
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 8 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Складання судових рішень суду апеляційної інстанції. 

Мета:  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій правильність та черговість вчинення необхідних 

дій та складання необхідних процесуальних документів; засвоїти норми кримінально-

процесуального законодавства щодо інформації яка вказується у вироках та ухвалах суду 

апеляційної інстанції та порядку прийняття ним відповідних рішень. Засвоїти порядок апеляційного 

розгляду кримінальних справ та навчитись використовувати норми чинного кримінально-

процесуального законодавства для вирішення проблемних ситуацій. 

виховна: сприяти підвищенню у студентів правової культури та свідомості, підвищенню їх 

професійного рівня. 
*Примітка – Практична робота виконується в електронному вигляді та до _______ року надсилається 

електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com. 

Методичне забезпечення: 
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новим Кримінальним процесуальним кодексом України(загальна частина) / В.В. Рожнова; Я.Ю. 
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  4. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін.; за ред. 

В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Пр; 2013.-824 с. http://kizman-

tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Krim-protse-Tatsiy.pdf 

5. Кримінальний  процес. Частина 1,2. Наочний посібник для студентів кооперативних технікумів і коледжів. 

Спеціальності: 5.03040101 Правознавство / Уклад. : Столяров В. О. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2014. – 68 с. 

  

Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

1. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 

2. Апеляційна скарга та її зміст. 

3. Підготовка до апеляційного розгляду справи. 

4. Апеляційний розгляд. 

5. Підстави для призначення нового розгляду справи в суді першої інстанції. 

6. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

7. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду 

апеляційної інстанції. 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація№1 

    Громадянин Сидоренко В.М.,який є потерпілим по справ, подав апеляційну скаргу на вирок суду 

першої інстанції про відмову у застосуванні примусових заходів медичного характеру через 32 дні після 

його винесення до суду апеляційної інстанції. 

    Проаналізуйте та визначте хто і в які строки має право подати апеляційну скаргу? 

    До якого суду  необхідно її подавати? 
   Які дії необхідно вчинити Сидоренко В.М.? 

   Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства 

Ситуація№2 

    Використовуючи зразок складіть вирок суду апеляційної інстанції за результатами розгляду  
кримінальної справи за апеляцією адвоката Шкоди В.А., щодо Сороки В.А. засудженого за ч.1 ст. 187 КК 
України до п’яти років позбавлення волі. Необхідні данні визначте самостійно. 

Ситуація№3 
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       Під час розгляду справи в апеляційному порядку адвокат підсудного заявив,що він відмовляється 

від поданої ним раніше апеляційної скарги та наполягає на закритті апеляційного розгляду. 

      Проаналізуйте ситуацію. 

     Визначте чи правомірні дії адвоката? 

    Чи можливо таким чином припинити апеляційний розгляд справи? 

    Які дії повинен вчинити суд? 
  Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства 

Ситуація№4 

    Під час розгляду матеріалів кримінальної справи судом апеляційної інстанції було встановлено,що 

судове рішення суду першої інстанції підписано не тим складом суду, який здійснював судовий 

розгляд та у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій 

інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції.  

      Які дії повинен вчинити суд апеляційної інстанції? 
     Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства 

Методичні рекомендації: 

      При вирішенні ситуацій необхідно опрацювати норми Кримінально-процесуального кодексу, а 

саме Гл. 31 КПК. 
      Після подання апеляції особа, що її подала, ознайомившись з апеляціями інших учасників судового 

розгляду, може змінити свою думку щодо: - обсягу оскарження судового рішення у бік його збільшення або 

зменшення (кваліфікації дій кожного з засуджених, обсягу обвинувачення, виду і міри покарання, підстав і 

мотивів виправдання, розміру заподіяного збитку та ін.); - доводів і мотивів, викладених у апеляції; - 

доцільності оскарження вироку, ухвали, постанови. Крім того, особа, що подала апеляцію, може скористатися 

своїм правом доповнити, або відкликати апеляцію, а також подати свої заперечення на апеляцію іншого 

учасника судового розгляду. 

          Якщо особа, що подала апеляцію, дійде до висновку про необхідність доповнити, змінити або 

відкликати апеляцію, вона може подати таке клопотання в суд, що ухвалив вирок, якщо справа знаходиться 

ще в суді першої інстанції, або в суд апеляційної інстанції, якщо справа вже передана туди. Клопотання про 

доповнення, зміну або відкликання апеляції, а також заперечення на апеляцію іншого учасника судового 

розгляду повинні бути подані до початку розгляду справи в апеляційному суді.  

         Особа, що подала апеляцію, вправі подати додаткові доводи і міркування до клопотань і висновків, уже 

викладених в апеляції, а також змінити клопотання і висновки, вказати нові підстави для скасування або зміни 

судового рішення або відкликати свою апеляцію. Внесення в апеляцію змін, що тягнуть за собою погіршення 

становища засудженого або виправданого, після закінчення строків на апеляційне оскарження не 

допускається. 

          Засуджений або виправданий вправі відкликати свою апеляцію в будь-якому випадку, мають право 

відкликати апеляцію свого захисника, за винятком випадків, коли участь захисника є обов'язковою (ч.1 ст.45 

КПК). Закон не передбачає права засудженого або виправданого відкликати апеляцію свого законного 

представника. Потерпілий вправі відкликати як свою апеляцію, так і апеляцію свого представника. 

Представник потерпілого має право відкликати свою апеляцію тільки за наявності згоди потерпілого. 

         Апеляція подається в строки, встановлені ст.349 КПК. У випадку подачі апеляції з пропуском цього 

строку, апелянт може подати клопотання про його відновлення, в якому повинен привести мотиви пропуску 

строку і докази поважності мотивів. Таке клопотання подається в суд, що ухвалив судове рішення.Якщо 

відсутнє клопотання про відновлення строку на подачу апеляції, головуючий виносить постанову про 

визнання апеляції такою, що не підлягає розгляду. Ця постанова може бути оскаржена до суду апеляційної 

інстанції. 

         Клопотання про відновлення пропущеного строку на подачу апеляції розглядається в судовому засіданні 

судом першої інстанції, що постановив судове рішення. Про день і час розгляду клопотання суд повідомляє 

сторонам, що вправі взяти участь у засіданні суду. Неявка сторін не перешкоджає розглядові клопотання.За 

результатами розгляду клопотання суд виносить ухвалу, (постанову), якою відновлює пропущений строк, 

якщо визнає, що він пропущений з поважної причини, після чого виконує вимоги ст.351 КПК. При невизнанні 

причин пропуску строку поважними, суд відмовляє в його відновленні і визнає апеляцію такою, що не 

підлягає розгляду. 

         До поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження відносяться обставини, що об'єктивно 

перешкодили учаснику процесу вчасно подати апеляцію. Поважними причинами можуть бути визнані: важка 



хвороба учасника процесу, стихійне лихо, смерть або важка хвороба близького родича учасника процесу, 

вручення засудженому, що знаходиться під вартою, копії вироку мовою, якою він не володіє, та ін.Не 

належать до поважних причин пропуску строку посилання на не ознайомлення або неповне ознайомлення 

особи з матеріалами справи або протоколом судового засідання, оскільки обставини, що можуть виникнути 

при ознайомленні з протоколом або матеріалами справи, можуть бути тільки підставою для доповнення або 

зміни апеляції; посилання на відрядження, відпустку, перебування в санаторії, участь у розгляді іншої справи 

та ін.Ухвала суду або постанова судді, винесена за результатами розгляду клопотання про відновлення строку 

на апеляційне оскарження, можуть бути оскаржені в суд апеляційної інстанції. Крім апеляції на зазначені 

ухвалу, постанову в суд апеляційної інстанції направляються справа, апеляція на судове рішення, винесене в 

справі, і ухвала або постанова, якою вирішене клопотання про відновлення строку.Суд апеляційної інстанції 

за результатами розгляду апеляції на постанову про визнання апеляції такою, що не підлягає розгляду, або на 

ухвалу, постанову про відмову у відновленні пропущеного строку має право відновити пропущений строк, 

визнати апеляцію такою, що підлягає розгляду, повернути справу і дати розпорядження суду першої інстанції 

виконати вимоги ст.351  КПК. 

ЗРАЗОК 

 

Апеляційна скарга у кримінальній справі 

 

ВАТ "Жито" 
тел. (0472) 25-12-12, 

факс: (0472) 21-12-12 

18002, Україна, м.Черкаси, вул. Леніна, 31 

р/р 2165895410021, код 12536987 МФО 2541252  
в ФЧОУ ВАТ "Ощадбанк" 

 

до Апеляційного суду Черкаської області 
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 

Суд першої інстанції:    Смілянський міськрайонний суд Черкаської області 

    20700, Черкаська обл.,  м. Сміла, вул. П.Лумумби, 15 
 

Цивільний Позивач (апелянт): ВАТ «Жито» 

місце знаходження: 

18002, м. Черкаси, вул. Леніна, 31 
 

Справа № 123/123/13-к 

              1-кп/123/12/13 
Апеляційна скарга на вирок 

Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 

01.03.2013 р. у кримінальній справі № 123/123/13-к. 
 

    01.03.2013 р. Смілянський міськрайонний суд Черкаської області прийняв рішення у кримінальній справі, 

яким визнав винними у вчинені злочинів та засудив Кута Сергія Сергійовича, Коло Юрія Олеговича; Квадрата 

Олександра Пилиповича, яким були призначені покарання у виді позбавлення волі на вказані у судовому 
вироку строки. 

    Одночасно судом першої інстанції також було прийнято рішення щодо задоволення цивільних позовів 

відокремлених структурних підрозділів ВАТ !"Жито" та вирішено солідарно стягнути з Кута С.С. та Квадрата 
О.П. на користь: 

• Черкаського Жита, із всієї заявленої суми (3499,80 грн.) вказаної у позовній заяві – 3499,80 грн.; 

• Шполянського Жита, із всієї заявленої суми (5035,00 грн.) вказаної у позовній заяві – 5035,00 грн.; 

• Городищенського Жита, із всієї заявленої суми (9297,94 грн.) вказаної у позовній заяві – лише 1250 грн. 
тобто суд задовольнив позов частково; 

• Смілянського Жита, із всієї заявленої суми (10779,94 грн.) вказаної у позовній заяві, вході розгляду судом 

даної судової справи, Бузуном С.С. та Толстіковим О.П., було добровільно сплачено Смілянському РЕМ лише 
– 9100,00 грн., а тому позовну заяву Смілянського РЕМ було залишено без розгляду. 

    ВАТ "Жито", вважає що оскаржуваний вирок суду в частині розгляду судом позовних заяв ВАТ "Жито" 

щодо відшкодування шкоди (збитків) завданих злочинними діями засудженими особами – підлягає 
скасуванню, а матеріали кримінальної справи направленню на новий судовий розгляд в той же суд в іншому 

його складі, виходячи з наступного. 



    В оскаржуваному нами рішенні, суд першої інстанції абсолютно нічого не зазначив, чому саме на користь 
відокремленого структурного підрозділу ВАТ "Жито" (Городищенського Жита) необхідно стягнути саме 1250 

грн., а не всю суму, що вказана була цивільним позивачем та розмір якої становить 9297,81 грн.  

    Суд не обґрунтував у своєму рішенні: 

• чому саме дана Позовна заява Городищенського Жита підлягає до часткового задоволення,  
• а також не вказав, чому саме позовну заяву Смілянського Жита залишено без розгляду, не стягнувши з Кута 

С.С. і Квадрата різницю між фактично завданої ними шкоди (10779,94 грн.) та добровільно сплаченої суми 

(9100,00 грн.) що становить – 1679,94 грн., розмір яких необхідно також стягнути на користь ВАТ "Жито". 
    Стаття 1192 ЦК України зазначає, що «З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може 

зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж 

якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. 
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості 

втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт,  необхідних для відновлення пошкодженої 

речі». 

    Відповідно до п.2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами 
України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно 

нажитого майна» № 3 від 31.03.1989 року, «у кожній справі про злочин, яким заподіяно матеріальну шкоду, 

суд при постановленні вироку зобов'язаний вирішити цивільний позов».  
     Необхідно зазначити, що згідно з вимогами ч. 1 п. 3 вищезазначеного Пленуму ВСУ, згідно зі статтями 291 

і 328 КПК України 1960 р. «цивільний позов при постановленні вироку може бути залишено без розгляду 

лише у випадках виправдання підсудного за відсутністю складу злочину або неявки цивільного позивача чи 
його представника у судове засідання», а відповідно до вимог ч. 3 п. 3 вказаної постанови «цивільний позов не 

може бути залишений без розгляду і з мотивів відсутності необхідних для його вирішення доказів, оскільки в 

силу п.4 ст.64 КПК України 1960 року характер і розмір заподіяної злочином шкоди підлягають доказуванню 

у кримінальній справі». 
     Саме у недоведенності судом першої інстанції обставин справи та відсутності обґрунтування щодо підстав 

часткового задоволення позовної заяви Городищенського Жита та залишення позовної заяви Смілянського 

Жита без розгляду, є підставою для скасування вироку суду та направлення справи на новий розгляд в даній 
частині. 

   Слід також зазначити, що підставами для скасування вироку при розгляді справи в апеляційному суді є 

зокрема неповнота судового слідства, істотне порушення кримінально-процесуального закону. 

Відповідно до положень КПК України, неповним визнається судове слідство в суді першої інстанції, коли 
залишилися недослідженими такі обставини, з’ясування яких може мати істотне значення для правильного 

вирішення справи. 

    Так, потерпілий від злочину, вправі брати участь у судовому розгляді, заявляти клопотання, давати 
показання у справі, надавати докази і тому його явка до суду має досить важливе значення як для з'ясування 

обставин справи, так і для захисту його законних інтересів. 

    Пленум Верховного Суду України у п. 12 своєї Постанови від 2 липня 2004 року «Про практику 
застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів», зазначив, що «суди 

зобов'язані вживати всіх можливих заходів до забезпечення участі потерпілого в судовому засіданні». Як 

зазначено в п. 29 цієї ж постанови, «ненадання слова в судових дебатах потерпілому, цивільному позивачу, їх 

представникам є підставою для скасування вироку». 
     Суд першої інстанції у даній справі, не дотримався зазначених вимог закону та роз'яснення Пленуму ВСУ, 

допустив неповноту судового слідства, порушення вимог кримінально-процесуального закону, розглянувши 

справу у відсутність потерпілих (представників відокремлених структурних підрозділів ВАТ "Жито"), чим 
позбавив ВАТ "Жито" законного права відстоювати в судовому засіданні свої інтереси та заявляти вимоги 

щодо відшкодування завданої злочином шкоди. 

     КПК України зазначає, що особа яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в 
кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії 

обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. 

     Якщо в судове засідання не з'явиться цивільний позивач або представник його інтересів, суд не розглядає 

цивільного позову, проте за потерпілим зберігається право заявити позов у порядку цивільного судочинства. 
За даним законом суд може за клопотанням цивільного позивача розглянути цивільний позов у його 

відсутності. 

     Проте суд розглянув справу, без повідомлення представників Городишенського Жита та Смілянського 
Жита про час та дату судового розгляду, а отже безпідставно залишив цивільний позов Смілянського Жита 

без розгляду, а цивільний позов Городищенського Жита без з’ясування всіх обставин що мають істотне 

значення при розгляді справи, безпідставно задовільнив частково. 

     ВАТ "Жито" вважає, що вирок суду в частині вирішення цивільного позову потерпілих (відокремлених 
структурних підрозділів ВАТ "Жито" - Городищенського Житата Смілянського Жита) належить скасувати, а 



справу в цій частині направити на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства в іншому складі, 
а тому у відповідності до ст.ст. 63, 383, 394, 395, 396, 398 КПК України, 

ПРОСИМО СУД: 

 Прийняти апеляційну скаргу до розгляду та відкрити провадження по ній; 

 Вирок Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 01.03.2013 р. відносно Коло Сергія 
Сергійовича, Кута Юрія Олеговича; Квадрата Олександра Пилиповича, в частині вирішення цивільних позовів 

потерпілих осіб Смілянського Жита, Городищенського Жита – Скасувати; 

 Справу направити на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства в іншому складі. 
 

Додатки: 

1.    Копія виписки з ЄДРПОУ серії ААА за № 123456; 
2.    Довідка з ЄДРПОУ серії АА № 654321; 

3.    Оригінал Вироку Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 01.03.2013 р. по кримінальній 

справі № 123/123/13-к; 

4.    Копія довіреності № 12/09-03 від 03.09.2012 р. 
5.    Чотири примірники Апеляційної скарги з доданими до неї документами. 

 

"25" травня 2013 р.                 О.О.Бодашко 
 

 

ЗРАЗОК 
 

Справа № 204/284/2012  

Провадження №11/772/247/2013 Категорія: 5  

Головуючий у суді 1-ї інстанції Швидкий О.В. 
Доповідач :Нагорняк Є. П. 

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИРОК 

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
 

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Вінницької області в складі: 

Головуючого: Нагорняка Є.П., 
суддів: Зайцева В.А., Мішеніної С.В., 

при секретарі Діденко В.В.,  

з участю прокурора: Миколайчука Д.Г., 
адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3 

засудженого ОСОБА_4, 

потерпілого ОСОБА_5 

розглянула 27 лютого 2013 року у відкритому судовому засіданні у м. Вінниці кримінальну справу за 
апеляцією адвоката ОСОБА_3 та прокурора, який затвердив обвинувальний висновок, на вирок Гайсинського 

районного суду Вінницької області від 26 грудня 2012 року, яким  

 ОСОБА_4,  
 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець  

 с. Карбівка Гайсинського району, українець,  

 громадянин України, з середньою освітою, одружений,  
 непрацюючий, проживає: АДРЕСА_1  

 відповідно до ст. 89 КК України не судимий, -  

засуджений за ч.1 ст. 122 КК України до трьох років позбавлення волі. 

за ч.1 ст. 296 КК України - до трьох років шести місяців обмеження волі. 
     Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно 

визначено ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. 

     На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання звільнено, якщо в період 
дворічного іспитового строку він не вчинить нового злочину. 

    Відповідно до п.п.2, 3 ч.1 ст. 76 КК України зобов'язано засудженого ОСОБА_4 не виїжджати за межі 

України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримінально-

виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи. 



   Стягнуто з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 1031 грн. 35 коп. заподіяної ушкодженням здоров'я матеріальної 
шкоди, 5000 грн. моральної шкоди та 350 грн. витрат на правову допомогу. 

   За вироком суду ОСОБА_4 визнано винним та засуджено за вчинення ним наступного. 

    11 червня 2012 року приблизно 0 16:00 год. на 106-му перегоні Криштопівка -Гайсин Гайсинського району, 

перебуваючи в належному ОСОБА_5 господарстві по АДРЕСА_2 нетверезий ОСОБА_4, грубо порушуючи 
громадський порядок, з хуліганських спонукань, виражаючи явну неповагу до суспільства, використовуючи 

нікчемний привід - вимогу ОСОБА_5 забрати кінну повозку із його засіяної травою земельної ділянки, наніс 

йому декілька ударів кулаками по голові та обличчі, спричинивши потерпілому середньої тяжкості тілесні 
ушкодження по критерію тривалого розладу здоров'я у виді закритої черепно-мозкової травми, забою 

головного мозку середнього ступеня важкості з формуванням геморагічного вогнища, забою в правій лобній 

долі праворуч та хронічної субдуральної гематоми над лівою півкулею головного мозку, субдуральної гігроми 
праворуч та легкі тілесні ушкодження без короткочасного розладу здоров'я у виді синців в ділянці лівої та 

правої вилиці, лівого ока, лівого та правого плеча, в завушній ділянці зліва, а також завдав моральних 

страждань у виді фізичного болю, триваючих дотепер негативних переживань у виді страху, приниження, 

образи, погіршення стану здоров'я й у цілому рівня та якості життя. 
    В апеляції представник потерпілого адвокат ОСОБА_3, не оспорюючи фактичних обставин справи та 

доведеність вини засудженого, просить вирок суду скасувати у зв'язку з м'якістю призначеного судом 

покарання, невідповідністю його особі засудженого та істотним порушенням кримінально-процесуального 
закону та постановити новий вирок, яким призначити покарання засудженому без застосування ст. 75 КК 

України та стягнути у відшкодування моральної шкоди 18000 грн. на користь ОСОБА_5 

    В апеляції прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, просить скасувати вирок з тих же підстав, 
вважаючи, що судом недостатньо враховано таку обтяжуючу обставину по справі як вчинення злочину в стані 

алкогольного сп'яніння та щодо особи похилого віку, не враховано, що засуджений раніше притягувався до 

кримінальної відповідальності за скоєння умисного злочину та постановити свій вирок, призначивши 

покарання ОСОБА_4 за ст. 296 ч.1 КК України у виді 3 років 6 місяців обмеження волі, за ст. 122 ч. 1 КК 
України у виді 3 років позбавлення волі, за ст. 70 ч.1 КК України - 3 роки позбавлення волі. 

   Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав апеляцію прокурора, що затвердив обвинувальний 

висновок, представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 та самого потерпілого, які підтримали 
свою апеляцію, одночасно погодившись з позицією прокурора стосовно необхідності призначення 

засудженому більш суворого покарання, адвоката ОСОБА_2 та засудженого ОСОБА_4, які заперечили проти 

задоволення апеляційних вимог, наполягаючи на залишенні вироку суду першої інстанції без зміни, 

перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає повному задоволенню, 
а апеляція адвоката ОСОБА_3 - частковому. 

    Висновок суду про винуватість ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 122, ч.1 ст. 296 КК 

України обґрунтований, базується на досліджених у судовому засіданні доказах, сукупності яких у вироку 
дана належна оцінка та ніким з учасників судового розгляду не оспорюється. 

    Призначивши ОСОБА_4 вірно за кожен злочин окремо та за їх сукупністю покарання, суд, на переконання 

колегії суддів, всупереч вимогам ст. 65 КК України необґрунтовано від його відбування з випробуванням 
звільнив винного на підставі ст. 75 КК України. 

    Ухвалюючи таке рішення, суд, врахувавши обставини, які пом'якшують покарання, фактично залишив поза 

увагою обставини, які його обтяжують, - вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного 

сп'яніння та щодо особи похилого віку, 1931 року народження, те, що ОСОБА_4 схильний до скоєння 
злочинів, спрямованих проти життя і здоров'я, про що свідчить, хоча й погашена, попередня його судимість за 

ч.1 ст. 129 КК України.  

    Наведені обставини дають підстави вважати, що лише покарання у виді реального позбавлення волі буде 
необхідне і достатнє для виправлення ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових злочинів.  

    Щодо цивільного позову потерпілого ОСОБА_5, то він вирішений судом з дотриманням вимог ст.ст. 28, 328 

КПК України 1960 року. 
   Керуючись ст. ст. 365, 366, 378 КПК України 1960 року, п.11 розділу XI «Перехідні положення» КПК 

України, колегія суддів 

засудила: 

    Апеляцію прокурора, який затвердив обвинувальний висновок, задовольнити повністю, а апеляцію 
представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 - частково.  

     Вирок Гайсинського районного суду Вінницької області від 26 грудня 2012 року в частині призначеного 

ОСОБА_4 покарання скасувати. 
    Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 122, ч.1 ст. 296 КК України та 

призначити йому покарання: 

- за ч. 1 ст. 122 КК України у виді 3-х (трьох) років позбавлення волі, 

- за ч.1 ст. 296 КК України у виді 3-х (трьох) років 6 (шести) місяців обмеження волі. 



     На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання 
більш суворим остаточно ОСОБА_4 призначити покарання у виді 3-х (трьох) років позбавлення волі.  

    До набрання вироком законної сили запобіжний захід щодо засудженого залишити підписку про невиїзд. 

    В іншій частині вирок суду першої інстанції залишити без зміни. 

    Вирок може бути оскаржено в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ через Апеляційний суд Вінницької області протягом одного місяця з моменту 

його проголошення. 

 
Судді: 

 

 


	5. Підстави для призначення нового розгляду справи в суді першої інстанції.
	6. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

