
Тема 3
Повторність 

та її правові наслідки



Повторність злочинів

• Повторність злочинів – це  вчинення двох або більше 
одиничних злочинів, передбачених тією самою статтею 
або частиною статті Особливої частини КК. Це так звана 
«повторність тотожних злочинів» (ч. 1 ст. 32 КК)

• «Повторність тотожних злочинів» слід відрізняти від 
одиничного продовжуваного злочину, що складається з 
двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним 
злочинним наміром (ч. 2 ст. 32 КК) 

• Повторністю злочинів визнається також вчинення особою 
двох або більше злочинів, передбачених різними 
статтями КК («повторність однорідних злочинів»), але 
лише у випадках, передбачених в Особливій частині КК (ч. 
3 ст. 32 КК)



Види повторності

• Залежно від того, чи було особу засуджено за вчинення попереднього 
злочину, виокремлюють:

а) повторність злочинів, не пов’язану із засудженням особи за раніше 
вчинений злочин (так звана «фактична повторність») - наявна у разі, 
якщо особа вчинила декілька тотожних або (у випадках, спеціально 

передбачених КК) однорідних злочинів, за жоден з яких її ще не було 
засуджено 

• б) повторність злочинів, пов’язану із засудженням особи за раніше 
вчинений злочин має місце там, де особа, яку вже було засуджено за 

злочин, протягом строку відбування покарання або погашення 
судимості вчинила новий тотожний або однорідний злочин

• Останній вид повторності зазвичай іменують рецидивом злочинів -
має місце лише тоді, коли  злочин, учинений до засудження, і злочин, 
учинений після засудження, були умисними. 



• Повторність злочинів не може утворитися у 
випадку втрати юридичного значення діянням, що 
входить до повторності 

• Повторність злочинів відсутня:

- якщо за раніше вчинений злочин особу було 
звільнено від кримінальної відповідальності за 
підставами, встановленими законом

- якщо судимість за цей злочин було погашено або 
знято 

(ч. 4 ст. 32, ст. 44 - 49, 88 – 89, 108 КК)



Повторність, пов’язана із засудженням особи за попередній 
злочин, виключається (за нормами КК):

• засудження особи вироком суду без призначення 
покарання (ч. 4 ст. 74)

• набрання чинності новим законом, що усуває  злочинність 
і караність  за один із двох злочинів (декриміналізація)
(ст. 5 )

• реабілітації особи (ч. 4 ст. 88)

• звільнення особи від відбування покарання у зв’язку із 
закінченням строків давності виконання 
обвинувального вироку (статті 80, 106 )



Повторність, пов’язана із засудженням особи за попередній 
злочин, виключається (за нормами КК):

• звільнення особи від покарання із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру (ст. 105 )

• погашення судимості  за раніше вчинений злочин або 
зняття її  судом (ст. 89, 91, 108 ) 

• зняття судимості  на підставі закону про амністію щодо 
конкретно визначеної особи (індивідуальна амністія) (ч. 2 
ст. 2 Закону України «Про застосування амністії в Україні»)



Повторність, пов’язана із судимістю за попередній злочин, 
наявна у випадках (за нормами КК):

• якщо судимість не погашена, не знята судом (ст. 89, 91, 108 ) 

• звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75, 79, 
104) 

• умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (ст. 81, 
107)

• заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК)

• звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до трьох років (ст. 83 )

• звільнення від відбування покарання за хворобою (ч. 1, 2 ст. 84)



Повторність, пов’язана із судимістю за попередній злочин, 
наявна у випадках (за нормами КК):

• повного або часткового звільнення від відбування 
покарання на підставі закону про амністію (ст. 85, 86)

• заміни одного покарання іншим в порядку 
«індивідуальної амністії»  *

• повного або часткового звільнення від відбування як 
основного, так і додаткового покарання на підставі 
акта про помилування  * *



Кримінально-правові наслідки повторності
• при кваліфікації злочинів - одна з ознак кваліфікованих складів 

злочинів Особливої частини КК

• при звільненні від кримінальної відповідальності повторність, 
пов’язана із засудженням особи за раніше вчинений злочин, у тому 
числі і необережний злочин, є перешкодою для звільнення особи від 
кримінальної відповідальності  (ст. 45-48, ч.1 ст. 97 КК), оскільки 
однією з її обов’язкових умов є вчинення злочину відповідного 
ступеня тяжкості вперше*

• у разі вчинення нового злочину, який разом із злочином, учиненим 
раніше, становить повторність, може призвести до переривання :

- строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 3 
ст. 49 КК) 

- строків давності виконання обвинувального вироку (ч.4 ст. 80 КК 
України)

• при призначенні покарання повторність розглядається як обставина, 
що обтяжує покарання (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК) 



• За загальним правилом, факт засудження особи за 
попередній злочин утворює  повторність  за умови, якщо 
вона була засуджена судом України. 

• Вирок суду іноземної держави може бути врахований у 
разі засудження особи за злочин, вчинений за межами 
України, та яка знову вчинила злочин на території України 
(ч. 1 ст. 9 КК)  


