі з них
все%таки наполягають на тому, що кон%
статувати винність особи суд має у ви%
року, чи то обвинувальному [17, 77],
чи так званому вироку, який передба%
чатиме звільнення особи від криміна%
льної відповідальності (пропонується
запровадити до чинного законодавст%
ва) [4, 17]. 

Навпаки, заперечував таку мож%
ливість М. Строгович, зазначаючи, що
при закритті кримінальної справи за
нереабілітуючими підставами непри%
пустиме визнання особи винною, тому
що постанова про закриття криміналь%
ної справи не є актом визнання обви%
нуваченого винним у вчиненні злочи%
ну, з яких би підстав ця постанова не
приймалася й від кого б вона не вихо%
дила [16, 73].

На нашу думку, слід погодитися з
А. Гуляєвим, який з цього приводу за%
значав, що зміст презумпції невинува%
тості полягає в тому, щоб захистити
громадян від необґрунтованого при%

тягнення до кримінальної відпові%
дальності та засудження. Визнання ж
особи винною при одночасному звіль%
ненні від кримінальної відповідаль%
ності можливе, але у випадку згоди
особи з висновками про її винність [5,
153]. Проте не можна погодитися з
пропозицією цього автора щодо ви%
знання особи винною у стадії розслі%
дування [5, 153], так само, як і з про%
позицією В. Лобача щодо можливості
закриття кримінальних справ за нере%
абілітуючими підставами, при наяв%
ності згоди особи на таке закриття, на
досудовому слідстві без направлення
справи до суду [9, 18].

Слід зазначити, що згода особи на
закриття справи за нереабілітуючими
підставами — це необхідна передумова
звільнення її від кримінальної
відповідальності в такому порядку, а
саме шляхом винесення судом поста%
нови або ухвали про закриття справи.
Але навіть згода особи не виключає
необхідності встановлення усіх обста%
вин, необхідних для звільнення від
кримінальної відповідальності, які
можна встановити тільки у стадії
судового розгляду (але аж ніяк не в
стадії попереднього розгляду справи
суддею, як це передбачено на цей час у
КПК України). 

До того ж саме у безсторонньому
суді може бути забезпечено мож%
ливість з’ясування добровільності
згоди особи на закриття справи, що
сприятиме уникненню кримінально%
процесуальних помилок, бо, як зазна%
чав І. Петрухін, відомі випадки, коли
невинувата особа, яка боїться судової
помилки, задоволена самим фактом
закриття справи за нереабілітуючою
підставою, не наполягає на розгляді
справи в суді [10, 23].

Отже, вирішуючи питання щодо
звільнення особи від кримінальної
відповідальності, суд не лише має пра%
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во, а й повинен констатувати винність
цієї особи у вчиненні злочину. Перед%
бачений чинним КПК України поря%
док звільнення особи від кримінальної
відповідальності шляхом винесення
судової ухвали або постанови про за%
криття справи не суперечить принци%
пу презумпції невинуватості. Не мож%
на погодитися з думкою тих авторів,
які вважають можливим звільнення
від кримінальної відповідальності ли%
ше після винесення обвинувального
вироку суду, бо в такому разі мова
може йти тільки про звільнення від
покарання. Тому правильніше було б
розуміти термін «вирок», який засто%
совується у ст. 62 Конституції Украї%
ни, широко, а саме, як судове рішення,
яким встановлюється винність особи.
Якщо ж керуватися буквальним тлу%
маченням ст. 62 Конституції України,
то неприйнятною є навіть можливість
запровадження, за прикладом кримі%
нально%процесуального законодавства
Республіки Молдова, згідно з яким
провадження у справі в судовій
інстанції закривається обґрунтованим
вироком про закриття провадження у
справі*, порядку закриття криміналь%
них справ шляхом постановлення ви%
року про закриття кримінальної спра%
ви, бо це, все%таки, не «обвинувальний
вирок», про який йдеться у ст. 62 Кон%
ституції України.

Пропозиція замінити кримінально%
правовий інститут звільнення від
кримінальної відповідальності інститу%
том звільнення від кримінального
переслідування, надавши право прий%
няття остаточного рішення органам до%
судового слідства, яку так само, як і зга%
дуваний російський процесуаліст
Л. Головко, висуває українська авторка
Л. Хруслова [18, 51], теж не є вирі%

шенням проблеми, бо «звільнити» від
кримінального переслідування можна
тільки особу, яка «підлягає» кримі%
нальній відповідальності. А «підлягає»
особа кримінальному переслідуванню
тільки якщо вона «підлягає» кримі%
нальній відповідальності, адже поняття
«кримінальне переслідування» та
«кримінальна відповідальність» тісно
взаємопов’язані й співвідносяться як
форма та зміст, і реалізація криміналь%
ної відповідальності настає завдяки
здійсненню кримінального пересліду%
вання. 

Таким чином, звільнення особи від
кримінального переслідування є одно%
часно й звільненням її від криміналь%
ної відповідальності, адже, як наголо%
шує Л. Головко, для притягнення осо%
би до кримінальної відповідальності,
тобто визнання її винною у вчиненні
злочину шляхом постановлення обви%
нувального вироку, необхідно не тіль%
ки розпочати, але й повністю заверши%
ти кримінальне переслідування особи
[2, 340].

Крім того, як зазначає В. Півненко:
«Таке довільне тлумачення матеріаль%
но%правових підстав сталого інституту
кримінального права, яким є звільнен%
ня від кримінальної відповідальності,
шляхом самочинного віднесення їх до
розряду кримінально%процесуальних
ускладнить роботу кримінальної юс%
тиції і гальмуватиме підвищення
ефективності її діяльності у боротьбі
зі злочинністю» [12, 39]. Тому вва%
жаємо більш доцільним погодитися з
зазначеною пропозицією Л. Головка
стосовно необхідності правильного
тлумачення закону. 

Матеріально%правовий інститут
кримінальної відповідальності та
кримінально%процесуальний інститут

* Специфічність вироку про закриття провадження у справі полягає в тому, що, на відміну від звичних нам
обвинувального та виправдувального вироків, він може бути винесений, згідно зі ст. 350 КПК Молдови, на
попередньому судовому засіданні (стадія, аналогічна українській стадії попереднього розгляду справи суд%
дею).
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кримінального переслідування розріз%
няє й Конституційний Суд України.
Так, у рішенні у справі про депутатсь%
ку недоторканність зазначається, що
кримінальна відповідальність настає з
моменту набрання законної сили
обвинувальним вироком суду. Притяг%
нення ж до кримінальної відповідаль%
ності, як стадія кримінального пере%
слідування, починається з моменту
пред’явлення особі обвинувачення у
вчиненні злочину [14, 13]. Безпереч%
но, мається на увазі настання криміна%
льної відповідальності як необхідність
засудження особи обвинувальним ви%
роком суду, а не настання її як переду%
мови подальшого звільнення особи від

кримінальної відповідальності. Ос%
кільки в іншому разі слід було б вва%
жати неконституційним існуючий на
цей час порядок звільнення від кримі%
нальної відповідальності.

Окреслюючи можливі напрями по%
дальшого дослідження, за необхідне
видається чітко визначити обсяг по%
няття, охоплюваного терміном «кри%
мінальне переслідування», дослідити
сутність та зміст цієї правової катего%
рії, зважаючи на все більшу прихіль%
ність до використання цього терміна у
нормотворчій та практичній діяль%
ності, зокрема правоохоронних орга%
нів.
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