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5) політико-географ ічними особливостями т ієї чи інш ої території
(від розміру території до особливостей адміністративно-територіального
та політичного устрою);
6) станом протидії (активністю держ авних інститутів та суспільства в
дан ій сфері) злочинності на тій чи інш ій території (від особливостей нормотворчого процесу та його кримінологічного супроводу, кадрового та
матеріально-ресурсного забезпечення правоохоронної діяльності до ре
єстрації злочинів та реалізації окремих превентивних заходів) тощ о1.
Таким чином, на сьогодніш ній день кількісні показники учинення
умисного знищ ення або пош кодження майна ш ляхом підпалу залиш а
ються стабільно високими й містять загрозу зростання.
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ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ
ДЕКІЛЬКОХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВИЛ ПРИЗНАЧЕННЯ
ПОКАРАННЯ: ПРОБЛЕМИ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ

У статті розглядається проблема призначення покарання за наявності пі
дстав для застосування декількох спеціальних правил призначення покаран
ня. Пропонується алгоритм їх застосування.
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В статье рассматривается проблема назначения наказания при наличии
оснований для применения нескольких специальньїх правил назначения
наказания. Предлагается алгоритм их применения.
Ключевьіе слова: специальньїе правила, назначение наказание, судейское усмотрение.
ТЬе агіісіе йеуоіей іо іЬе ргоЬіет ої ітр о зіп д рипізЬтепі ії іЬеге аге
дгоипііз їог іЬе арріісаііоп ої іЬе зресіаі о ї ітр озіп д рипізЬтепі гиіез. Виддезі ап
аідогііЬ т іо їог іЬеіг арріісаііоп.
Кеу вдогйз: зресіаі гиіез, іке ригрозе о/рипізктепі, ^ийісіа^ йізсгеііоп.
П ризначення покарання є одним із центральних інститутів кримі
нального права, оскільки саме в покаранні норми кримінального законо
давства реалізую ться в практичній площ ині. Проблематика призначення
покарання належить до числа найбільш актуальних. Н езважаючи на зна
чну кількість праць, присвячених проблемам призначення покарання,
окремі з них і дотепер маю ть гострий дискусійний характер та потребу
ю ть подальш ого наукового дослідження.

1 К ри м ін ологічни й довідн и к : [довідкове видання] / за наук. Бан дурки О. М . ; за заг.
ред. Д ж уж і О. М ., Л и тви н ова О. М. - Х. : Д іса плю с, 2013. - С. 117, 325.
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Щ одо призначення покарання ж орстко встановлені кримінальним
законом правила ф актично завж ди пов'язан і з тією чи інш ою мірою суд
дівського розсуду. У зв'язку з чим виникає закономірне питання, наскіль
ки ш ирокими повинні бути межі суддівського розсуду при виборі виду та
розміру покарання, тобто наскільки ф ормалізованим повинно бути приз
начення покарання. Останнім часом законодавець, по суті, пішов шляхом
пош уку нових засобів ф ормалізації призначення покарання, які свідчать
про те, щ о він здебільшого орієнтований на обмеження суддівського розсуду.
Крім усього іншого формалізація призначення покарання, яка орієнто
вана на обмеж ення суддівського розсуду, знаходить своє втілення в конс
трую ванні в кримінальному законі спеціальних правил призначення по
карання, більш ість із яких слід віднести д о новел чинного К римінального
Кодексу України (далі - КК України), які в силу своєї новизни та нетиповості викликаю ть труднощ і при їх тлумаченні та застосуванні. Це, насам
перед, стосується таких спеціальних правил призначення покарання, як
правила при призначенні покарання за незакінчений злочин (ч. 2 та ч. 3
ст. 68 КК України); більш м 'якого покарання, ніж передбачено законом
(ст. 69 КК України); за наявності обставин, щ о пом'якш ую ть покарання
(ст.691КК України); неповнолітній особі (ст.ст. 99-102 КК України) та інші.
А наліз зазначених полож ень кримінально-правових норм свідчить,
щ о на законодавчому рівні чітко визначено підстави та порядок їх засто
сування. О днак питання про співвіднош ення спеціальних правил приз
начення покарання за наявності підстав для застосування декількох з них
та про можливість їх послідовного (поетапного) застосування є дискусій
ним. Чи існую ть відносини конкуренції м іж зазначеними нормами, і як
щ о так, то які саме підлягають застосуванню ? А ле ані чинний КК Украї
ни, ані Пленум Верховного Суду України або Вищ ого спеціалізованого
Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ відповіді на це
запитання не дає. Відсутні чіткі рекомендації з цього приводу і в теорії
кримінального права. П отрібно відзначити, щ о багато вчених, які дослі
дж ую ть норми інституту призначення покарання, не приділяю ть цій
проблемі належної уваги або розглядаю ть її фрагментарно. А наліз нау
кових праць дозволяє ствердж увати про наявність двох принципово різ
них підходів щ одо її розв'язання. П ерш ий підхід, прибічниками якого
виступаю ть В.М. Бурдін [1, с. 80-81], О.О. Д удоров [2, с. 173], О.В. Євдокімова [3, с. 309-312], В.М. Стєпаш ин [4, с. 207, 208, 224], В.І. Тю тю гін [5, с.
313-323] та інші, передбачає послідовне (поетапне) застосування спеціа
льн их правил призначення покарання, тобто вказує на відсутність кон
куренції м іж кримінально-правовими нормами. Д ругій підхід, прибічни
ками якого виступають В.М. Василаш [6, с. 288-291], В.М. Гарманов [7, с. 6-8],
О .С.Ж умаєв [8, с. 329-331], Л.В. Іногамова-Хегай [9, с. 12], О.М. Кричківсь161
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кий [10, с. 400-411] та інші, передбачає виріш ення питання про пріорите
тність одного зі спеціальних правил призначення покарання, тобто вка
зує на існування конкуренції кримінально-правових норм.
Такий стан теоретичної розробки відображається і на правозастосовній практиці. Так, на сьогодні, призначення покарання за наявності під
став для застосування декількох спеціальних правил призначення пока
рання виріш ується судом лиш е на підставі суддівського розсуду, щ о зу
мовлює необхідність упровадж ення результатів науково-теоретичних
розробок у правозастосовну практику та кримінальне законодавство.
Тому метою цієї статті є вирішення проблеми наявності чи відсутності
конкуренції між кримінально-правовими нормами, які регламентують
спеціальні правила призначення покарання, та визначення порядку обрання
міри покарання за наявності підстав д л я застосування декількох з них.
П роблема конкуренції кримінально-правових норм не є новою д ля
кримінального права, але вона, зазвичай, традиційно розглядається при
висвітленні питань кримінально-правової кваліфікації. Визначаючи об'єм
поняття конкуренції кримінально-правових норм, О.К. Марін зазначає, щ о
конкуренція кримінально-правових норм - це явищ е, яке може відбува
ти ся лиш е м іж охороню вальними правовими нормами й неможливе між
нормами регулятивними та вказує, що, виходячи з цього, правомірно говори
ти про конкуренцію кримінально-правових норм лиш е при кримінальноправовій кваліфікації, а не при вирішенні інших питань застосування кримі
нального закону, зокрема при призначенні покарання [11, с. 3-4]. С.Ф. Сауляк
також не підтримує розш ирення поняття конкуренції й не включає в ньо
го інш і випадки, крім тих, які пов'язані з кваліф ікацією злочинів [12, с. 9].
Л.В. Іногамова-Хегай, навпаки, зазначає, щ о конкуренція норм криміна
льн ого права - ш ироке явищ е, яке має місце в процесі розвитку криміна
льно-правового відношення, починаю чи з моменту скоєння злочину й
закінчую чи погаш енням або зняттям судимості [9, с. 5].
Не заперечуємо щ одо існування конкуренції кримінально-правових
норм при призначенні покарання між приписами санкцій статей (санк
цій частин статей) О собливої частини КК України, д е визначені межі
призначення покарання, та приписами кримінально-правових норм, які
регламентую ть спеціальні правила призначення покарання (ч. 2 та ч. 3 ст.
68, ст. 69, ст. 691, ч. 2 ст. 99, ч. 1 та ч. 2 ст. 100, ст. 101, п .1 -4 ч. 3 ст. 102 КК
У країни та інші) як конкуренції загальної та спеціальної норми; між при
писами санкцій статей (санкцій частин статей) О собливої частини КК
України, д е визначені межі призначення покарання, та приписами кри
мінально-правових норм, які вказую ть на немож ливість застосування
деяких видів покарання до конкретних осіб (ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 57, ч. 3 ст.
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60, ч. 3 ст. 61, ч. 2 ст. 64 КК України та інші) я к конкуренції загальної та
виклю чної норми.
Але щ одо мож ливої конкуренції між кримінально-правовими нор
мами, які регламентую ть спеціальні правила призначення покарання,
займаємо дещ о інш у позицію.
П рибічники другого зазначеного нами підходу вважають, щ о при
конкуренції кримінально-правових норм, які регламентую ть спеціальні
правила призначення покарання, пріоритет має та норма, яка встановлює
більш м 'які межі для застосування покарання. Ці науковці для обґрунту
вання своєї позиції по суті наводять один і той самий приклад, коли од
ночасно претендую ть на застосування як правила про призначення по
карання за незакінчений злочин (ч. 2 або ч. 3 ст. 68 КК України), так і
правила призначення покарання за наявності обставин, щ о пом'якш ую ть
покарання (ст. 691 КК України). Так, при конкуренції кримінальноправових норм при призначенні покарання за готування до злочину (ч. 2
ст. 68 КК України), де коеф іцієнт скорочення покарання складає полови
ну від максимального строку або розміру найбільш суворого виду пока
рання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини
статті) О собливої частини КК України, та при призначення покарання за
наявності обставин, щ о пом'якш ую ть покарання (ст. 691 КК України), де
коеф іцієнт скорочення покарання складає дві третини від максимального
строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого
відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) О собливої частини
КК України, пріоритет має норма при призначення покарання за готу
вання до злочину (ч. 2 ст. 68 КК України). При конкуренції кримінальноправових норм, які маю ть однаковий коеф іцієнт скорочення, наприклад,
при призначенні покарання за вчинення замаху на злочин (ч. 3 ст. 68 КК
України) та при призначенні покарання за наявності обставин, щ о
пом'якш ую ть покарання (ст. 691 КК України), де він складає дві третини
від максимального строку або розміру найбільш суворого виду покаран
ня, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті)
О собливої частини КК України, думки вчених розрізняються. О дні вва
ж ають, щ о перевагу повинна мати та кримінально-правова норма, засто
сування якої за будь-яких обставин не залежить від суддівського розсуду,
тобто положення ч. 3 ст. 68 КК України маю ть пріоритет порівняно зі ст.
691 КК України [13, с. 99]. Інші вважають, щ о в такому випадку слід порів
ню вати направленість мотиву. Так, при замаху на злочин, винна особа
прагне довести злочин до кінця, але не доводить його до кінця з причин,
щ о не залежали від її волі. Зазначене дає підстави для висновку, щ о пове
дінка особи є асоціальною. Зовсім інш ою є поведінка винної особи, яка
після вчинення злочину, добровільно усуває заподіяну злочином ш коду
163
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чи добровільно відш кодовує завданий збиток, щ о є підставою для засто
сування норми, яка регламентує порядок призначення покарання за ная
вності обставин, щ о пом' якш ую ть покарання, тобто положення ст. 691 КК
У країни маю ть пріоритет порівняно з ч. 3 ст. 68 КК У країни [6, с. 289].
Прибічники інш ого зазначеного нами підходу заперечую ть існуван
ня в цьому випадку конкуренції кримінально-правих норм, уваж аю чи за
можливе послідовне (поетапне) застосування відповідних коеф іцієнтів
скорочення покарання за наявності відповідних підстав. Тобто законода
вець, установлю ю чи обов'язкові коеф іцієнти скорочення покарання за
незакінчений злочин, уважає, щ о в будь-якому випадку суспільна небез
пека незакінченого злочину є значно менш ою ніж відповідного закінче
ного. Якщ о в кримінальному провадженні за незакінчений злочин тако ж
установлені обставини, щ о пом'якш ую ть покарання, з наявністю яких
законодавець пов'язує зміну м еж покарання на підставі ст. 691 КК Украї
ни, то суд повинен їх урахувати лиш е після застосування відповідного
коеф іцієнта скорочення максимального строку чи розміру покарання,
передбаченого в санкції статті О собливої частини КК України за незакінчений злочин. Тобто, при виріш енні питання про призначення покаран
ня за незакінчений злочин суд спочатку повинен застосувати відповідний
коеф іцієнт скорочення максимального строку чи розміру покарання від
повідно до вимог ч. 2 або ч. 3 ст. 68 КК України, а потім - відповідно до
вимог ст. 691 КК України [1, с. 80-81].
Безсумнівно, слід погодитися з аргументами противників послідов
ного (поетапного) застосування спеціальних правил призначення пока
рання, щ о такий підхід може призвести до надмірного пом'якш ення по
карання за вчинений злочин. Н априклад, при вчинені замаху на кваліфі
кований вид грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України) за наявності обставин, що
пом'якш ую ть покарання, з наявністю яки х законодавець пов'язує зміну
м еж покарання на підставі ст. 691 КК України, суд спочатку повинен ско
ротити максимальний строк покарання д о 4 років (ч. 3 ст. 68 КК України),
а потім - до 2 років 6 місяців (ст. 691 КК України). Тобто, гранично допус
ти м и й максимальний строк покарання для цього випадку нижче мініма
льного строку, вказаного в ч. 2 ст. 186 КК України, який складає 4 роки.
А кцентую чи увагу на цій проблемі, В.М. Бурдін указує, щ о вона стосуєть
ся, перш за все, законодавця, яки й уважає доцільним установлення стіль
кох видів кримінально-правових норм, які передбачаю ть скорочення ро
змірів чи строків покарання, аніж правозастосовувача [1, с. 81]. У зв'язку з
чим досить цікавою є думка О.В. Євдокімової, яка вважає, щ о для запобі
гання надмірного пом'якш ення покарання доцільно передбачити в КК
У країни норму, яка би закріплю вала допустим і межі покарання для ви
падків послідовного (поетапного) застосування декількох спеціальних
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правил призначення покарання [3, с. 312].
Як бачимо, на сьогодні відсутній достатньо обґрунтований науковий
підхід, який би чітко встановлю вав механізм призначення судами пока
рання за наявності декількох спеціальних правил призначення покаран
ня. Уреш ті-реш т, виріш альну роль тут, з точки зору чинного КК України,
продовжує відігравати суддівський розсуд.
Цілком зрозуміло, щ о за таких умов очікування на практиці однако
вого застосування кримінального законодавства в зазначеному аспекті
залиш аться марними. Д еякі суди обираю ть варіант послідовного (поета
пного) застосування декількох кримінально-правових норм, які регламе
нтують спеціальні правила призначення покарання. Так, наприклад, виро
ком Л енінського районного суду м. Вінниця від 28 серпня 2012 року особа (умовно
назвемо її А.), яка на м ом ент учинення злочину перебувала в ст ані вагітності,
була засуджена за організацію готування до ум исного вбивст ва на замовлення
співмешканки свого колишнього чоловіка на підставі ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11
ч. 2 ст. 115 КК України. Обираючи їй м іру покарання, суд послідовно застосував
положення ч. 2 ст. 68 КК України, пот ім ст. 691 КК України, пот ім ч. 1 ст. 69
КК України, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки [14].
Також у практиці мають місце непоодинокі випадки непослідовного
(поетапного) застосування спеціальних правил призначення покарання за
наявності підстав для застосування декількох, а одного з них, щ о свідчить про
те, щ о судді обирають одну з конкуруючих кримінально-правових норм. Так,
наприклад, вироком Першотравневого районного суду м. Чернівці від 10 серпня 2009
року особа (умовно назвемо її Б.) була засуджена за скоєння закінченого замаху на кра
діжку, учинену повторно, на підставі ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України до 2 років 6
місяців позбавлення волі. Обираючи їй міру покарання, у мотивувальній частині
вироку суддя зазначає, що застосовує як положення ч. 3 ст. 68 КК України, так і
положення ст. 691 КК України, але з огляду на розмір призначеного покарання можна
дійти висновку, що він застосував лише один коефіцієнт скорочення покарання, або
той, який передбачений ч. 3 ст. 68 КК України, або той, який передбачений ст. 691
КК України, але який саме - зі змісту вироку не зрозуміло [15].
Уважаємо, щ о конкуренція кримінально-правових норм за наявності
підстав д л я застосування декількох спеціальних правил призначення по
карання, - відсутня. Н езважаю чи на аналогічні правові наслідки застосу
вання спеціальних правил призначення покарання, вони все ж таки ма
ю ть різні підстави д л я застосування. Н априклад, скоєння незакінченого
злочину (ч. 2 та ч. 3 ст. 68 КК України); наявність обставин, щ о
пом'якш ую ть покарання ( ст. 69, ст. 691 КК України); вік винного (ст.ст.
99-102 КК України). Ознаками конкуренції кримінально-правових норм є
їх спрямованість на регулю вання одного ф актичного віднош ення. Тому
вести мову про конкуренцію кримінально-правих норм при застосування
спеціальних правил призначення покарання мож на було б у разі, якби
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вони мали не тільки один предмет правової регламентації та схож ий по
рядок застосування, але й були б направлені на регулювання одних й тих
самих ситуацій, чого в цьому випадку не відбувається. Тому вважаємо, щ о
за наявності підстав для застосування декількох кримінально-правових
норм, які регламентую ть спеціальні правила призначення покарання, усі
вони підлягаю ть застосуванню послідовно (поетапно). А налізую чи спеці
альні правила призначення покарання, розглянуті в цій публікації, мож
на дійти висновку, щ о вони перебуваю ть між собою в певній "субординаційній залеж ності". Визначаючи послідовність їх поетапного застосування
для забезпечення максимальної індивідуалізації призначення покарання,
уважаємо, що, обираю чи міру покарання, необхідно прямувати від більш
до менш загальних. Так, правила призначення покарання неповнолітнім,
які передбачені ст.ст. 99-102 КК України, є більш загальними по відно
ш енню до правил призначення покарання за незакінчений злочин, які
передбачені ч. 2 та ч. 3 ст. 68 КК України, оскільки зазначена категорія
осіб може вчиняти я к закінчені, так і незакінчені злочини; положення ч. 2
та ч. 3 ст. 68 КК України є більш загальними по віднош енню до положен
ня про призначення покарання за наявності обставин, щ о пом'якш ую ть
покарання, які передбачені ст. 691 КК України, оскільки не в кожному
випадку вчинення незакінченого злочину маю ть місце обставини, щ о
пом'якш ую ть покарання, передбачені п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України;
положення ст. 691 КК України є більш загальними по відношенню до ст. 69
КК України, яка регламентує призначення більш м 'якого покарання ніж
передбачено законом, оскільки не завж ди обставини, щ о пом'якш ую ть
покарання та передбачені п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України, визнаються
судом такими, щ о істотно знижують ступінь тяж кості вчиненого злочину.
Питання, розглянуті в цій статті, потребую ть обов'язкового норма
тивного виріш ення та подальш ої теоретичної розробки. Перш им кроком
має бути прийняття П ленумом Вищ ого спеціалізованого суду з розгляду
цивільних та кримінальних справ нової постанови з питань призначення
покарання, у якій, зокрема, варто виріш ити спірні питання застосування
кримінально-правових норм, які регламентую ть спеціальні правила при
значення покарання, за наявності підстав для застосування декількох з них з
метою обмеження суддівського розсуду при призначенні покарання.
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