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АМНІСТІЯ ТА ПОМИЛУВАННЯ 

ЗА ЗАКОНОдАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Акти про амністію n Україні rшдаnалися як праnило один раз па рік 
па озпамепуnа пня nа:ж.1иrшх держаnпих подій. В .Законі України <<Про 
:шетосунаНН$.1 аVІністії н Україні'> Іtсрс,т(Gача.юс~І юш ющи аv1ністії: І юнна 

та чш:ткона. КріУІ тоІ·о, к акті 11ро а_\Іністію ни::;началос~І кшю осіЄ), J(O 
~ІЮІХ не може Gути :шетосонана амністі}І, а також катс1·орії ociG, }ІКі ІІі.Іt

лягають амністуванню. ІЗиконання '3акону про амністію поюІа.іІається 

ви:к.1ючно на суди, шо відповідає Конст:итуції України. 

Рішеппя про застосушшпя амністії приймасться судом індивіду

ально стосошю кожної особи після перевірки матеріалів справи та ві
домостей про поnе;:rіпку засудженого пі;:r час nідбувапня покарання. 

HeoGxi;tнo 11еренірити. чи ні,І~НІ ко}~уншІа :шсу}~жсна осо6а ящІщні ::;Gитки 

а()о усуную-1 3аІJО;Lі~ІН)І КрИМіНШІhНИІ\1 ІІраНОІІОр)ІІІІеНН}ІМ IJIKO;Ly; ХОЧа 
Закон про амністію не міст:ив пря:vюї заборони щодо застосування Ю1-

ністії ;::ю осіб, які не виконалr обов'язку щодо відшкодування збитків. 

В 2011 році законодавець nпіс зміни до ст. 44 КК, шrключиn такий 
види ·шільпеппя nід кри:міпа.1ьпої відпові;:rальпості як звільпеппя па 

пі;:rставі актів про амністію та пш.пшуваппя. В КК залишІШися .1ише 

ШЩИ -ші~ІІ,JІСІІШІ Ві)~ JJOKapaІJІJ}J та Ві,J~()уваІІШІ ІІОКараІІШІ ІІа lli)(CTaBi :>а

КОНУ України щю амністію aGo акта щю номи~rупаrшя (ст. 85-87 КК). 
Амністіи- І~е СІІеІ~іаЛhНИЙ НИ)~3НіЛhНеННИ ні;~ ІІОКараННИ а()о Ні,Іt Ні,Іt

()уна ННИ ІІОКаран НИ ІІе ННОЇ кате І'ОріЇ осі(), 1110 3)ti ~kHIOЄThC~I су ЛОVІ на ІІі,Іt
стані .Закону 11ро аVІністію, ІІри~інитоІ'О Нерхонною Ра;юю України. Акт 

про амністію застосовується до винної особи, він не усуває караності 

діяння, його с.1ід відрізняти від реабілітації, яка проголошує нев:инува

тість особи . 
.Закон України <<Про застосування амністії в Україrш•> 2011 року за

:тан сутт~:-:них 3VІін у 2013 та 2014 роках. Так, н .Законі України «Про не
ЛОІІущенюІІІерес~Іі;~уІшнни та ІІОКЩ1аНН~І осі() 3 ІІрИНО;Lу IIO)~iti, ~ІКі MaJII1 
МіСІІ,е ІІі)~ час IIJJOHe,rteHH}I МИрНИХ ::;i()paHh>), 3аКОНО)~СШеІ~h 3НОНУ 3Нерт;н-: 
увагу на звіТІьнення від кримінальної ві;:rповіда.тrьності осіб, які були 

у,.часниками масош-тх акцій протест)~ що розпочалися 21 лІтпня 2013 
року. А1е в Кримінальний кодекс 3Міпи не були внесені, у діючому КК 
так і не мас такого ви;:rу звільпеппя від кримінальній ві;:rпоnідальпості, 

ст. 44 КК за.1иши.1ася в ре;:rакції 2011 року. В такому випадку, ми пе мо
жемо ІІОСИJІатис~І на КК, н ~Ікому не 3а3начсниі~ такий ющ :шілhНСНН}І 

НІ)~ KJJИMIHШihHit-i НІіlІІОНЩШІhНОСТІ. 
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Пор~Щ і3 3аІ·а.-ІhЮ1\1И ІІОЖ)ЖеНН}ІVІИ І ІрО аVІністію, 3\ІІШЖ)ОІ ІІОН}ІТ

ПІ ін;шнію"а.-Іnної амністії. Верхонна Ра;ш мш-: 11рано ІІриі1нити .Закон 

11ро амністію }І І< ІІІОіЮ 11енної катеІ'орії осіб, так і ІІ(ОJ(О конкретно ни

значеної особи. Такі л.tіни були внесені з метою не;::юпушення по .. lі
тичних репресій і випацків застосування криміна .. 1ьної юстиuії ;:LlЯ бо
ротьби J по.1ітичпими опопепта~ш. Kpi~t того, бу.1о залшчепо, шо акти 
про іплшідуа.1ьпу амністію :иожуть nицаnатися цекілька разіn па рік :ш 

ІІеобхі,::пІістю. 

1\і нонс;н1 не бу;н1 у:1П)іLжені :1;(іючим КК України, ТО\1)' :1\ІНИЖ)ОІ 

баІ'аТО не НИріІІІСЮ1Х ІІИТаНh, ІІ()Н\І3аЮ1Х і:1 ІІраНОНОЮ ІІрИр(})'lОЮ 11.1->01'0 
ви.ау зві .. 1ьнення, з порядко:v~ застосування цих по.1ожень, та відносно 
розмежування понять про а:v~ністію та по:v~rпування. Так, у травні 2014 
року парла~tепт фактично зnі1ьшш ампістоnапих осіб ni.J обоn'язку 
шодо nі.Jшко.ауnашш :шn.аапих кри~tіпа .. 1ьпим праnопорушешІя~t збит
кіn або усунепня 3апо.Jіяпої шкоди. 

На ні.іL\Ііну ні,т( а\Іністії ІЮ\ІИ;Іунанн}І :цііkнкн-:тnси ІІ(о;ю ін;tині,т(у

аJІnно ни3наченої особи, тобто \ШЄ ІІерсоніфіконаниі1 характер. }ІІ<иі1 

також не усуває караності .Jіяння. Акт про по:\пшування є юри.аичною 

пі.аставою д.т1я зві1ьнення особи ві.а покарання, то.Jі як .а.:rІя застосу
вання а:\'шістії необхі.аний акт ві.апові.Jного органу, на який пок_-rш.аено 

обов'язок по реа.1ізаuії по.1ожепь Закону про а:\1ІІістію. По~ш .. 1уnюшя 
носить ра зо nий та іп.JиnЬуа .. lьпий характер, акт про ПО:\1илуnаш1я с ак
тоvІ-шстосушІІІІІ}ІІІрана 1\ КОІІКреТІІОVІУ І\ИІІ<С:LІ<у.ІІО\11ИJІУШІІІІІ}ІІІе ІІОСИТІ> 

lаІ·а.ІІ.ІЮ 1юрмати ІІІЮІ'О характеру. 

Пом и.:ІуІШІІІІИ ІІС СТНІНПІ,С}І Н :JаJІСЖІІЇСТІ, ІІііL 'І'}ІЖІ<ОСТі :J.:ІОЧИІІУ або су

норості 11ри:1начсноІ·о су;(о\ІІ ІЮКЩJаНН}І. Осо6;н1ністю амністії t-: те, ІІ(О 

н Законі 11ро а\1Ністію не ін;tині;(уа.-Іі3укпnси особи, икі нчиниJІИ :1.-ючин 

і на яких поширюється його .аія, а лише вказуються певні категорії осіб 

і категорії злочинів. Kpi:\t того, в Законі про амністію вказуються ка
тегорії осіб до яких пе .аопускасться застосуnаппя а~tпістії. По.1ожеппя 

Закону про амністію. які пе nідпоnі.аають nимогам, пе мають юридичної 
с1ши і пе пі,;шягають застосуnашпо. Акти про а~tпістію Jаnжди nи.аають

оІ :11Н11113П1НИ ОрІ·анІН НИІІ(ОЇ;LержаННОЇ 1-LiajlИ. 

Акти 11ро а\1Ністію та ІЮ\1И;Іунанн}І ІLС акти 11роину 1·умані3му 3 боку 

цержави шо.ао осіб, які вчинили з .. 1очини. Пі акти не .аекриміна .. 1ізують 
ціяння, не скасовують і не змінюють вирок су.ау, вони не є актами реа

бі.lітаuії осіб, винних у вчинені злочинів. Акти амністії та ПО:\Ш_.lування 

nідрізняються ТИ:\t, шо акт про амністію поширюсться па ко.1о пе пер
сопіфікоnапих суб'сктіn, то.Jі як акт про по:\ш.1уnюшя с суто персопіфі

конани\1 акто\1. 

3 ІІШІною ін_;шні;tуа.нnної аVІністії, І(сі1 акт наGран ІІерсоніфікона

ного характеру та став схожим на ПО:\'ІІПІування. Бі1ьш того, у з:v~інах 

.JO Закону про амністію ві.а 27 .. 1ютого 2014 року, й.аеться про реабі.lі
тацію по.1ітичних в'язнів. Як ві.Jомо, реабі.тІітація вик.т1ючає винність 
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нчинсних ;~іинn. ТоGто акт 11ро ін;rинію'алnну амністію Іюнністю 3Мінкн-: 

УИКJІСННИ 1110/~0 11раНОНОЇ 11]1И]10і[И аМНІСТіЇ. 

Внажа~:-:мо, 1110 у ни1ш;~ку 3 ін;~ині;rушІnною амністією, с.Іі;r нсст11 

мову про реабL1ітаuію чи поми.1ування окремих осіб, які суттєво від

різняються між собою за правовою приро;:rою та нас.1ідкам:и, або вне

сти з1tіrш до .За копу про а1tністію 2011 року та Криміпальrюго ко;:rексу 
України nідпосно амністії та помилуnашrя. 

ПОЛЯТІСЬКИЙ Є. !0. 

Націона,-тьюШ універсІпет <<О.J;сська юрдJ:И'ПШ ака,J;е.ІіЯ•>, 

ІІрофесор кафе1 ~рИ КрИ~ІіНШІhНОІ'О ІІрана, 
.J:OKTOp ЮрИ,J:И'ІНИХНаук, .J:ОЦСНТ 

КРИМІ! ІЛJІЬІІО-ІІРЛВОВЛ ІІОJІІТИКЛ УКРЛЇІІИ 
ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

ПроG.ІІсматию-І криміна.ІІІ->ної Ію.Іітики України стж: нес Gі.ІІ->ІІІ акту

а..ІІnною та 11ринсртає унаІ'У нес GіJІhІІJОЇ кіJІnкості науконцін та І Ірактикін 

в сфері юриспруденції. Суспі.1ьно-по.1ітичні реа.1ії нашої держави, на

жа.lь, ві,1волікли поr.1я,1 пре,1ставників в.rщ11;и та соr~іуму ві,ГJ: кри\1іно-

1'снно1 ситуаrrіі", ІНО 11і;rтнср;~жу~;-;тnсн нснтіr11ною (чи нанітn жахаючою) 

динамікою злочинності. Вся увага придL1яс:ться проблемам корупuії та 
державної безпеки, які, бе"Зумошю, с актуальними, і це відповідас викли

ка\1 сьоr·о,;_rсншr. Вті\1 іпrоруuашш нроG~rсм ІІаСlШЬІшцької зJrочишІості 

безпосередньо стаnить пі;:r загрозу життя. фізичне та психічне здоров'я, 

лоGроGут кожноІ'О члена cycrriJІncтнa. По-11С]11ІІС, 3а11JО3~rиною t: кілnкістn 

НОІ'НСІ13ЛhНОЇ 36роЇ, 11~0 ІІСрс()унаt-: Н НС:ШКОННОМУ НОЛОіlіННі. ПО-,Т(ІJУ1'С, 

ІІО}(ШІhІІІС ІІОІ'і]11ІІСННИ ріНЮІ ЖИТТ~І СТНО]1ЮЄ oG't:KTИHHi IICIJCilYMOHИ 3ІJОС

ТаННЯ рівня злочинності. По-третє, ефективність роботи правоохорон

них органів залишається незадовільною. Як резу.1ьтат ста-111 звичн:им:и 

числепні роJбійпі напади, які часто закінчуються загибеллю жертви в 
реJультаті Jастосуnашrя xo.1o;:rrroї чи nогнешLlьrюї зброї. І шо пайгір

ше - поnідо1шешrя про такі по;:rії вже пе жахають суспL1ьстnо, па даппі 

факти не :1нсртаютn унап1- ні rrсрссічні 1110\-tа;r~Іни. ні Іюса,т(оні ocoG11 
r rраноохоронних орr·анін, ні r·рома)(сnкі та r rшrітичні )(і$ІЧі. Р$rтунаНН$І Ію
топаючих стало їхньою в.1асною справою: в українців зал:иш:ився вибір 

чи бути УІаксимально обережн:им:и і уникати @уличних,> ризиків, або 

вивчати бойові прийоУІи шоб бути в змозі відб:ити напа;:r, ч:и ж закон

ним або пезакоппим шляхоУІ набуnати "Зброю (чи робити все пере.lіче

пе разом). Безу1юшю, такий етап речей потребус ефективних, шnи;:rких 

p1111CHh, OCKUhi<И :шо.ІJІ<аННИ КОІІІТУН<іТИМС ЧИСJІСННИХ.ІЮJ(СhКИХ ЖИТТJН. 
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