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Соціально-правові проблеми материнства та дитинства обумовлюють 

актуальність даної теми, особливо в умовах, коли відбувається активне 

впровадження реформ судової та правоохоронної систем, зокрема кримінально-

правової системи. 

На думку М.В. Романова, звільнення від відбування покарання є 

обов’язковою складовою діяльності органів і установ кримінально-виконавчої 

служби України, отже, набуває значення звільнення від відбування покарання 

такої особливої категорії засуджених, як вагітні жінки [1, с. 5]. 

В Україні існує ряд нормативно-правових актів щодо регулювання 

звільнення від відбування покарання вагітних жінок, зокрема Указ Президента 

України від 25 квіт. 2001 р. за № 283/2001 «Про підвищення соціального 

статусу жінок в Україні» [2]; Українсько-Швейцарський проект «Жінки, матері 

та діти в ув’язненні», підписаний урядами обох країн 18 груд. 2007 р. [3, c. 2] 

тощо. 

Так, останній проект в даному контексті є дуже важливим, оскільки 

розбудова справедливої, правової, демократичної та європейської держави 

передбачає вирішення соціально-правових проблем, у тому числі й проблем 

материнства і дитинства стосовно механізму кримінальної відповідальності з 

огляду на прогресивні міжнародні стандарти та норми, а тому досвід більш 

гуманних передових європейських держав є вкрай важливим, оскільки в 

нашому суспільстві, на жаль, ще й досі залишається поширеною позиція щодо 

посилення суворості кримінальних покарань як способу боротьби зі 

злочинністю. В даному контексті особливо слушною є позиція І. В. Шимончука 

щодо невиправданості кримінальної суворості відносно засуджених жінок [3].  

Що ж до вітчизняного законодавства, то наразі дане питання 

врегульоване ст. 79 Кримінального кодексу України (далі – КК України), якою 

передбачено, що у разі призначення покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі вагітним жінкам або жінкам, які мають дітей віком до семи 

років, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п’яти років за 

тяжкі і особливо тяжкі злочини, а також за корупційні злочини, суд може 

звільнити таких засуджених від відбування як основного, так і додаткового 
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покарання з встановленням іспитового строку в межах строку, на який згідно з 

законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами 

і до досягнення дитиною семирічного віку. У цьому випадку суд покладає на 

засуджену обов’язки відповідно до ст. 76 КК України. Нагляд за засудженими 

здійснюється уповноваженим органом з питань пробації [4].  

Частина 6 статті 42 Кримінально-виконавчого кодексу України також 

передбачає, що стосовно жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з 

питань пробації вносить подання до суду про її дострокове звільнення від 

відбування покарання [5]. Саме у 2016 р.  були внесені у зазначену статтю 

відповідні зміни, якими і було замінено кримінально-виконавчі інспекції 

уповноваженим органом з питань пробації.  

Варто зазначити, що необхідність, можливість і доцільність створення 

такого інституту, як пробація, тобто система випробування, що застосовується 

судом до осіб, які можуть виправитися без відбування призначеного основного 

покарання, була запропонована О.О. Книженко [6]. Погоджуємося з автором в 

тому, що прийняття відповідних змін до КК України в частині виокремлення 

окремого інституту «Пробація», у межах якого вирізнити два субінститути – 

звільнення від покарання з випробуванням а) неповнолітніх і б) вагітних жінок 

і жінок, які мають дітей віком до трьох років, буде сприяти вдосконаленню 

чинного законодавства та підвищенню ефективності застосування звільнення 

від відбування покарання з випробуванням, зокрема й вагітних жінок.  

Частина 5 ст. 79 КК України також встановлює тісний зв’язок 

звільнення від відбування покарання з випробуванням з виконанням жінкою 

свого материнського обов’язку. У разі, коли звільнена від відбування покарання 

з випробуванням жінка відмовилася від дитини, передала її в дитячий будинок, 

зникла з місця проживання, ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, 

не виконує покладених на неї судом обов’язків або систематично вчинює 

правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про 

її небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого 

органу відправляє засуджену для відбування покарання згідно з вироком суду. 

Особлива ж увага законодавця до такої підстави, як звільнення від 

покарання з випробуванням саме вагітної жінки (або жінки, яка має дитину 

віком до семи років) найперше пов’язана з проголошеною державою охороною 

сім’ї. Так, за ст. 5 Сімейного кодексу України держава охороняє сім’ю, 

материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї. Держава створює 

людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері 

та батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та 

батьківство. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини [7]. 

Разом з тим, як зазначає О.О. Наумов, такий підхід характерний для 

пострадянських країн. Законодавство ж більшості європейських країн (Польща, 

Болгарія, Франція, Австрія, Іспанія, Німеччина та ін.) характеризується 
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відсутністю спеціальних розділів, глав і навіть статей, присвячених 

особливостям кримінальної відповідальності та покарання жінок, у тому числі 

вагітних, що пояснюється більшістю науковців особливостями гендерної 

політики сучасних європейських країн, згідно з якою чоловіки й жінки цілком 

рівні у своїх правах, обов’язках і відповідальності [8]. 

Отже, Україні на її обраному шляху до євроінтеграції треба буде 

вирішити ще багато правових питань. У тому числі неодмінно постане й 

питання правової можливості та особливостей звільнення від відбування 

покарання вагітних жінок. Тут законодавцю потрібно визначитися, що матиме 

більший пріоритет у розбудові самостійної, незалежної, демократичної, 

соціальної та правової держави: захист материнства та сімейних цінностей, як-

то забезпечення права дитини на виховання у сім’ї чи формальне дотримання 

вимог гендерної рівності.   

На наш погляд, найбільш виваженою видається позиція, коли при 

визнанні рівності  чоловіка та жінки в більшості сфер життя людини на 

законодавчому рівні передбачаються певні виключення з огляду на природні 

особливості жіночої статі, зокрема й у питаннях кримінальної відповідальності 

жінок.  
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