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ПОЧАТОК ПЕРЕБІГУ СТРОКІВ ДАВНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ 
ТРИВАЮЧИХ ЗЛОЧИНІВ 

Анотація. Однією з проблем кримінальної відповідальності за вчинення триваючих 
злочинів є визначення початку перебігу строків давності, оскільки у ст. 49 Кримінального 
кодексу України (КК України) порядок визначення початку такого перебігу не передбачений. 

Метою статті є визначення початкового моменту перебігу строків давності, пе-
редбачених у ст. 49 КК України, у разі вчинення особою триваючого злочину. Для досягнення 
поставленої мети вбачається за необхідне вирішення таких завдань: 1) охарактеризува-
ти поняття “триваючий злочин” з урахуванням підходів до цього питання у теорії кри-
мінального права; 2) з’ясувати доктринальне визначення часу вчинення триваючих злочи-
нів; 3) встановити початковий момент перебігу строків давності, передбачених у ст. 49 
КК  України, у разі вчинення особою триваючого злочину.

У процесі дослідження зроблено висновки, що часом вчинення триваючого злочину доціль-
но визнавати момент початку вчинення протиправного діяння. Здійснено розмежування 
моменту юридичного закінчення складу злочину та фактичного припинення злочинного 
стану особи. Триваючі злочини de jure вважаються закінченими з моменту початкових дії 
або бездіяльності суб’єкта злочину, а de facto  злочинний стан особи у цьому випадку припи-
няється з моменту, коли сама зобов’язана особа його припинила з власної волі або з причин, 
які не залежать від її волі. 

Запропоновано початком перебігу строків давності притягнення до кримінальної від-
повідальності (ст. 49 КК України) вважати момент юридичного закінчення складу злочи-
ну, а не час припинення особою злочинного стану. Ця точка зору обґрунтовується, зокрема, 
необхідністю урахування принципу верховенства права; потребою тлумачення правоза-
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стосовним органом норми на користь невладного суб’єкта у випадку неточності, недостат-
ньої чіткості, суперечливості норм позитивного права; правилом, що випливає з презумпції 
невинуватості, відповідно до якого всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться 
на її користь; відсутністю диференційованих підходів у ст. 49 КК України щодо визначення 
початкового моменту перебігу строків давності; єдиним правилом про встановлення часу 
вчинення злочину у ч. 3 ст. 4 КК України; підставою для застосування давності, якою по-
трібно визнавати недоцільність реагування держави на вчинений у минулому злочин.

Ключові слова: триваючий злочин; давність; перебіг строку давності; час вчинення 
злочину; кримінальна відповідальність. 

У Кримінальному кодексі України передбачено відповідальність за різні 
види злочинів, у тому числі за ті, що мають особливості об’єктивної сторони 
складу злочину. З-поміж них – триваючі злочини. У КК України не закріплено 
поняття цих злочинів, не виокремлено їхніх ознак. Відповідні питання є пред-
метом вивчення в теорії кримінального права. Разом з тим проблема кримі-
нальної відповідальності за вчинення особою триваючих злочинів актуаль-
на у судовій практиці, оскільки вона обумовлює використання специфічних 
правил кримінально-правової кваліфікації у разі вчинення особою триваю-
чого злочину. Окрім того, спірним  лишається питання про визначення по-
чатку перебігу строків давності за вчинення триваючих злочинів, оскільки у 
ст. 49 “Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 
строків давності” КК України порядок визначення початку перебігу стро-
ків давності за вчинення триваючих злочинів (як і за вчинення інших ви-
дів ускладнених одиничних злочинів) не передбачений. Зокрема, на розгляд 
членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді надійшов лист із 
проханням висловити власне бачення щодо вирішення питання про визна-
чення початку перебігу строків давності за вчинення триваючих злочинів. На 
розгляді Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Вер-
ховного Суду перебуває кримінальне провадження (справа № 492/910/14-к) 
за касаційною скаргою прокурора та касаційною скаргою захисника засудже-
ного на вирок Апеляційного суду Одеської області від 26 грудня 2017 року в 
межах кримінального провадження № 12013160220000341. 

За вироком Арцизького районного суду Одеської області від 25 липня 
2017 року Особу-1 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого у ч. 1 ст. 382 КК України, та призначено покарання 
у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, що становить 8500 гривень. Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України Особу-1 
звільнено від відбування покарання, призначеного за ч. 1 ст. 382 КК України, 
у зв’язку із закінченням строків давності, передбачених у п. 3 ч. 2 ст. 49 КК 
України. Як вказано у цьому вироку, задоволеною позовною вимогою Осо-
би-2 Особу-1 було зобов’язано повернути належний Особі-1 напівпричеп 
бортовий. На таке рішення суду першої інстанції потерпілою була подана 
апеляційна скарга і згідно з рішенням Апеляційного суду Одеської області 
від 4 квітня 2012 року апеляційна скарга Особи-2 була задоволена, а Особу-1 

1 Лист вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л.М. Лобойка від 
21 грудня 2018 року № 114/02/27-18. URL: https://court.gov.ua/ (дата звернення: 09.04.2019).
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було зобов’язано повернути напівпричеп бортовий у повністю укомплекто-
ваному та придатному для використання виді. Але Особа-1 умисно, з метою 
ухилення від виконання вказаного рішення суду, його не виконав та при-
чеп не повернув. Вироком Апеляційного суду Одеської області від 26 грудня 
2017 року вирок місцевого суду було скасовано. Апеляційний суд визнав по-
чатком перебігу строків давності за вчинення триваючого злочину час закін-
чення виконавчого провадження стосовно Особи-1. 

У касаційній скарзі прокурор просить вирок апеляційного суду скасува-
ти та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції, посилаючись 
на неправильне застосування закону України про кримінальну відповідаль-
ність. Касаційна скарга мотивована тим, що апеляційний суд дійшов непра-
вильного висновку про те, що перебіг строків розпочався з моменту закрит-
тя виконавчого провадження. У скарзі вказується, що зазначене кримінальне 
правопорушення є триваючим і воно не завершене, а тому Особа-1 не може 
бути звільнена від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК України2. 

Таким чином, перед судом постала проблема визначення початкового мо-
менту перебігу строків давності за вчинення триваючих злочинів. І такі при-
клади з судової практики непоодинокі.

Метою статті є визначення початкового моменту перебігу строків 
давності, передбачених у ст. 49 КК України, у разі вчинення особою триваю-
чого злочину. Для досягнення поставленої мети вбачається за необхідне ви-
рішення таких завдань: 1) охарактеризувати поняття “триваючий злочин” 
з урахуванням підходів у теорії кримінального права; 2) з’ясувати доктри-
нальне визначення часу вчинення триваючих злочинів; 3) встановити по-
чатковий момент перебігу строків давності, передбачених у ст. 49 КК Украї-
ни, у разі вчинення особою триваючого злочину.

Методологічною основою запропонованої статті виступає сукупність за-
гальнонаукових та спеціально-юридичних методів, а саме: системного аналі-
зу, аналогії, правового моделювання, діалектичного, системно- структурного, 
формально-юридичного, синергетичного методів тощо. Також автор послу-
говувався й іншою методологією наукових досліджень.

З учених-криміналістів, які вивчали проблеми кримінальної відповідаль-
ності за вчинення особою триваючих злочинів, виокремлювали їх суттєві 
ознаки, відзначимо М. Бажанова, Ю. Бауліна, М. Блум, Я. Брайніна, Ф. Бурчака, 
Л. Гаухмана, О. Дудорова, М. Дурманова, Л. Іногамову-Хегай, В.  Кудрявцева, 
Н. Кузнецову, В. Навроцького, О. Ободовського, В. Смольникова та інших. Що 
стосується проблеми давності у кримінальному праві України, то її досліджу-
вали, зокрема, такі науковці, як Х. Алікперов, Ю. Баулін, М. Головчак, О. Дудо-
ров, Н. Дурманов, О. Житний, В. Зиков, Л. Кругліков, В. Саблер, В. Свєрчков, 
В. Скибицький, В. Смольніков, Н. Сухарева, Ю. Ткачевський. Незважаючи на 
затребуваність доктринального дослідження питання кримінальної відпові-
дальності за вчинення триваючих злочинів, все ж таки доводиться констату-

2 Ухвала Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 
5 грудня 2018 року в справі  № 492/910/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78565916 (дата 
звернення: 28.01.2019).
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вати, що проблема визначення початку перебігу строків давності за вчинен-
ня особою триваючого злочину лишається дискусійною у теорії криміналь-
ного права, а тому потребує додаткового аналізу.

Насамперед вважаємо за доцільне зупинитися на доктринальних підходах 
до розуміння триваючих злочинів. На думку правознавця В. Саблера, який 
вивчав окреслене питання в дореволюційний період, ‘триваючими слід ви-
знавати ті злочини, які вчиняються протягом більш-менш тривалого часу та 
становлять єдине нерозривне ціле та, будучи постійним відтворенням зло-
чину, припиняються як за волею винуватого, так і з причин, що від нього не 
залежать’3. 

Здебільшого такий підхід характерний і для сучасної кримінально- 
правової думки. Зокрема, В. Навроцький зазначає, що, ‘досягнувши стадії за-
кінченого злочину, вказане посягання юридично є закінченим, а фактично 
ще продовжує вчинятися, триває протягом певного часу’4.

І. Зінченко та В. Тютюгін виокремлюють об’єктивні й суб’єктивні ознаки 
триваючого злочину. До об’єктивних ознак науковці відносять ‘наявність 
суспільно небезпечної дії чи бездіяльності, тривалий характер дії чи без-
діяльності й безперервність дії чи бездіяльності. Суб’єктивною ознакою три-
ваючих злочинів є вчинення їх лише з умисною формою вини’5.

Характеризуючи таку ознаку триваючих злочинів, як безперервність, ці 
науковці вказують на наступні її властивості: 

<…> один раз здійснений склад триваючого злочину продовжує безперервно існува-
ти аж до настання обставин, що його усувають. Один раз вчинивши дію (чи бездіяль-
ність), особа більше нічого не чинить, однак постійно перебуває у певному суспільно 
небезпечному, так би мовити, злочинному стані. Безперервність не тільки має обу-
мовлюватися характером вчиненого діяння, а й повинна випливати із закону, охо-
плюватися складом відповідного злочину6. 

Таким чином, І. Зінченко та В. Тютюгін вважають, що триваючий злочин 
безперервно триває і на стадії закінченого злочину.

Як зазначає О. Ободовський: 

<…> триваючими є злочини, які можуть безперервно вчинятися і на стадії закінченого 
злочину протягом достатньо великого проміжку часу. Дані злочинні діяння характеризу-
ються загальними та спеціальними (особливими) ознаками. Загальні – це ознаки, які до-
зволяють віднести триваюче діяння до злочинних, відрізнити його від триваючих незло-
чинних діянь (суспільна небезпечність, кримінальна протиправність, винність, караність 
і суб’єктність). Спеціальні (особливі) – це ознаки, які дозволяють відрізнити триваюче ді-
яння від нетриваючого. Спеціальні (особливі) ознаки, а саме: тривалість і безперервність, 
характеризують стадію закінченого злочину. Тривалість означає можливість (яка в кон-
кретній ситуації може залишитися й нереалізованою) вчинення діяння протягом деякого 
часу, неодномоментно. Безперервність – вчинення діяння без перерв, проміжків7.

3 В Саблер, О значении давности в уголовном праве (Типография товарищества Рис 1872) 180, 190.
4 В Навроцький, Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. (Юрінком Інтер 2006) 138.
5 І Зінченко та В Тютюгін, Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: моногр. (ФІНН 2010) 

61–4.
6  І Зінченко та В Тютюгін, Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація (н 5) 64.
7  О Ободовський, Триваючі злочини у кримінальному праві України: моногр. (Юридична література 

2016) 224–5. 
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Неоднозначно у теорії кримінального права вирішується питання про час 
вчинення триваючих злочинів. Нагадаємо, що чинний КК України не перед-
бачає диференційованих підходів щодо визначення часу вчинення злочину. 
Згідно з ч. 4 ст. 3 Кодексу таким часом визнається час вчинення особою пе-
редбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. 
Визначаючи час вчинення триваючих злочинів, науковці фактично дотриму-
ються двох підходів. Перший з них полягає в тому, що час вчинення триваю-
чого злочину обумовлений моментом припинення злочинного стану особи 
(М. Блум, В. Василаш, Я. Брайнін та інші), а другий – моментом, коли вчине-
не діяння досягло стадії закінченого злочину (зокрема, Л. Іногамова-Хегай, 
Ю. Пономаренко). О. Ободовський на користь першого з названих підходів 
робить наступні висновки: 

<…> часом вчинення триваючого злочину є увесь проміжок часу, протягом якого осо-
ба вчиняла суспільно небезпечне діяння, але аж ніяк не початковий (коли вчинене 
особою діяння містить склад закінченого триваючого злочину) чи кінцевий (завер-
шення злочину) моменти8.

Підтримуючи другий із вказаних підходів, Ю. Пономаренко зазначає, що 
часом вчинення триваючого злочину є час початку вчинення протиправного 
діяння9.

Більш переконливою вважаємо другу позицію науковців, оскільки, на нашу 
думку, вона ґрунтується на законодавчому положенні визначення часу вчинен-
ня злочину, передбаченому в ч. 4 ст. 3 КК України. Адже початкова дія особи, 
яка, наприклад, сховала у певному місці вогнепальну зброю без передбаченого 
законом дозволу, утворює склад закінченого злочину. А тому саме ця початкова 
поведінка особи є тією дією, що передбачена в законі про кримінальну відпо-
відальність. Очевидно, що законодавець пов’язує встановлення часу вчинення 
злочину з моментом його юридичного завершення, тобто з моментом, коли 
відповідний склад злочину de jure визнається закінченим. Розглядаючи три-
ваючі злочини, слід розрізняти момент юридичного закінчення складу злочи-
ну (який визначив законодавець) та фактичне припинення злочинного стану 
(що залежить від поведінки самої особи або уповноважених органів держави). 
Як було вказано, триваючі злочини de jure вважаються закінченими з моменту 
початкового вчинення дії або бездіяльності. Злочинний стан особи у випадку 
вчинення нею триваючого злочину de facto припиняється з моменту, коли сама 
особа зобов’язана його припинити з власної волі або з причин, які не залежать 
від волі особи (наприклад, у зв’язку із затриманням).

У статті 49 КК України передбачено звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку із закінченням строків давності. У ч. 1 цієї статті вста-
новлено початкові та кінцеві моменти визначення перебігу строків давності: 
особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення 
нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, ви-
значені у вказаній статті. Початковим моментом перебігу строків давності 

8 О Ободовський, Триваючі злочини у кримінальному праві України (н 7).
9 Див.: Ю Пономаренко, ‘Зворотна дія кримінального закону в часі’ (автореф дис канд юрид наук, 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 2002) 9.
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визначено день вчинення нею злочину, а кінцевим – день набрання вироком 
законної сили. Проте у цій статті не уточнено, з якого моменту вважаються 
закінченими продовжувані та триваючі злочини, а також злочини, вчинені 
у співучасті, чи злочини, перервані на стадії готування до них або замаху на 
злочин. Це й породжує певні труднощі на практиці, оскільки законодавче 
формулювання ст. 49 КК України є невизначеним у цій частині, що загалом 
порушує принцип верховенства права. Однак воно збігається з формулюван-
ням часу вчинення злочину, наведеним у ч. 4 ст. 3 Кодексу.

У теорії кримінального права питання про визначення початкового мо-
менту перебігу строків давності у разі вчинення особою триваючого зло-
чину, як зазначалося вище, є дискусійним. Знову ж таки, як і стосовно по-
переднього питання, учені-криміналісти мають дві точки зору щодо його 
вирішення. Перша полягає в тому, що початковим моментом перебігу таких 
строків слід вважати припинення злочинного стану особи, а друга, що ним 
є час вчинення початкової дії або бездіяльності, якою особа виконує склад 
закінченого злочину. Наприклад, науковець В. Саблер, відстоюючи перший 
підхід, зазначає, що початком перебігу давності щодо триваючих злочинів 
є припинення “законосупротивного ставлення особи”. Для прикладу автор 
наводить такий злочин, як віровідступництво, що визнавався закінченим 
тільки після повернення особи до її першого віросповідання10. Серед сучас-
них учених- криміналістів є прихильники цього підходу. Зокрема, на думку 
В. Нав роцького, ‘до того часу, поки триває відповідна злочинна поведінка, 
щодо такого злочину не починають перебігати строки давності притягнен-
ня до кримінальної відповідальності’11. Ю. Баулін пише, що ‘строк давності у 
відношенні триваючих злочинів обчислюється з дня фактичного припинен-
ня дії або бездіяльності з волі або помимо волі  (наприклад, з дня явки її із 
зізнан ням, затримання тощо)’12.

Підтримуючи другий з вказаних підходів, В. Зиков вважає, що строк дав-
ності щодо триваючого злочину повинен починати перебіг з акту злочин-
ної дії або бездіяльності. Свою позицію він обґрунтовує тим, що коли строки 
давності щодо цих злочинів рахувати з дня затримання або явки з повинною, 
то загроза притягнення винуватих до кримінальної відповідальності здава-
тиметься “вічною”13. Такий самий підхід відображений у монографічному до-
слідженні В. Скибицького14.

Попри те, що прихильників другого підходу серед вчених- криміналістів 
менше, вважаємо найбільш прийнятним саме його. 

Як зазначено вище, у КК України не виокремлюється початковий момент 
перебігу строків давності у разі вчинення особою триваючого злочину. Для 
його встановлення, на нашу думку, доцільно насамперед враховувати підста-
ву для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із за-

10  В Саблер, О значении давности в уголовном праве (н 3) 180, 190.
11 В Навроцький, Основи кримінально-правової кваліфікації (н 4).
12 Ю Баулін, Звільнення від кримінальної відповідальності (Атіка 2004) 162.
13 Див.: В Зыков, ‘Основания института давности’ (1997) 9 Советская юстиция 5.
14 Див.: В Скибицкий, Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания: мо-

ногр. (Наукова думка 1987) 98.
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кінченням строків давності. Вважаємо, що підставою для застосування дав-
ності є недоцільність реагування держави на вчинений у минулому злочин 
(зокрема, недоцільність притягнення до кримінальної відповідальності). Що 
стосується, зокрема, триваючих злочинів, то між початковим невиконанням 
особою правового обов’язку і моментом припинення злочинного стану може 
минути багато часу. Наприклад, в ухвалі Приморського районного суду Запо-
різької області від 7 лютого 2018 року у справі № 326/1403/17, яка набра-
ла законної сили, Особу-1 було звільнено від кримінальної відповідальності 
у зв’язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України. Як 
було встановлено органом досудового розслідування, Особа-1 приблизно у 
1989 році з метою подальшого незаконного зберігання бойових припасів до 
вогнепальної зброї придбала 28 патронів, після чого незаконно перенесла 
їх за місцем свого мешкання. Вона зберігала їх до 22 вересня 2017 року, до 
моменту, коли працівниками поліції перевірялися правила зберігання мис-
ливської зброї та в сейфі Особи-1 було виявлено й надалі вилучено відпо-
відні бойові припаси. Суд, закриваючи кримінальне провадження, мотивував 
свою точку зору тим, що з моменту незаконного придбання патронів та їх 
зберігання минуло понад 27 років, а тому Особа-1 підлягає звільненню від 
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності15. 
Таким чином, суд виходив з того, що початковим моментом перебігу строків 
давності у разі вчинення Особою-1 триваючого злочину є час вчинення по-
чаткової дії, яка вже містить склад закінченого злочину та якою утворюється 
злочинний стан особи.

Водночас слід брати до уваги й те, що сьогодні у чинному КК України 
(ст. 49) не передбачено диференційованого підходу до визначення початку 
перебігу строків давності. Вирішення відповідного питання, на нашу дум-
ку, повинно здійснюватися крізь призму принципу верховенства права як 
базової вимоги, що висувається до національних нормативно-правових ак-
тів у практиці Європейського суду з прав людини. Одним із елементів вер-
ховенства права, як відомо, визнається принцип правової визначеності та 
передбачуваності законодавства, згідно з яким обмеження основних прав 
людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допусти-
ме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових 
норм, що встановлюються такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-
якого права повинно ґрунтуватися на критеріях, які дадуть змогу особі від-
окремлювати правомірну поведінку від протиправної, розуміти юридичні 
наслідки своєї поведінки.

Принцип правової визначеності вимагає чіткості, зрозумілості та одно-
значності правових норм. Тож правова визначеність передбачає, щоб право-
ві норми були чіткими й точними, спрямованими на забезпечення постійної 
прогнозованості ситуацій та правовідносин, що виникають. Відповідно до 
принципу правової визначеності правозастосовний орган у випадку неточ-
ності, недостатньої чіткості, суперечливості норм позитивного права має 

15 Див.: Ухвала Приморського районного суду Запорізької області від 7 лютого 2018 року у справі 
№ 326/1403/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72055715# (дата звернення: 28.01.2019).
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тлумачити норму на користь невладного суб’єкта, адже якщо держава не 
здатна забезпечити видання зрозумілих правил, то саме вона і повинна роз-
плачуватися за свої прорахунки. Це так зване правило пріоритету норми за 
найбільш сприятливим для особи тлумаченням.

Насамкінець зауважимо, що, вирішуючи питання про те, з якого часу 
потрібно визначати початковий момент перебігу строків давності притяг-
нення до кримінальної відповідальності за вчинення особою триваючого 
злочину, слід пам’ятати про правило, що випливає з презумпції невинува-
тості, відповідно до якого всі сумніви щодо доведеності вини особи тлу-
мачаться на її користь (in dubio pro reо). Це положення відображене у ст. 62 
Конституції України. Сутність його полягає в тому, що коли у суду виника-
ють сумніви і коли той чи інший факт можна витлумачити як на користь, 
так і на шкоду особи, то потрібно ухвалювати рішення, більш сприятливе 
для останньої.

Ураховуючи викладене, вважаємо, що у зв’язку з тим, що законодавець не 
передбачив диференційованих підходів до визначення початкового моменту 
перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за-
лежно від виду складу злочину, а також на підставі системного тлумачення 
кримінально-правових норм, для встановлення такого початкового моменту 
доцільно брати за основу час, коли відповідний склад злочину de jure визна-
ється закінченим.

Проведене дослідження дало змогу зробити наступні висновки.
По-перше, часом вчинення триваючого злочину доцільно визнавати мо-

мент початку вчинення протиправного діяння. Обґрунтовано, що такий під-
хід відповідає положенням ч. 4 ст. 3 КК України. Здійснено розмежування між 
моментом юридичного закінчення складу злочину (яке визначив законода-
вець) та фактичним припиненням злочинного стану особи (що залежить від 
поведінки самої особи або уповноважених органів держави). Триваючі зло-
чини de jure вважаються закінченими з моменту початкового дії або безді-
яльності суб’єкта злочину, а de facto  злочинний стан особи у цьому випад-
ку припиняється з моменту, коли сама зобов’язана особа його припинила 
з власної волі або з причин, які не залежать від її волі. Зроблено висновок, 
що законодавець пов’язує встановлення часу вчинення злочину саме з мо-
ментом його юридичного завершення, тобто з моментом, коли відповідний 
склад злочину de jure визнається закінченим.

По-друге, запропоновано початок перебігу строків давності притягнення 
до кримінальної відповідальності (ст. 49 КК України) рахувати з моменту 
юридичного закінчення складу злочину, а не з моменту припинення особою 
злочинного стану. Ця точка зору обґрунтовується:

– необхідністю урахування принципу верховенства права загалом та прин-
ципів правової визначеності й передбачуваності законодавства як його скла-
дових зокрема;

– потребою тлумачення правозастосовним органом норми на користь не-
владного суб’єкта у випадку неточності, недостатньої чіткості, суперечли-
вості норм позитивного права;
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– правилом, що випливає з презумпції невинуватості, відповідно до якого 
всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (in dubio 
pro reо);

– відсутністю диференційованих підходів у ст. 49 КК України щодо визна-
чення початкового моменту перебігу строків давності, що залежать, зокре-
ма, від виду одиничного складу злочину;

– єдиним правилом щодо встановлення часу вчинення злочину в ч. 3 ст. 4 
КК України;

– підставою для застосування давності, якою потрібно визнавати недо-
цільність реагування держави на вчинений у минулому злочин (тобто недо-
цільність притягнення до кримінальної відповідальності).
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BEGINNING OF THE LIMITATION PERIOD 
FOR COMMITTING THE ONGOING CRIMES

Abstract. One of the problems of criminal liability for committing ongoing crimes is to determine 
the beginning of the limitation period, as in Art. 49 of the Criminal Code of Ukraine does not provide 
for the procedure for determining the beginning of such a course.

Purpose of the article – to determine the starting point of the period of limitation provided 
for in Art. 49 of the Criminal Code of Ukraine, in case of committing a person of a continuing crime.

In order to achieve this goal, that is seen as necessary to solve such problems: 1) to describe the 
concept of “ongoing crime” taking into account the approaches to this issue in the theory of criminal 
law; 2) to find out the doctrinal definition of the time of committing ongoing crimes; 3) to establish 
the initial moment of the limitation periods stipulated in Art. 49 of the Criminal Code of Ukraine, in 
case of committing a person of a continuing crime.

The following main conclusions are made. Sometimes committing an ongoing crime is appropriate 
to recognize the moment when the commission of an offense is committed. There is a distinction 
between the moment of legal termination of a crime and the actual termination of a criminal state of 
a person. Ongoing crimes de jure are considered to be terminated from the moment of the initial act 
or omission of the subject of the crime, and de facto the criminal status of a person in this case ceases 
from the moment when the person himself has to suspend his person on his own accord or for reasons 
which do not depend on it will

The beginning of the limitation period for prosecution (Art. 49 of the Criminal Code of Ukraine) 
has been proposed since the legal expiration of the crime, and not from the time when the person 
ceased to be a criminal state. This point of view is substantiated, in particular, by the need to take 
into account the rule of law principle; the need for the law enforcement body to interpret the norm 
in favor of an inappropriate subject in the event of inaccuracy, lack of clarity, and contradiction in 
the rules of positive law; a rule deriving from the presumption of innocence, according to which all 
doubts concerning the proof of the fault of the person are interpreted in its favor; lack of differentiated 
approaches in Art. 49 of the Criminal Code of Ukraine regarding the determination of the starting 
point of the limitation period; the only rule on the time of committing a crime in Part 3 of Art. 4 of the 
Criminal Code of Ukraine; the grounds for the application of limitation, which should be considered 
inappropriate reaction of the state to crimes committed in the past.

Keywords: ongoing crime; limitation period; the duration of the limitation period; time of 
committing a crime; criminal liability.


