
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 6 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Розгляд питань, які вирішуються судом  під час виконання вироку. 

Мета:  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій  та правильно застосовувати норми 

кримінально-процесуального законодавства щодо інформації яка вказується у вироках та ухвалах 

суду та порядку їх виконання.  

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

професійного рівня. 

Методичне забезпечення: 

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // 

Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141 із змінами внесеними згідно із Законом 

№2222-ІV від 08.12.2004р. ВВР, 2005, №2. 

2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 ківтня 2012р. 

3. Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001р. на сьомій сесії Верховної Ради України 

третього скликання і набрав чинності з 1 вересня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. - №25-26. – Ст.131. 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. № 11 „Про практику 

застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з 

виконанням вироку”. 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2 „Про умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким” (п.п. 

13 - 21). 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 р. № 8 (з наст. змінами і 

доповненнями) „Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття 

покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу”. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

1. Набрання судовим рішенням законної сили. 

2. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. 

3. Обставини, що виключають відстрочку виконання судового рішення. 

4. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку. 

5. Які завдання стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду? 

6. Коли рішення суду у кримінальній справі набирає законної сили? 

7. Які підстави і в якому порядку скасовується судом звільнення засудженого від відбування 

покарання з випробуванням? 

8. Які підстави і в якому порядку скасовується судом звільнення від відбування покарання 

вагітних жінок та жінок, які мають дітей до трьох років? 

9. Які підстави і порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни 

невідбутої частини покарання більш м’яким? 

10. Які підстави і порядок звільнення від покарання за хворобою? 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація№1 

     Вироком суду Галицького району м. Львова, постановленим 26 березня 2006 року, Гринда М. С. 

був засуджений за ч. 5 ст. 285 КК України на 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще на 

досудовому слідстві щодо нього був вжитий запобіжний захід - взяття під варту. З мстою 

забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна слідчий відповідно до вимог ст.ст. 

125, 126 КПК провів опис і арешт майна, належного обвинуваченому. Вирок суду був оскаржений 

захисником засудженого в апеляційному порядку, але Львівський апеляційний суд, як суд другої 

інстанції, своею ухвалою від 26 квітня 2006 року залишив його без змін, а апеляцію - без 

задоволення. 29 квітня справа з апеляційного суду повернулась до районного. 

     8 травня з районного суду до слідчого ізолятора надійшло розпорядження про виконання вироку 

такого змісту: 



Начальнику слідчого ізолятора УВС м. Львова  

полковнику Підзирайлу М. Ф. 

Розпорядження про виконання вироку 

 

     Відповідно до вимог ст. 404 КПК України направляю копію вироку Галицького районного суду м. 

Львова від 26 березня 2006 року стосовно Гринди Миколи Степановича, 12 грудня 1966 року 

народження, уроженця м. Львова, засудженого за ч. 5 ст. 285 КК до 8-и років позбавлення волі з 

конфіскацією майна. 

    Судова палата у кримінальних справах Львівського апеляційного суду, яка перевіряла законність і 

обґрунтованість вироку за апеляцією захисника засудженого, своею ухвалою від 26 квітня 2006 року 

вирок залишила без змін. 

     У зв'язку з набранням вироку стосовно Гринди М. С. законної сили_приведіть його до виконання. 

Відповідно, до вимог ч. 8 ст. 404 КПК та ст.20 і ч. 2 ст. 91 КВК негайно повідомте районний суд про 

виконання вироку, а сім'ю засудженого, яка мешкає у м. Львові, вул. Пісочна, буд. 14 кв. 7, про місце 

відбування ним покарання 

Додаток: копія вироку на 4 apкушах. 

Секретар суду        H.Головата 

 7 травня 2006р 

1. Як врегульовано КПК України питання про набрання вироком законної сили? 

2. Який порядок звернення обвинувального вироку до виконання? 

3. Який порядок звернення до виконання виправдувального вироку? 

4. Який порядок звернення до виконання вироку, який змінено апеляційним або касаційним судом? 

5. Чи знаходите Ви які-небудь порушення у зверненні вироку до виконання в описаній ситуації? 

Ситуація№2 

     Під час розгляду справи про обвинувачення Коцюби у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 

296 КК України, у головуючого в судовому засіданні судді Павличка виник сумнів щодо кваліфікації 

дій підсудного. В одній з перерв у судовому засіданні він зателефонував судді апеляційного суду 

Федорчуку, поділився з ним своїми сумнівами, але чіткої відповіді від нього не одержав. 

Знаходячись під час перерви в кабінеті судді, він з іншими суддями цього суду продовжувв 

обговорювати це питання. В цей час до них зайшли прокурор і захисник Коцюби, які також 

прийняли участь в обговоренні питання щодо кваліфікації дій підсудного і висловили свої 

міркування.  

     Так і не дійшовши єдиної думки, суддя продовжив засідання. Він заслухав судові дебати, останнє 

слово підсудного і вийшов до нарадчої кімнати для постановлення вироку. Оскільки постановлення 

вироку затягувалось, головуючий вийшов з нарадчої кімнати, зайшов до кімнати секретаря судового 

засідання і попросив її приготувати для нього чай. В цей час до нього підійшов прокурор і 

поцікавився, чи ще довго буде постановлятися вирок.  

     Після того, як був постановлений і проголошений вирок, захисник засудженого адвокат Гикавка 

подав на нього апеляцію. Обґрунтовуючи неправильну кваліфікацію дій обвинуваченого, він вказав 

також на порушення судом вимог ст. 322 КПК України і просив апеляційний суд змінити вирок, 

перекваліфікувавши дії засудженого на ч. 3 ст. 296 КК, та вказати головуючому суду Павличку на 

порушення процесуального закону, винісши про це окрему ухвалу. 

1. Що слід розуміти під таємницею нарадчої кімнати і яке значення має дотримання вимог  

ст. 322 КПК України для постановлення законного і обґрунтованого вироку? 

2. Чи можна вважати порушеною таємницю нарадчої кімнати, якщо: 

а) суддя (один із суддів) виходив з нарадчої кімнати для вирішення питань, які не пов’язані з 

кримінальною справою? 

б) якщо під час постановлення вироку в нарадчу кімнату заходили запасний засідатель або 

секретар судового засідання; 

в) якщо під час наради суддів головуючий вів телефонні розмови з іншими особами щодо 

обставин справи? 

г) якщо суддя (один з суддів), який брав участь у постановленні вироку, розповідав про 

висловлювані під час постановлення вироку міркування? 

3. Чи вважається порушення таємниці нарадчої кімнати істотним порушенням вимог закону, 

що тягне обов”якове скасування вироку? 



4. Яке рішення має прийняти апеляційний суд на скаргу захисника в описаній ситуації? 

Ситуація№3 

     За висновком медичної комісії, яка складалася з лікаря-психіатра, лікаря-терапевта і лікаря-

психолога, засуджений Макаренко був визнаний хворим шизофренією. Начальник виправної колонії 

підготував документи і разом з висновком комісії направив їх до суду, який постановив вирок, для 

вирішення питання про звільнення Макаренка від відбування покарання як такого, що захворів на 

тяжку хворобу. 

Одержавши перелічені матеріали, суддя засумнівався в обґрунтованості висновку лікарської комісії і 

виніс постанову про призначення судово-психіатричної експертизи, доручивши її проведення 

лікарям судово-психіатричної лікарні. 

1. Чи можливе звільнення засудженого Макаренка за наявності названого захворювання? 

2. Який порядок визначення захворювання у стадії виконання вироку? 

3. Яким судом має бути вирішено питання про звільнення засудженого від подальшого відбування 

покарання?  

4. Які документи передаються в суд для вирішення питання про звільнення від відбуття покарання в 

зв'язку з тяжким захворюванням? 

5. Як бути у випадку, коли висновок лікарської комісії про необхідність звільнення засудженого є, але 

начальник КВУ заперечує проти звільнення? 

6. Чи були допущені які-небудь порушення закону в описаній ситуації? 

    При підготовці відповідей на поставлені питання уважно ознайомтесь з постановою Пленуму 

Верховного Суду України від 28 серпня 1973 р. (з наст. змінами і доповненнями) „Про застосування 

судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку 

хворобу”. 

Ситуація№4 

  Вироком суду Залізничного району м. Львова Сафаров К. Ф. був засуджений за ч. 2 ст. 189 КК 

України до 4-х років позбавлення волі. Через 5 днів після проголошення вироку засуджений подав до 

суду апеляцію, в якій, не оспорюючи свою вину у вчиненні злочину та обране судом покарання, 

просив зарахувати у строк покарання попереднє ув'язнення. При цьому він відзначив, що 10 лютого 

був затриманий за підозрінням у вчиненні вимагання, але через 10 днів (20 лютого) був з-під варти 

звільнений. Після пред'явлення йому обвинувачення слідчий обрав запобіжний захід - утримання під 

вартою, що було приведено до виконання 20 березня. 20 квітня суддя піл час попереднього розгляду 

справи змінив обраний слідчим запобіжний захід на підписку про невиїзд. Вирішуючи ж питання про 

покарання та початок його відбування, суд не зарахував йому попереднє ув'язнення у строк 

відбування покарання. 

1. Чи ґрунтується на законі скарга засудженого? 

2. Який суд (1-ї чи 2-ї інстанції) вправі вирішувати це питання? 

3. Чи стосується підняте засудженим питання суті вироку? 

4. Як, на Вашу думку, має бути вирішена скарга? 

5. Які питання, що виникають при виконанні вироків внаслідок їх недоліків, вправі вирішувати суди, 

які постановили вирок? 

6. Які питання, що виникли після винесення вироку в процесі його виконання, вправі вирішувати суди? 

Методичні рекомендації: 

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

саме Розділ VIII  та Гл.29 КПК. 

     Виконання вироку — самостійна завершальна стадія процесу, що починається з моменту 

набрання вироком законної сили і містить низку процесуальних дій і рішень, які забезпечують 

реалізацію актів правосуддя: вироків, ухвал, постанов.  

     У цій стадії суд в установлених законом межах здійснює контроль за правильним і своєчасним 

виконанням вироків і безпосередньо реалізує окремі свої рішення щодо: звернення вироку до 

виконання; безпосереднього виконання виправдувальних вироків чи вироків, які звільняють 

підсудного від покарання в частині термінового звільнення його з-під варти в залі судового 

засідання; контролю за приведенням вироку до виконання; вирішення питань, пов’язаних із 

приведенням вироку до виконання. 

      Стадія виконання вироку є обов’язковою по кожній кримінальній справі, яку розглядали в 

судовому засіданні. Значення цієї стадії зумовлено тим, що вона створює необхідні передумови для 



реалізації судового рішення кримінальної справи, його виконання компетентними органами, сприяє 

зміцненню законності та правопорядку, забезпеченню прав і законних інтересів громадян, 

послідовному здійсненню принципу неминучості кримінальної відповідальності. 

       Звернення до виконання вироку суду — це направлення головуючим, суддею або головою суду 

розпорядження про його виконання тому органу, на який покладено обов’язок виконувати вирок. 

Розпорядження має містити найменування органу, до якого його направляють, назву суду, який 

постановив вирок, час і місце постановлення вироку, прізвище, ім’я, по батькові засудженого, дату 

набрання вироком законної сили, а також указівку про приведення вироку до виконання. Цей 

документ підписує суддя, який головував по справі, або голова суду і секретар.  

     Разом з розпорядженням направляють завірені копії вироку і апеляційну ухвалу. Органи, що 

приводять вироки до виконання, зобов’язані повідомити суд про їх виконання: Контроль за 

зверненням вироку до виконання покладено на суддю, що головував по справі, або голову 

відповідного суду.Під час приведення вироку до виконання можуть виникати правові питання, без 

розгляду .яких, фактично, неможливо виконувати вироки.  

      Питання, які вирішують у цій стадії кримінального процесу^ можна класифікувати залежно від 

того, судді яких судів їх розглядатимуть: питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що 

виникають яри виконанні вироку, включаючи застосування кримінального закону, що має зворотну 

силу, відповідно до частин другої і третьої статті 5 КК, вирішуються судом, який постановив вирок. 

Коли вирок виконується за межами району суду, який постановив вирок, ці питання розв’язує суддя 

районного (міського) суду, а щодо осіб, засуджених військовими судами, — суддя військового суду 

гарнізону за місцем виконання вироку.  

     Приведення у відповідність з новим законом, який звільняє від покарання або пом’якшує 

покарання, вироку щодо осіб, які відбувають покарання, вирішується в порядку, передбаченому 

частинами другою і третьрю статті 5 КК, ухвалою суду за місцем відбування покарання. Питання про 

звільнення засудженого від відбування покарання в зв’язку з хворобою, вирішуються суддею 

районного (міського) суду за місцем відбування покарання незалежно від того, яким судом було 

винесено вирок. Відповідно до п. 4 ст. 121 Конституції України, нагляд за дотриманням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян, покладено на 

прокурора. У стадії виконання вироку прокурор зобов’язаний застосовувати передбачені законом 

заходи щодо усунення будь-яких порушень закону. Розпорядження прокурора, що стосуються 

виконання вироків, ухвал і постанов суду, обов’язкові для всіх органів і посадових осіб, які їх 

виконують. 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ  

 

П О С Т А Н О В А  

 N 8 від 28.09.73  

     м.Київ  

  

Про практику застосування судами законодавства про  

        звільнення від відбуття покарання засуджених,  які  

                    захворіли на тяжку хворобу  

 

    Розглянувши матеріали  узагальнення  судової   практики   про  звільнення  від  відбуття  

покарання засуджених,  які захворіли на  тяжку хворобу,  Пленум Верховного Суду України 

відмічає,  що  суди  України  в  основному  правильно,  відповідно  до   вимог   ст.109  Виправно-

трудового кодексу  України  і  ст.408  КПК  України, звільняють від відбуття покарання  осіб,  які  

захворіли  на  хронічну  душевну  або  іншу  тяжку  хворобу,   яка перешкоджає  відбуттю  

покарання.   Поряд   з   цим   у   практиці застосування згаданих норм закону мають місце серйозні 

недоліки. 

     Всупереч вимогам  закону,  який   допускає   звільнення   від дальшого  відбуття покарання тільки 

тих засуджених,  які захворіли  на  тяжку  хворобу   під  час  відбуття  покарання,   деякі   суди 

звільняють  від покарання осіб,  які захворіли на тяжку хворобу до постановлення вироку. 

     При вирішенні  питання  про звільнення від відбуття покарання осіб,  які захворіли на тяжку 

хворобу, крім осіб, які захворіли на хронічну  душевну  хворобу,  окремі   суди   не   з'ясовують,   чи 



перешкоджає хвороба дальшому відбуттю покарання, а  виходять  лише з висновку лікарської комісії 

про стан здоров'я засудженого. 

     Суди не  завжди  враховують  характер  і  тяжкість  вчиненого злочину,   дані  про  особу  

засудженого  та  інші  обставини,  що призводить до необгрунтованого звільнення від  відбуття  

покарання через  хворобу  осіб,  які  вчинили  тяжкі  злочини,  неодноразово судилися, є особливо 

небезпечними рецидивістами. 

     Нерідко суди  приймали  від  органів,  які відають виконанням вироків, подання про звільнення 

від відбуття покарання за мотивами тяжкого   захворювання   без  даних,  необхідних  для  

правильного вирішення цього питання. 

     Окремі суди  допускають  різні спрощення процесу при розгляді матеріалів  про  звільнення  

засуджених  від   дальшого   відбуття покарання  через  хворобу.  В порушення вимог ст.411  КПК  

України, яка встановлює порядок розгляду  цих  матеріалів,  їх часто  розглядають  без   участі   

прокурора,   без   представника лікарської комісії, яка дала висновок про  хворобу,  а  також  без 

участі засудженого, який міг бути присутнім у судовому засіданні. 

     У постановах не завжди наводяться мотиви,  на  підставі  яких суд  дійшов   висновку  щодо  

необхідності звільнення від відбуття покарання. Суди по різному   вирішують   питання  про  право  

оскарження постанови судді,  винесеної  відповідно  до  ст.408  КПК  України. Копії  цих  постанов  

не  завжди  надсилаються   до   суду,   який постановив вирок. 

     З метою  усунення  зазначених  недоліків  і   у   зв'язку   з виникненням у судовій практиці питань,  

що потребують роз'яснення, Пленум Верховного Суду України  П О С Т А Н О В Л Я Є:  

     1. Звернути увагу судів на необхідність  суворого  додержання вимог ст.109 Виправно-трудового 

кодексу і  ст.408  КПК України  про  звільнення  від  відбуття   покарання засуджених, які захворіли  

на  хронічну  душевну  або  іншу  тяжку хворобу. Перелік захворювань, які є підставою для 

представлення  в суди матеріалів про звільнення засуджених  від  дальшого  відбуття покарання, 

затверджений Міністерством охорони здоров'я України  21 квітня  1992  року.  При  вирішенні  

питання  про  звільнення  від відбуття  покарання   через   хворобу   суди   мають   забезпечити 

індивідуальний  підхід  до  кожного  засудженого.   

     2.  Відповідно  до  вимог  ст.109  Виправно-трудового кодексу України і ст.408 КПК  України  

факт  захворювання  засудженого  на тяжку хворобу сам по собі не тягне  обов'язкового  звільнення  

від відбуття покарання. 

     Звільнення від  відбуття  покарання  через  хворобу  з  місць позбавлення волі може бути 

застосоване судом  до  тих  засуджених, які захворіли під час відбуття покарання і ця хвороба  

перешкоджає відбувати покарання, тобто у випадках,  коли  дальше  утримання  в місцях 

позбавлення волі загрожує їх життю або  може  призвести  до серйозного погіршення  здоров'я  чи  

інших  тяжких  наслідків.  Це стосується й тих осіб, які захворіли до засудження,  але  під  час  

відбуття покарання їхня  хвороба  внаслідок  прогресування  набула характеру, зазначеного в  

Переліку  захворювань 

     2-1. Відповідно   до   Інструкції    про   порядок  медичного обстеження  засуджених,  які  

страждають  тяжкими  хворобами,   та представлення на них матеріалів у суди про звільнення від 

дальшого відбуття покарання,  затвердженої Міністерством  внутрішніх  справ України  13  травня  

1992 р.,  медичне обстеження таких засуджених здійснюють спеціальні лікарські комісії,  склад яких  

затверджують начальники  управлінь  Міністерства  внутрішніх справ у Автономній Республіці Крим 

та областях. Огляд хворого та розгляд  матеріалів медичного    обстеження    здійснюються   комісією   

після   його обов'язкового  лікування  і   ретельного   обстеження   в   умовах стаціонарних  

лікувальних установ.  Матеріали щодо психічно хворих розглядаються  за   наявності   акта  

психіатричного   обстеження засудженого  в  стаціонарних  умовах  психіатричної  лікарні,  акт 

затверджується судово-психіатричною експертною комісією. 

     Засуджені, щодо яких службовою перевіркою встановлено,  що їх хвороба є результатом 

навмисного заподіяння собі ушкоджень під час відбування  покарання,  на  звільнення   від   

дальшого   відбуття покарання через хворобу не представляються,  за винятком випадків, коли під 

час заподіяння таких ушкоджень особа перебувала  в  стані гострого психічного розладу, що 

підтверджено лікарями-фахівцями. ( Постанову доповнено пунктом  2-1  згідно  з  Постановою  

Пленуму Верховного Суду N 12 від 03.12.97 ) 

     3. Вирішуючи питання про  звільнення  від  дальшого  відбуття покарання  осіб,  які захворіли на 

тяжку хворобу,  крім осіб,  які захворіли на хронічну душевну хворобу,  суд має виходити не тільки з 



висновку лікарської комісії,  а й враховувати тяжкість вчиненого злочину,  поведінку  засудженого  

під  час   відбуття   покарання, ставлення до праці,  ступінь його виправлення,  чи не ухилявся він від 

призначеного лікування, а також інші обставини. 

     При виникненні сумнівів щодо правильності висновку лікарської комісії суд вправі призначити 

судово-медичну експертизу. 

     4. Якщо  суддя  виносить постанову про звільнення засудженого від дальшого відбуття покарання  

за  мотивами  хронічної  душевної хвороби і доходить висновку про необхідність застосування до 

нього примусових  заходів  медичного  характеру  або  передачі  його  на піклування  органів  

охорони  здоров'я,  про  це  слід  вказати  у постанові судді з наведенням відповідних  мотивів.  У  

тому  разі, коли  засуджений  потребує примусового лікування,  у постанові,  з врахуванням вимог 

ст.13 КК України,  необхідно  також вказати,  до  якого  типу  лікувальної  установи  його  має   бути 

вміщено. 

     5. Законним  приводом до розгляду питання про звільнення  від відбуття  покарання  засудженого,  

який захворів на тяжку хронічну хворобу,  є  подання  начальника  виправно-трудової  установи   чи 

слідчого  ізолятора,  спецчастини  яких  обслуговують  лікарні для засуджених.  У поданні повинні 

бути наведені  такі  відомості  про особу  засудженого:  яким судом,  коли,  за яким законом його 

було засуджено; міра покарання; відбутий строк останнього; дані про  

його  поведінку  за  весь час відбування покарання;  відомості про минулі  судимості;  ступінь 

відшкодування   збитків,   заподіяних злочином фізичним,  юридичним особам і державі;  хвороба, 

якою він страждає,  -  а  також  сформульовано  прохання   про   звільнення засудженого  від  

дальшого відбуття покарання у зв'язку з тим,  що він захворів на тяжку хворобу.  До подання 

додаються копія вироку, особова  справа  засудженого  та  висновок  спеціальної лікарської комісії.  

На вимогу суду можуть направлятись також інші матеріали, які   мають   значення   для   вирішення  

питання  про  звільнення засудженого. 

     Відповідно до статей 408,  409, 411 КПК начальник виправно-трудової  установи  чи  слідчого 

ізолятора на вимогу суду повинен забезпечити явку в судове засідання для участі в  розгляді  

подання   представника   адміністрації  установи  та  представника комісії, що дала висновок про стан 

здоров'я засудженого 

     6. Звернути   увагу   судів   на   недопустимість   спрощення кримінального процесу при розгляді 

матеріалів про  звільнення  від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу.  

Розгляд цих матеріалів у судовому засіданні має проводитись з суворим додержанням вимог ст.411 

КПК України. 

     7. Постанова  про   звільнення   засудженого   від   відбуття покарання  через  тяжку  хворобу або 

про відмовлення в цьому судом має бути мотивована і містити докладне обгрунтування висновків, до 

яких дійшов суд внаслідок розгляду подання. 

     7-1. Судам слід  мати на увазі,  що в разі  погіршення  стану здоров'я  засудженого  після  відмови  

судом у його звільненні від дальшого відбуття покарання через хворобу  повторно  таке  подання 

може  бути  надіслано  до  суду  на підставі відповідного висновку комісії незалежно від часу 

винесення судом рішення про відмову. 

     8. Роз'яснити судам, що постанова, винесена суддею в порядку, передбаченому ст.408  КПК  

України,  оскарженню  не підлягає, але може бути опротестована прокурором.   

     9. Суди  повинні  копію  постанови про звільнення засудженого від відбуття покарання  через  

хворобу  надсилати  до  суду,  який постановив вирок, для приєднання до справи.  

 


