
Розділ ХХ Судимість
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§ 1. Поняття судимості

  

  

1. Судимість є правовим наслідком засудження особи вироком суду до кримінального
покарання. За своїм змістом вона виражається в такому стані особи, який пов’язаний з
певними цивільно-правовими та кримінально-правовими обмеженнями. Саме тому в
літературі судимість часто визначають як негативний правовий статус особи. Так, у ч. 3
ст. 76 Конституції України передбачено, що не може бути обраним до Верховної Ради
України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця
судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У відповідних
законах України встановлено заборону на заняття посади прокурора, судді, виконання
функцій адвоката, державного службовця особами, що мають судимість, а також деякі
інші правові обмеження.

  

2. Судимість, і в цьому її важливе соціальне призначення, має своєю метою
попередження вчинення нових злочинів як особою, що має судимість, так і іншими
особами.

  

Підставою судимості є наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили
і яким особа засуджується до певного покарання. Тому такими, що не мають судимості,
визнаються відповідно до ч. 3 ст. 88 КК:

  

а) особи, засуджені вироком суду без призначення покарання;
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б) особи, звільнені від покарання;

  

в) особи, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність яких виключено
законом.

  

У ч. 4 ст. 88 КК визнано такими, що не мають судимості, також осіб, які були
реабілітовані. Реабілітація означає визнання того, що особа була незаконно,
несправедливо засуджена, скасування всіх обмежень, позбавлень та поновлення її в
усіх громадянських правах і свободах.

  

  

3. Відповідно до ч. 2 ст. 88 КК судимість має правове значення у разі вчинення нового
злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.

  

  

Аналіз норм КК показує, що закон передбачає судимість як таку обставину, з якою пов
’язуються найбільш суворі кримінально-правові наслідки для особи, котра, маючи
судимість, знову вчинює злочин. Так:

  

а) рецидивом злочинів як найбільш небезпечним видом множинності визнається
вчинення нового умисного злочину особою, що має судимість за умисний злочин (ст. 34
КК);

  

б) злочин може бути визнано повторним, якщо судимість за перший злочин не була
погашена або знята (ч. 4 ст. 32 КК);

  

в) повторність злочину і рецидив є обставинами, що обтяжують покарання (п. 1 ч. 1 ст.
67 КК); г) судимість, як правило, виключає застосування до особи, що вчинила новий
злочин, пільгових інститутів кримінального права, наприклад звільнення від кримінальної
відповідальності (статті 45-47 КК);
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д) у багатьох статтях Особливої частини КК судимість передбачено як кваліфікуючу або
особливо кваліфікуючу ознаку. Наприклад, хуліганство буде особливо кваліфікованим,
якщо воно вчинене особою, яка має судимість за хуліганство (ч. 3 ст. 296 КК).

  

Уже цей перелік кримінально-правових обмежень достатньою мірою свідчить про
значення інституту судимості в кримінальному праві.

  

4.  Відповідно до ч. 1 ст. 88 КК особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання
законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості.

  

Отже, судимість поширюється на:

  

1) строк відбування покарання;

  

2) і, крім того, у випадках, передбачених законом, на певний строк після відбуття
покарання.

  

Очевидно, що протягом цього часу особа, яка має судимість, може виправитися, можуть
істотно змінитися її життєві умови, поведінка. Тому законодавець передбачає можливість
припинення судимості і, тим самим, пов ’язаних з нею обмежень.

  

У ч. 1 ст. 88 названо два види припинення судимості: її погашення та зняття.
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§ 2. Погашення судимості

  

1.  Погашення судимості — це автоматичне її припинення при встановленні певних,
передбачених законом умов. Головною з таких умов є невчинення особою протягом
строку судимості нового злочину.

  

У ст. 89 КК встановлено диференційовані строки погашення судимості залежно від: а)
виду покарання; б) строку покарання, яке відбуте винним; в) тяжкості злочину (ст. 12
КК).

  

Наприклад, відповідно до пп. 1 та 2 ст. 89 КК у осіб, звільнених від відбування покарання
з випробуванням (статті 75 та 79 КК), судимість погашається при сприятливому перебігу
іспитового строку. Якщо таким особам вироком суду було призначено додаткове
покарання, строк якого перевищує іспитовий строк, то судимість погашається після
відбуття цього додаткового покарання.

  

У деяких випадках судимість погашається самим фактом відбуття покарання або
звільнення від нього. Наприклад, відповідно до п. 3 ст. 89 КК судимість погашається
після відбуття такого покарання, як позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю. Так само погашається судимість у випадках відбуття
покарання військовослужбовцем на гауптвахті замість арешту (п. 4 ст. 89 КК).

  

У ст. 89 КК передбачено також погашення судимості перебігом певного, встановленого в
законі, строку з дня відбуття особою основного і додаткового покарання. Зокрема, у п. 5
ст. 89 КК передбачено строк погашення судимості в один рік, якщо особи відбули
покарання у виді штрафу, виправних робіт або арешту, а для осіб, які відбули покарання
у виді обмеження волі, строк погашення судимості дорівнює двом рокам (п. 6 ст. 89 КК).
При засудженні особи до позбавлення волі тривалість строків погашення судимості
згідно з пп. 6-9 ст. 89 КК залежить від категорії злочинів (ст. 12 КК), до яких належить
учинений засудженим злочин. Так, якщо особу було засуджено за злочин невеликої
тяжкості, то строк судимості дорівнює двом рокам, а якщо за тяжкий злочин — шести
рокам.
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Закінчення передбачених ст. 89 КК строків і невчинення протягом цих строків нового
злочину дають змогу вважати особу такою, що не має судимості.

  

2.  У зв’язку з тим, що погашення судимості пов’язується законом із перебігом певних
строків, важливе значення мають встановлені в ст. 90 КК правила обчислення цих
строків.

  

У ч. 1 ст. 90 КК закріплено загальне правило, відповідно до якого строки погашення
судимості обчислюються з дня відбуття основного і додаткового покарання. Наприклад,
якщо особу було засуджено до чотирьох років позбавлення волі (основне покарання) і
трьох років позбавлення права обіймати посади, пов’язані з матеріальною
відповідальністю (додаткове покарання), строк, який погашає судимість, почне
обчислюватися тільки після відбуття додаткового покарання, тобто після закінчення
семи років, оскільки тільки на цей час особа вважатиметься такою, що відбула як
основне, так і додаткове покарання.

  

У деяких випадках строк погашення судимості закінчується одночасно зі строком
давності обвинувального вироку. Частина 2 ст. 90 КК спеціально передбачає таку
ситуацію, вказуючи, що в строк погашення судимості зараховується строк, протягом
якого вирок не було виконано, якщо при цьому давність виконання цього вироку не
переривалася. Якщо вирок не було виконано, то судимість погашається по закінченні
строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК). Наприклад, особу було
засуджено до чотирьох років позбавлення волі за злочин середньої тяжкості. Однак
вирок своєчасно не було виконано у зв’язку з тим, що через стихійне лихо це було
неможливим. У цьому разі з дня набрання вироком чинності починає спливати строк
давності виконання обвинувального вироку — п’ять років (п. 3 ст. 80 КК). Якщо перебіг
цього строку не переривався, то згідно з ч. 2 ст. 90 КК з моменту його закінчення
одночасно погашається і судимість, тобто строк її дорівнює строку давності
обвинувального вироку — п’яти рокам.

  

У зв’язку з широким застосуванням умовно-дострокового і дострокового звільнення від
покарання, а також заміни покарання більш м’яким виникає запитання: як обчислювати в
цих випадках строк погашення судимості? Закон вирішує і це питання. У ч. 3 ст. 90 КК
встановлено, що, якщо особу було достроково звільнено від відбування покарання, строк
погашення судимості обчислюється з дня дострокового звільнення від відбування
покарання (основного і додаткового). Відповідно до ч. 4 тієї ж статті, якщо невідбуту
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частину покарання було замінено більш м’яким покаранням, то строк погашення судимості
обчислюється, виходячи з фактично відбутого покарання, але з моменту відбуття більш
м’якого покарання (основного і додаткового). У цих випадках тривалість строку
погашення судимості обчислюватиметься, виходячи з фактично відбутого до моменту
звільнення покарання.

  

Якщо зазначені у ст. 90 КК строки спливають без їх перерви вчиненням нового злочину,
то особа вважається такою, що не має судимості. Проте якщо особа, яка відбула
покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинює злочин, то
відповідно до ч. 5 ст. 90 КК строк погашення судимості переривається. У цьому разі він
починає спливати заново (із самого початку) після фактичного відбуття покарання
(основного і додаткового) за останній злочин. Таким чином, з цього моменту одночасно
спливатимуть два строки погашення судимості: за перший і за другий злочини. Ці строки
спливають паралельно (не складаються і не поглинаються) і закінчуються кожний
самостійно залежно від їх тривалості.

  

 

  

  

 

  

§ 3. Зняття судимості

  

1.  Під зняттям судимості розуміється припинення судимості постановою суду. При знятті
судимості на відміну від її погашення перебіг встановленого законом строку і невчинення
особою нового злочину самі по собі, автоматично, не припиняють стан судимості.
Необхідно, щоб це питання було розглянуто судом. Закон не зобов ’язує, а тільки надає
суду право на основі конкретних, передбачених у законі умов, зняти з особи судимість.

  

2.  Зняття судимості можливе лише до закінчення строків погашення судимості,
передбачених у ст. 89 КК. Тому воно завжди є достроковим.
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Для зняття судимості згідно зі ст. 91 КК необхідні такі умови: 1) відбуття особою
покарання тільки у виді обмеження волі або позбавлення волі; 2) закінчення не менше
половини строку погашення судимості, передбаченого в ст. 89 КК; 3) встановлення
судом того, що особа зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє
виправлення.

  

Для дострокового зняття судимості необхідна сукупність цих умов. Якщо суд установить
наявність цих умов, він постановляє про зняття з особи судимості, після чого особа
визнається такою, що не має судимості.

  

Якщо суд не вважає за можливе зняти судимість, то особа продовжує вважатися
судимою і зазнавати пов’язані з цим обмеження до повного закінчення передбачених
законом строків погашення судимості.

  

Відповідно до ч. 3 ст. 91 КК порядок зняття судимості встановлюється КПК України (ст.
414).

  

 

  

Контрольні запитання

  

1. Що таке судимість?

  

2.  Які негативні наслідки тягне за собою судимість?

  

3.  Яка мета інституту судимості?

  

4.  Що таке погашення судимості?
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5.  Що таке зняття судимості?

  

6.  Чим відрізняється погашення судимості від її зняття?

  

7.  Які наслідки погашення та зняття судимості?
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