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ЗМІНИ РОЗДІЛУ XV КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВВЕДЕННЯМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ 

Вступив у дію новий Кримінальний процесуальний кодекс України [1]. Тому 

встановлення кримінальних проступків постало з особливою необхідністю. 

Встановлення кримінальних проступків вимагає врахування не лише за

гальних положень щодо його визначення, а й також реформування майже всіх 

інститутів кримінального права. 

Зазнає змін і розділ XV Кримінального кодексу України «Особливості кри

мінальної відповідальності і покарання неповнолітніх» [2], де, крім запропо¬ 

нованих нами раніше у кандидатській дисертації [3], авторефераті до неї [4] та 

монографії [5] нововведень, слід відобразити положення щодо відповідальності 

за кримінальні проступки. 

У п. 12 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України дається 

визначення неповнолітньої особи, визначення якої чомусь включає і малолітню 

особу, а т акож дитину у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років . Видаєть¬ 

ся, поняття неповнолітньої особи не може включати зовсім інший за змістом 

термін «малолітня особа». Тому слід для подолання недоліків щодо встанов

лення терміна «неповнолітній», закріпити його визначення у Кримінальному 

кодексі України, який би міг використовуватися і в його Загальній та Особ¬ 

ливій частині. 

Крім цього, видається правильним встановлення поділу відповідальності за 

вчинення кримінального правопорушення: за злочини — покарання; за кримі

нальні проступки — стягнення. 

Проведений нами аналіз Кримінального кодексу України, Кодексу про адмі

ністративні правопорушення [6] (який поки що містить неуправлінські діян¬ 

ня, що, вірогідно, перейдуть у ранг кримінального проступку) приводить нас 

до думки, що до неповнолітніх можливими видами стягнення, якщо суд не 

застосує примусові заходи виховного характеру, є штраф, громадські та ви¬ 

правні роботи. Ці покарання сьогодні застосовуються згідно з Кодексом Украї¬ 

ни про адміністративні правопорушення. 

З урахуванням запропонованих нами змін розділ XV Загальної частини 

Кримінального кодексу України буде виглядати наступним чином (для порівнян¬ 

ня у першій колонці наводиться поточна редакція) : 
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Р о з д і л XV 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІ

ДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВ

НОЛІТНІХ 

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відпо

відальності із застосуванням примусових за

ходів виховного характеру 

1. Неповнолітнього, я кий вперше вчинив 

злочин невеликої 

тяжкості або необережний злочин середньої 

тяжкості, може бути звільнено від криміналь

ної відповідальності, якщо його виправлен

ня можливе без застосування покарання. У 

цих випадках суд застосовує до неповноліт¬ 

нього примусові заходи виховного характе¬ 

ру, передбачені частиною другою статті 105 

цього Кодексу. 

2. Примусові заходи виховного характеру, 

передбачені частиною другою статті 105 цього 

Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до 

досягнення віку, з якого може наставати кри¬ 

мінальна відповідальність, вчинила суспіль¬ 

но небезпечне діяння, що підпадає під озна¬ 

ки діяння, передбаченого Особливою части¬ 

ною цього Кодексу. 

3. У разі ухилення неповнолітнього, що вчи¬ 

нив злочин, від застосування до нього при¬ 

мусових заходів виховного характеру ці за¬ 

ходи скасовуються і він притягується до кри¬ 

мінальної відповідальності. 

Стаття 98. Види покарань 

1. До неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину, судом можуть бути засто¬ 

совані такі основні види покарань: 

1) штраф; 

2) громадські роботи; 

3) виправні роботи; 

4) арешт; 

5) позбавлення волі на певний строк. 

2. До неповнолітніх можуть бути застосовані 

додаткові покарання у виді штрафу та поз¬ 

бавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. 

Запропонована редакція розділу 

Розділ XV 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІ¬ 

ДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВ¬ 

НОЛІТНІХ 

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відпо¬ 

відальності із застосуванням примусових за¬ 

ходів виховного характеру 

1. Неповнолітнього, який вчинив криміналь¬ 

ний проступок або вперше вчинив злочин не¬ 

великої тяжкості або необережний злочин 

середньої тяжкості , може бути звільнено від 

кримінальної відповідальності, якщо його 

виправлення можливе без застосування по¬ 

карання. У цих випадках суд застосовує до 

неповнолітнього примусові заходи виховно¬ 

го характеру, передбачені частиною другою 

статті 105 цього Кодексу. 

2. Примусові заходи виховного характеру, 

передбачені частиною другою статті 105 цього 

Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до 

досягнення віку, з якого може наставати кри¬ 

мінальна відповідальність, вчинила суспіль¬ 

но небезпечне діяння, що підпадає під озна¬ 

ки діяння, передбаченого Особливою части¬ 

ною цього Кодексу. 

3. У разі ухилення неповнолітнього, що вчи¬ 

нив кримінальне правопорушення, від зас¬ 

тосування до нього примусових заходів ви¬ 

ховного характеру ці заходи скасовуються і 

він притягується до кримінальної відпові¬ 

дальності. 

Стаття 98. Види покарань 

1. До неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину, судом можуть бути засто¬ 

совані такі основні види покарань: 

1) штраф; 

2) громадські роботи; 

3) виправні роботи; 

4) арешт; 

5) обмеження волі; 

6) позбавлення волі на певний строк. 

2. До неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні кримінального проступку, судом, у 

випадках передбачених законом, можуть бути 

застосовані основні види покарання у виді 

штрафу, громадські або виправні роботи. 
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Стаття 99. Штраф 

1. Штраф застосовується лише до непов

нолітніх, що мають самостійний доход, власні 

кошти або майно, на яке може бути зверне¬ 

не стягнення. 

2. Розмір штрафу, в тому числі за вчинення 

злочину, за який передбачено основне пока¬ 

рання лише у виді штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів грома¬ 

дян, встановлюється судом залежно від тяж¬ 

кості вчиненого злочину та з урахуванням 

майнового стану неповнолітнього в межах до 

п'ятисот встановлених законодавством нео¬ 

податковуваних мінімумів доходів громадян. 

3. До неповнолітнього, що не має самостійно¬ 

го доходу, власних коштів або майна, на яке 

може бути звернене стягнення, засудженого 

за вчинення злочину, за який передбачено 

основне покарання лише у виді штрафу по¬ 

над три тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, може бути застосовано 

покарання у виді громадських робіт або вип¬ 

равних робіт згідно з положеннями статей 

100, 103 цього Кодексу. 

3. До неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину, можуть бути застосовані 

додаткові покарання у виді штрафу та поз¬ 

бавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. 

4. Неповнолітньому, в залежності від тяж¬ 

кості вчиненого злочину, можуть бути при¬ 

значені такі види покарання: 

- за злочин невеликої тяжкост і : штраф, гро¬ 

мадські роботи, виправні роботи; 

- за злочини середньої тяжкост і : штраф, гро¬ 

мадські роботи, виправні роботи, короткост¬ 

роковий арешт, арешт на вихідні; обмежен¬ 

ня волі; 

- за тяжкі злочини: довгостроковий арешт, 

обмеження волі; 

- за тяжкі із застосуванням фізичного насиль¬ 

ства до іншої особи та особливо-тяжкі зло¬ 

чини : позбавлення волі на певний строк. 

5. Строки покарань і стягнень неповнолітнім 

встановлюються в межах статей розділу XV 

Загальної частини КК України. 

Стаття 99. Штраф 

1. Штраф застосовується лише до непов¬ 

нолітніх, що мають самостійний доход, власні 

кошти або майно, на яке може бути зверне¬ 

не стягнення. 

2. Розмір штрафу, в тому числі за вчинення 

злочину, за який передбачено основне пока¬ 

рання лише у виді штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів грома¬ 

дян, встановлюється судом залежно від тяж¬ 

кості вчиненого злочину та з урахуванням 

майнового стану неповнолітнього в межах до 

п'ятисот встановлених законодавством нео¬ 

податковуваних мінімумів доходів громадян. 

3. Розмір штрафу за вчинення кримінально¬ 

го проступку встановлюється судом виходя¬ 

чи із характеру кримінального проступку та 

з урахуванням майнового стану неповноліт¬ 

нього в межах до заподіяної шкоди потерпі¬ 

лому, але не вище тридцяти неоподаткова¬ 

них мінімумів доходів громадян. 

4. До неповнолітнього, що не має самостійно¬ 

го доходу, власних коштів або майна, на яке 

може бути звернене стягнення, засудженого 

за вчинення кримінального проступку, за 

який передбачено основне покарання лише 
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Стаття 100. Громадські та виправні роботи 

1. Громадські роботи можуть бути призна

чені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років 

на строк від тридцяти до ста двадцяти годин 

і полягають у виконанні неповнолітнім робіт 

у вільний від навчання чи основної роботи 

час. Тривалість виконання даного виду по¬ 

карання не може перевищувати двох годин 

на день. 

2. Виправні роботи можуть бути призначені 

неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за 

місцем роботи на строк від двох місяців до 

одного року. 

3. Із заробітку неповнолітнього, засуджено¬ 

го до виправних робіт, здійснюється відра¬ 

хування в доход держави в розмірі, встанов¬ 

леному вироком суду, в межах від п 'яти до 

десяти відсотків. 

Стаття 101. Арешт 

Арешт полягає у триманні неповнолітнього, 

який на момент постановлення вироку досяг 

шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спец¬ 

іально пристосованих установах на строк від 

п 'ятнадцяти до сорока п 'яти діб. 

Запропонована редакція розділу 

у виді штрафу понад п'ятсот неоподаткову¬ 

ваних мінімумів доходів громадян, а також 

за вчинення злочину, за який передбачено 

основне покарання лише у виді штрафу по¬ 

над три тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, може бути застосовано 

покарання у виді громадських робіт або вип¬ 

равних робіт згідно з положеннями статей 

100, 103 цього Кодексу. 

Стаття 100. Громадські та виправні роботи 

1. Громадські роботи можуть бути призна¬ 

чені неповнолітньому у віці від 14 до 18 років 

за вчинення злочину на строк від тридцяти 

до ста двадцяти годин, а за вчинення кримі¬ 

нального проступку на строк до тридцяти 

годин, і полягають у виконанні неповнолітнім 

робіт у вільний від навчання чи основної ро¬ 

боти час. Тривалість виконання даного виду 

покарання не може перевищувати двох го¬ 

дин на день для неповнолітніх з 16 до 18 

років, і однієї години для неповнолітніх до 

16 років. 

2. Виправні роботи можуть бути призначені 

неповнолітньому в віці від 14 до 18 років за 

місцем роботи за вчинення злочину на строк 

від двох місяців до одного року, а за вчинен¬ 

ня кримінального проступку на строк до двох 

місяців. 

3. Із заробітку неповнолітнього, засуджено¬ 

го до виправних робіт, здійснюється відра¬ 

хування в доход держави в розмірі, встанов¬ 

леному вироком суду, в межах від п 'яти до 

десяти відсотків при засудженні за злочин; 

в межах до п 'яти відсотків. 

Стаття 101. Арешт 

1. Арешт полягає у триманні неповнолітньо¬ 

го, який досяг 14-річного віку, в умовах ізо¬ 

ляці ї у спеціально пристосованих установах 

— арештних домах, з обов'язковим залучен¬ 

ням до праці. 

2. У залежності від особистості неповноліт¬ 

нього засудженого та тяжкості вчиненого ним 

діяння, суд при поставленні обвинувального 

вироку може призначити один із таких видів 

арешту: короткостроковий арешт, арешт на 

вихідні, довгостроковий арешт. 

3. Короткостроковий арешт призначається 

строком до шести днів; арешт на вихідні — 
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Стаття 102. Позбавлення волі на певний строк 

1. Покарання у виді позбавлення волі осо¬ 

бам, як і не досягли до вчинення злочину 

вісімнадцятирічного віку, може бути призна¬ 

чене на строк від шести місяців до десяти 

років, крім випадків, передбачених пунктом 

5 частини третьої цієї статті. Неповнолітні, 

засуджені до покарання у виді позбавлення 

волі, відбувають його у спеціальних вихов¬ 

них установах. 

2. Позбавлення волі не може бути призначе¬ 

не неповнолітньому, який вперше вчинив зло¬ 

чин невеликої тяжкості . 

3. Покарання у виді позбавлення волі при¬ 

значається неповнолітньому: 

1) за вчинений повторно злочин невеликої 

тяжкості — на строк не більше одного року 

шести місяців; 

2) за злочин середньої тяжкості — на строк 

не більше чотирьох років; 

3) за тяжкий злочин — на строк не більше 

семи років; 

4) за особливо тяжкий злочин — на строк не 

більше десяти років; 

5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з 

умисним позбавленням життя людини, — на 

строк до п 'ятнадцяти років. 

Стаття 103. Призначення покарання 

1. При призначенні покарання неповноліт¬ 

ньому суд, крім обставин, передбачених у 

статтях 65-67 цього Кодексу, враховує умо¬ 

ви його життя та виховання, вплив дорос¬ 

лих, рівень розвитку та інші особливості осо¬ 

би неповнолітнього. 

2. При призначенні покарання неповноліт-

строком від однієї та чотирьох субот та 

неділь; довгостроковий арешт — строком від 

одного до чотирьох тижнів. 

Стаття 101-1. Обмеження волі 

1. Покарання у виді обмеження волі полягає 

у триманні неповнолітнього, який досяг 14-

річного віку, у спеціальному виправно-вихов¬ 

ному центрі без ізоляції від суспільства в 

умовах здійснення за ним нагляду з обов'яз¬ 

ковим залученням засудженого до праці. 

2. Обмеження волі встановлюється на строк 

від шести м ісяц ів до двох років шести 

місяців, а при вчиненні тяжкого злочину — 

до п 'яти років. 

Стаття 102. Позбавлення волі на певний строк 

1. Позбавлення волі на певний строк є най-

суворішим видом покарання, що може бути 

застосовуваний до неповнолітнього, визнаного 

винним у вчиненні злочину, на строк від ше¬ 

сти місяців до семи років шести місяців. 

2. Покарання у виді позбавлення волі на пев¬ 

ний строк призначається неповнолітньому: 

1) за т яжкий , із застосуванням фізичного 

насильства до іншої особи, злочин — на строк 

до п 'яти років; 

2) за особливо тяжкий злочин — на строк до 

семи років шести місяців. 

3. Неповнолітні, засуджені до покарання у 

виді позбавлення волі на певний строк, відбу¬ 

вають його у спеціальних виховних устано¬ 

вах. 

Стаття 103. Призначення покарання 

1. При призначенні покарання чи стягнення 

неповнолітньому суд, крім обставин, перед¬ 

бачених у статтях 65-67 цього Кодексу, вра¬ 

ховує умови його життя та виховання, вплив 

дорослих, рівень розвитку та інші особли¬ 

вості особи неповнолітнього. 

2. При призначенні покарання неповноліт-
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ньому за сукупністю злочинів або вироків ос¬ 

таточне покарання у виді позбавлення волі 

не може перевищувати п 'ятнадцяти років. 

Стаття 104. Звільнення від відбування пока¬ 

рання з випробуванням 

1. Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням 

застосовується до неповнолітніх відповідно 

до статей 75-78 цього Кодексу, з урахуван¬ 

ням положень, передбачених цією статтею. 

2. Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням може бути застосоване до не¬ 

повнолітнього лише у разі його засудження 

до арешту або позбавлення волі. 

3. Іспитовий строк установлюється тривалі¬ 

стю від одного до двох років. 

4. У разі зв ільнення неповнолітнього від 

відбування покарання з випробуванням суд 

може покласти на окрему особу, за її згодою 

або на її прохання, обов'язок щодо нагляду 

за засудженим та проведення з ним виховної 

роботи. 

Стаття 105. Звільнення від покарання із зас¬ 

тосуванням примусових заходів виховного ха¬ 

рактеру 

1. Неповнолітній, який вчинив злочин неве¬ 

ликої або середньої тяжкост і , може бути 

звільнений судом від покарання, якщо буде 

визнано, що внаслідок щирого розкаяння та 

подальшої бездоганної поведінки він на мо¬ 

мент постановлення вироку не потребує зас¬ 

тосування покарання. 

2. У цьому разі суд застосовує до неповнолі¬ 

тнього такі примусові заходи виховного ха¬ 

рактеру: 

1) застереження; 

2) обмеження дозвілля і встановлення особ¬ 

ливих вимог до поведінки неповнолітнього; 

3) передача неповнолітнього під нагляд 

батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під на¬ 

гляд педагогічного або трудового колективу 

за його згодою, а також окремих громадян 

на їхнє прохання; 

4) покладення на неповнолітнього, який до-

сяг п 'ятнадцятирічного віку і має майно, 

кошти або заробіток, обов'язку відшкодуван¬ 

ня заподіяних майнових збитків; 

Запропонована редакція розділу 

ньому за сукупністю злочинів або вироків ос¬ 

таточне покарання у виді позбавлення волі 

не може перевищувати десяти років. 

Стаття 104. Звільнення від відбування пока¬ 

рання з випробуванням 

1. Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням застосовується до непов¬ 

нолітніх відповідно до статей 75-78 цього 

Кодексу, з урахуванням положень, передба¬ 

чених цією статтею. 

2. Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням може бути застосоване до не¬ 

повнолітнього лише у разі його засудження 

до арешту, обмеження волі або позбавлення 

волі. 

3. Іспитовий строк установлюється тривалі¬ 

стю від одного до двох років. 

4. У разі зв ільнення неповнолітнього від 

відбування покарання з випробуванням суд 

може покласти на окрему особу, за її згодою 

або на її прохання, обов'язок щодо нагляду 

за засудженим та проведення з ним виховної 

роботи. 

Стаття 105. Звільнення від покарання або 

стягнення із застосуванням примусових за¬ 

ходів виховного характеру 

1. Неповнолітній, який вчинив криміналь¬ 

ний проступок, злочин невеликої або серед¬ 

ньої тяжкості , може бути звільнений судом 

від покарання або стягнення, якщо буде виз¬ 

нано, що внаслідок щирого розкаяння та 

подальшої бездоганної поведінки він на мо¬ 

мент постановлення вироку не потребує зас¬ 

тосування покарання чи стягнення. 

2. У цьому разі суд застосовує до неповнолі¬ 

тнього такі примусові заходи виховного ха¬ 

рактеру: 

1) застереження; 

2) обмеження дозвілля і встановлення особ¬ 

ливих вимог до поведінки неповнолітнього; 

3) передача неповнолітнього під на гляд 

батьків чи осіб, як і їх заміняють, чи під на¬ 

гляд педагогічного або трудового колективу 

за його згодою, а також окремих громадян 

на їхнє прохання; 

4) покладення на неповнолітнього, який до-

сяг п 'ятнадцятирічного віку і має майно, 

кошти або заробіток, обов'язку відшкодуван¬ 

ня заподіяних майнових збитків. 
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5) направлення неповнолітнього до спеціаль¬ 

ної навчально-виховної установи для дітей і 

підлітків до його виправлення, але на строк, 

що не перевищує трьох років. Умови перебу¬ 

вання в цих установах неповнолітніх та по¬ 

рядок їх залишення визначаються законом. 

3. До неповнолітнього може бути застосова¬ 

но кілька примусових заходів виховного ха¬ 

рактеру, що передбачені у частині другій цієї 

статті. Тривалість заходів виховного харак¬ 

теру, передбачених у пунктах 2 та 3 частини 

другої цієї статті, встановлюється судом, 

який їх призначає. 

4. Суд може також визнати за необхідне при¬ 

значити неповнолітньому вихователя в по¬ 

рядку, передбаченому законом. 

Стаття 106. Зв ільнення від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання у 

зв 'язку із закінченням строків давності 

1. Звільнення від кримінальної відповідаль¬ 

ності та відбування покарання у зв 'язку із 

зак інченням строків давності до осіб, як і 

вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, 

застосовується відповідно до статей 49 та 80 

цього Кодексу з урахуванням положень, пе¬ 

редбачених цією статтею. 

2. Щодо осіб, зазначених у частині першій 

цієї статті, встановлюються такі строки дав¬ 

ності: 

1) два роки — у разі вчинення злочину неве¬ 

ликої тяжкості; 

2) п 'ять років — у разі вчинення злочину 

середньої тяжкості ; 

3) сім років — у разі вчинення тяжкого зло¬ 

чину; 

4) десять років — у разі вчинення особливо 

тяжкого злочину. 

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій 

цієї статті, встановлюються такі строки ви¬ 

конання обвинувального вироку: 

1) два роки — у разі засудження до покаран¬ 

ня, не пов'язаного з позбавленням волі, а 

також при засудженні до покарання у виді 

позбавлення волі за злочин невеликої тяж¬ 

кості; 

2) п 'ять років — у разі засудження до пока¬ 

рання у виді позбавлення волі за злочин се¬ 

редньої тяжкості , а також при засудженні 

до покарання у виді позбавлення волі на 

Запропонована редакція розділу 

3. До неповнолітнього може бути застосова¬ 

но кілька примусових заходів виховного ха¬ 

рактеру, що передбачені у частині другій цієї 

статті. Тривалість заходів виховного харак¬ 

теру, передбачених у пунктах 2 та 3 частини 

другої цієї статті, встановлюється судом, 

який їх призначає. 

4. Суд може також визнати за необхідне при¬ 

значити неповнолітньому вихователя в по¬ 

рядку, передбаченому законом. 

Стаття 106. Зв ільнення від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання або 

стягнення у зв 'язку із закінченням строків 

давності 

1. Строки давності при звільненні від крим¬ 

інальної відповідальності та відбування по¬ 

карання не застосовуються. 

2. Звільнення від кримінальної відповідаль¬ 

ності та відбування покарання у зв 'язку із 

зак інченням строків давності до осіб, як і 

вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, 

застосовується відповідно до статей 49 та 80 

цього Кодексу з урахуванням положень, пе¬ 

редбачених цією статтею. 

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій 

цієї статті, встановлюються такі строки дав¬ 

ності: 

1) два роки — у разі вчинення злочину неве¬ 

ликої тяжкості ; 

2) три роки — у разі вчинення злочину се¬ 

редньої тяжкості ; 

3) п 'ять років — у разі вчинення тяжкого 

злочину; 

4) сім років — у разі вчинення особливо тяж¬ 

кого злочину. 

4. Щодо осіб, зазначених у частині першій 

цієї статті, встановлюються такі строки ви¬ 

конання обвинувального вироку: 

1) два роки — у разі засудження до покаран¬ 

ня, не пов'язаного з позбавленням волі, а 

також при засудженні до покарання у виді 

позбавлення волі за злочин невеликої тяж¬ 

кості; 

АПДП. Вип. 67. 2 верстка . Іванова . 0 1 . 0 7 . 1 3 



546 Актуальні проблеми держави і права 

Поточна редакція розділу 

строк не більше п 'яти років за тяжкий зло¬ 

чин; 

3) сім років — у разі засудження до пока¬ 

рання у виді позбавлення волі на строк 

більше п 'яти років за тяжкий злочин; 

4) десять років — у разі засудження до пока¬ 

рання у виді позбавлення волі за особливо 

тяжкий злочин. 

Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання 

1. До осіб, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі за злочин, вчинений у віці 

до вісімнадцяти років, може бути застосова¬ 

не умовно-дострокове звільнення від відбу¬ 

вання покарання незалежно від тяжкост і 

вчиненого злочину. 

2. Умовно-дострокове звільнення від відбу¬ 

вання покарання може бути застосоване, 

якщо засуджений сумлінною поведінкою та 

ставленням до праці та навчання довів своє 

виправлення. 

3. Умовно-дострокове звільнення від відбу¬ 

вання покарання може бути застосоване до 

засуджених за злочин, вчинений у віці до 

вісімнадцяти років, після фактичного відбут¬ 

тя: 

1) не менше третини призначеного строку 

покарання у виді позбавлення волі за зло¬ 

чин невеликої або середньої тяжкості і за 

необережний тяжкий злочин; 

2) не менше половини строку покарання у 

виді позбавлення волі, призначеного судом 

за умисний тяжкий злочин чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також, якщо осо¬ 

ба раніше відбувала покарання у виді поз¬ 

бавлення волі за умисний злочин і до пога¬ 

шення або зняття судимості знову вчинила у 

віці до вісімнадцяти років новий умисний 

злочин, за який вона засуджена до позбав¬ 

лення волі; 

3) не менше двох третин строку покарання у 

виді позбавлення волі, призначеного судом 

за умисний особливо тяжкий злочин, а та¬ 

кож, якщо особа раніше відбувала покаран¬ 

ня у виді позбавлення волі і була умовно-

достроково звільнена від відбування покаран-
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2) три роки — у разі засудження до пока¬ 

рання у виді позбавлення волі за злочин се¬ 

редньої тяжкості , а також при засудженні 

до покарання у виді позбавлення волі на 

строк до трьох років за тяжкий злочин; 

3) п 'ять років — у разі засудження до пока¬ 

рання у виді позбавлення волі на строк 

більше п 'яти років за тяжкий злочин; 

4) сім років — у разі засудження до пока¬ 

рання у виді позбавлення волі за особливо 

тяжкий злочин. 

Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання 

1. До осіб, як і відбувають покарання у виді 

позбавлення волі за злочин, вчинений у віці 

до вісімнадцяти років, може бути застосова¬ 

не умовно-дострокове звільнення від відбу¬ 

вання покарання незалежно від тяжкост і 

вчиненого злочину. 

2. Умовно-дострокове звільнення від відбу¬ 

вання покарання може бути застосоване, 

якщо засуджений сумлінною поведінкою та 

ставленням до праці та навчання довів своє 

виправлення. 

3. Умовно-дострокове звільнення від відбу¬ 

вання покарання може бути застосоване до 

засуджених за злочин, вчинений у віці до 

вісімнадцяти років, після фактичного відбут¬ 

тя: 

1) не менше третини призначеного строку 

покарання за необережний тяжкий злочин; 

2) не менше половини строку покарання, 

призначеного судом за умисний тяжкий зло¬ 

чин чи необережний особливо тяжкий зло¬ 

чин, а також, якщо особа раніше відбувала 

покарання у виді позбавлення волі за умис¬ 

ний злочин і до погашення або зняття суди¬ 

мості знову вчинила у віці до вісімнадцяти 

років новий умисний злочин, за який вона 

засуджена до позбавлення волі; 

3) не менше двох третин строку покарання, 

призначеного судом за умисний особливо 

тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше 

відбувала покарання у виді позбавлення волі 

і була умовно-достроково звільнена від відбу¬ 

вання покарання, але до закінчення невідбу-
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ня, але до зак інчення невідбутої частини 

покарання та до досягнення вісімнадцятирі¬ 

чного віку знову вчинила умисний злочин, 

за який вона засуджена до позбавлення волі. 

4. До неповнолітніх заміна невідбутої части¬ 

ни покарання більш м 'яким покаранням не 

застосовується. 

5. У разі вчинення особою, щодо якої засто¬ 

соване умовно-дострокове зв ільнення від 

відбування покарання, протягом невідбутої 

частини покарання нового злочину суд при¬ 

значає їй покарання за правилами, передба¬ 

ченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу. 

Стаття 108. Погашення та зняття судимості 

1. Погашення та зняття судимості щодо осіб, 

як і вчинили злочин до досягнення ними 

в і с імнадцятир ічного в іку , зд ійснюється 

відповідно до статей 88-91 цього Кодексу з 

урахуванням положень, передбачених цією 

статтею. 

2. Такими, що не мають судимості, визна¬ 

ються неповнолітні: 

1) засуджені до покарання, не пов'язаного з 

позбавленням волі, після виконання цього 

покарання; 

2) засуджені до позбавлення волі за злочин 

невеликої або середньої тяжкості, якщо вони 

протягом одного року з дня відбуття пока¬ 

рання не вчинять нового злочину; 

3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий 

злочин, якщо вони протягом трьох років з 

дня відбуття покарання не вчинять нового 

злочину; 

4) засуджені до позбавлення волі за особли¬ 

во тяжкий злочин, якщо вони протягом п'я¬ 

ти років з дня відбуття покарання не вчи¬ 

нять нового злочину. 

3. Дострокове зняття судимості допускаєть¬ 

ся лише щодо особи, яка відбула покарання 

у виді позбавлення волі за тяжкий або особ¬ 

ливо т яжкий злочин, вчинений у віці до 

вісімнадцяти років, за підставами, передба¬ 

ченими в частині першій статті 91 цього 

Кодексу, після закінчення не менш як поло¬ 

вини строку погашення судимості, зазначе¬ 

ного в частині другій цієї статті. 

Запропонована редакція розділу 

тої частини покарання та до досягнення 

в іс імнадцятир ічного в іку знову вчинила 

умисний злочин, за який вона засуджена до 

позбавлення волі. 

4. До неповнолітніх заміна невідбутої части¬ 

ни покарання більш м 'яким покаранням не 

застосовується. 

5. У разі вчинення особою, щодо якої засто¬ 

соване умовно-дострокове зв ільнення від 

відбування покарання, протягом невідбутої 

частини покарання нового злочину суд при¬ 

значає їй покарання за правилами, передба¬ 

ченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу. 

Стаття 108. Погашення та зняття судимості 

1. Погашення та зняття судимості щодо осіб, 

як і вчинили злочин до досягнення ними 

в і с імнадцятир ічного в іку , зд ійснюється 

відповідно до статей 88-91 цього Кодексу з 

урахуванням положень, передбачених цією 

статтею. 

2. Такими, що не мають судимості, визна¬ 

ються неповнолітні: 

1) засуджені до покарання, не пов'язаного з 

позбавленням волі, після виконання цього 

покарання; 

2) засуджені до позбавлення волі за злочин 

невеликої або середньої тяжкості, якщо вони 

протягом одного року з дня відбуття пока¬ 

рання не вчинять нового злочину; 

3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий 

злочин, якщо вони протягом трьох років з 

дня відбуття покарання не вчинять нового 

злочину; 

4) засуджені до позбавлення волі за особли¬ 

во тяжкий злочин, якщо вони протягом п'я¬ 

ти років з дня відбуття покарання не вчи¬ 

нять нового злочину. 

3. Дострокове зняття судимості допускаєть¬ 

ся лише щодо особи, яка відбула покарання 

у виді позбавлення волі за тяжкий або особ¬ 

ливо т яжкий злочин, вчинений у віці до 

вісімнадцяти років, за підставами, передба¬ 

ченими в частині першій статті 91 цього 

Кодексу, після закінчення не менш як поло¬ 

вини строку погашення судимості, зазначе¬ 

ного в частині другій цієї статті. 
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Висновки. Запропоновані нами зміни узгоджуються з іншими розділами Кри

мінального кодексу; роблять можливим застосування всіх можливих запропоно¬ 

ваних санкцій статей Кримінального кодексу України; відповідають сутності прин¬ 

ципів гуманізації та індивідуалізації кримінального покарання неповнолітніх. 
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Ано т ац і я 

Березовська Н. Л. Зм іни розділу XV Кримінального кодексу Укра їни у з в ' я зку із запрова

дженням крим інально ї проступку. — Стаття . 

У статті на підставі положень чинного Кримінального кодексу Укра їни , Кодексу Укра їни про 

адмін істративні правопорушення запропоновано новий варіант розділу XV Загальної частини 

Кримінального кодексу , зм іни яко го уз годжуються з і ншими розд ілами Кримінального кодексу ; 

уможливлюють застосування всіх можливих запропонованих санкц ій статей Кримінального ко¬ 

дексу Укра їни ; в ідповідають сутності принцип ів гуманізаці ї та індивідуалізаці ї кримінального 

покарання неповнолітн іх . 

Ключові слова: неповнолітн і ; покарання неповнолітн іх ; с тя гнення неповнолітніх за скоєння 

крим інальних проступк ів . 

Анно т а ци я 

Березовская Н. Л. И зменения ра зд ела XV Уголовного кодекса Укр аины в связи с введением 

уголовного проступка . — Статья . 

В статье на основании положений действующего Уголовного кодекса Украины, Кодекса Ук

раины об административных правонарушениях предложен новый вариант раздела XV Общей 

части Уголовного кодекса , и зменения которого согласуются с другими разделами Уголовного 

кодекса ; делают во зможным применение всех во зможных предложенных с анкций статей Уголов¬ 

ного кодекса Украины ; соответствуют сущности принципов г уманизации и индивидуализации 

уголовного н ак а з ания несовершеннолетних . 

Ключевые слова: несовершеннолетние; нака з ание несовершеннолетних ; в зыскания несовер¬ 

шеннолетних за совершения уголовных проступков . 

Summa r y 

Berezovskaya N. L. Modif ied XV of t h e Cr imina l Code in connec t i on w i t h t h e i n t r oduc t i on of a 

c r im ina l offense. — Ar t i c l e . 

In t h e a r t i c l e on t h e bas i s of p rov i s ions of t h e Cr imina l Code, t h e Code of Adm in i s t r a t i v e 

p ravona shen iyah proposed a new ver s ion of t h e sect ion XV of the Genera l P a r t of t h e Cr imina l Code, 

t h e changes a re cons i s t en t w i th o the r sec t ions of t h e Cr imina l Code, make i t possible to use all t h e 

capaci ty of t h e proposed sanc t ions of the Cr imina l Code of Uk ra ine , w i th t h e essence of the pr inc ip le s 

of h umane and ind iv idua l i za t ion of c r imina l pun i s hmen t of juven i le s . 

Keywords: juven i le , juven i l e pun i s hmen t , pun i s hmen t of juven i le s for c r imina l offenses. 
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