
Тема 1 
Поняття та форми 

множинності злочинів



Множинність злочинів

• розділ VII Загальної частини (статті 32–35 
КК) - «Повторність, сукупність та рецидив 
злочинів»

• розділ XI Загальної частини «Призначення
покарання» (статті 70–72 КК)

• особлива частина КК, що встановлює
відповідальність за вчинення певних
злочинів за наявності окремих видів
множинності



Ознаки множинності злочинів

• Одна особа

• Одиничний злочин

• Самостійна кримінально-правова оцінка

• Тотожні, однорідні чи різнорідні

• Юридично значущі

• Відсутність перешкод для притягнення до 
кримінальної відповідальності



Умови множинності злочинів

Множинність злочинів має місце при 
вчиненні однією особою:

Одного і того ж злочину повторно

Кількох (однорідних, тотожних чи 
різнорідних) злочинів, описаних у різних 
статтях Особливої частини КК

Нового злочину після засудження за раніше 
вчинений злочин



Множинність злочинів

Форми 
множинності 

злочинів

Повторність 
(ст. 32 КК)

Сукупність 
(ст. 33 КК)

Рецидив 
(ст. 34 КК)



Умови для кваліфікації повторності
злочинів

Самостійні
одиничні
злочини

Тотожність або 
однорідність

Неодночасність
вчинення 

Відсутність
декриміналізації

Строки давності Відповідальність, 
наявність 
судимості

Закінчені/неза
кінчені
Умисні/необер
ежні
Вчинені
одноособово/у 
співучасті
Прості/ускладн
ені 

Безпосередня 
вказівка в 
Особливій
частині КК щодо 
повторності 
однорідних 
злочинів

Існує проміжок 
часу між 
вчиненням 
кожного із них

Не усунуто 
злочинність 
новим законом,
що набув 
чинності

Притягнення до 
кримінальної
відповідальност
і/виконання 
обвинувального 
вироку 

Особу не 
звільнено на
підставах 
передбачених КК, 
судимість не 
погашена/не 
знята



Умови для кваліфікації сукупності 
злочинів

Вчинення субʾєктом злочину 
одноособово або у співучасті двох чи 

більше самостійних одиничних 
злочинів

Кожен із злочинів передбачений 
окремою статтею Особливої частини 

КК

Злочини – закінчені/незакінчені,
умисні/необережні, прості/ускладнені
(триваючи, продовжувані, складні,
злочини, що кваліфікуються за
наслідками тощо

Кількість статей, за якими
кваліфікуються діяння особи, дорівнює
кількості вчинених нею злочинів



Умови для кваліфікації рецидиву 
злочинів

Вчинення 
злочину 
одноособово 
або у співучасті

Умисний злочин Неодночасність
вчинення 

Злочин не 
декримінілізова
но

Наявність 
судимості за
умисний 
злочин

Декількох (двох чи 
більше одиничних 
злочинів) кожен із 
яких 
передбачений в 
Особливій частині 
КК як самостійний 
склад злочину

Закінчений/незакінче
ний, одноособово/у 
співучасті, 
простий/ускладнений
(триваючий, 
продовжуваний, 
складний, такого, що 
кваліфікується за 
наслідками

Наявність 
проміжку часу 
між вчиненням
кожного із них, 
який визначається 
засудженням 
субʾєкта

ч. 3 та 4 ст. 88 КК Ч. 1 ст. 88 КК



Значення множинності злочинів

 Правова база для боротьби із вчиненням 
декількох злочинів

 Впливає на кваліфікацію, виступаючи як 
кваліфікуюча ознака

 Враховується при призначенні покарання

 Впливає на вирішення питання про 
звільнення від кримінальної 
відповідальності та покарання (його 
відбування)



Дякую за увагу! 


