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Звільнення від кримінальної
відповідальності за експлуатацію дітей

Інститут звільнення від криміналь-
ної відповідальності посідає важливе
місце у кримінальному праві України,
адже дозволяє державі реалізувати
функції та завдання кримінального
закону без засудження особи, яка скої-
ла злочин.

У вітчизняній кримінально-право-
вій літературі розробленню цієї тема-
тики присвятили свої праці Ю. В. Бау-
лін, С. В. Дрьомов, О. О. Дудоров,
О. О. Житний, І. О. Зінченко, О. Ф. Ко-
вітіді, А. А. Музика, О. В. Палійчук,
М. І. Хавронюк, С. М. Школа та деякі
інші криміналісти сучасності. Але 
питання, що стосуються звільнення
від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого

ст. 150 КК України («Експлуатація
дітей»), поки що є недослідженими,
що й зумовлює актуальність цієї
статті.

Мета статті – здійснити аналіз під-
став звільнення від кримінальної від-
повідальності крізь призму положень
ст. 150 КК України, встановити вади 
у практиці звільнення від криміналь-
ної відповідальності за експлуатацію
дітей і запропонувати способи їх усу-
нення.

Згідно з ч. 1 ст. 44 КК України
особа, яка скоїла злочин, звільняється
від кримінальної відповідальності у
випадках, передбачених КК України,
а також на підставі закону України
про амністію чи акта помилування1.
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1 Виходячи з цих положень Пленум ВСУ дійшов висновку, що в Загальній частині КК
України передбачено, зокрема, такі види (за термінологією постанови Пленуму ВСУ –
«випадки») звільнення особи від кримінальної відповідальності: 1) у зв’язку з дійовим
каяттям (ст. 45 КК України); 2) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК
України); 3) у зв’язку з переданням особи на поруки (ст. 47 КК України); 4) у зв’язку зі змі-
ною обстановки (ст. 48 КК України); 5) у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК
України); 6) неповнолітньої особи із застосуванням примусових заходів виховного ха-
рактеру (ч. 1 ст. 97 КК України); 7) неповнолітньої особи у зв’язку із закінченням строків
давності (ч. 2 ст. 106 КК України); 8) на підставі Закону України про амністію (ст. 86 КК
України); 9) на підставі акта помилування (ст. 87 КК України).



Починаючи зі звільнення від кри-
мінальної відповідальності у зв’язку з
дійовим каяттям зазначмо, що згідно
з положеннями ст. 45 КК України
особа, яка вперше вчинила злочин
невеликої тяжкості або необережний
злочин середньої тяжкості, звільняє-
ться від кримінальної відповідально-
сті, якщо вона після вчинення злочину
щиро покаялася, активно сприяла роз-
криттю злочину і повністю відшкоду-
вала завдані нею збитки або усунула
заподіяну шкоду.

В абз. 2 п. 3 постанови Пленуму
ВСУ № 12 від 23 грудня 2005 р.
«Про практику застосування судами
України законодавства про звільнення
особи від кримінальної відповідаль-
ності» зазначається, що такою, яка
вчинила злочин уперше, вважається
особа, котра раніше не вчиняла зло-
чинів або раніше вчинила злочин, що
вже втратив правове значення. Дійо-
ве каяття, як змістовна вимога ст. 45
КК України, полягає в тому, що після
вчинення злочину особа: а) щиро по-
каялася; б) активно сприяла розкриттю
злочину; в) повністю відшкодувала
завдані нею збитки або усунула запо-
діяну шкоду [2, с. 42–44; 3, с. 51–72].
Відсутність хоча б однієї із зазначених
складових дійового каяття виключає
можливість звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності за ст. 45 КК
України. Виняток можуть становити
лише випадки вчинення злочину чи за-
маху на нього, внаслідок яких не запо-
діяно шкоди або не завдано збитків [4].

Ураховуючи, що зміст складових
елементів дійового каяття всебічно та

правильно висвітлено у п. 3 постано-
ві Пленуму ВСУ «Про практику за-
стосування судами України законодав-
ства про звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності» від 23 груд-
ня 2005 р. № 12, ми погоджуємось із
тим, що: а) щире розкаяння характе-
ризує суб’єктивне ставлення винної
особи до вчиненого злочину, яке ви-
являється в тому, що вона визнає
свою провину, висловлює жаль з при-
воду вчиненого та бажання виправити
ситуацію, що склалася; б) активним
сприянням розкриттю злочину слід
уважати надання особою органам ді-
знання або досудового слідства будь-
якої допомоги в установленні неві-
домих їм обставин справи; в) повне
відшкодування завданих збитків або
усунення заподіяної шкоди полягає в
добровільному задоволенні винним
або іншими особами, зокрема батька-
ми чи близькими родичами, обґрунто-
ваних претензій потерпілого щодо
відшкодування заподіяної злочином ма-
теріальної та моральної шкоди, загла-
джуванні її в інший спосіб, наприклад,
прилюдним вибаченням за завдану
образу [4].

У контексті ж застосування цього
виду звільнення від кримінальної від-
повідальності до особи, яка вчинила
експлуатацію дітей, слід звернути
увагу, що і ч. 1, і ч. 2, і ч. 3 ст. 150 КК
України передбачають умисні злочи-
ни. При цьому ч. 2 ст. 150 КК України
описує умисне діяння, яке законода-
вець відносить до злочинів середньої
тяжкості (ч. 3 ст. 12 КК України), а 
ч. 3 ст. 150 КК України – умисне діяння,
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У цілому така позиція видається логічною. Щоправда, віднесення ч. 2 ст. 106 КК Украї-
ни до норм, які описують окремі види звільнення особи від кримінальної відповідальності,
навряд чи є правильним, адже приписи цієї норми лише доповнюють ст. 49 КК України.
На наш погляд, положення ст. 49 і ч. 2 ст. 106 КК України утворюють єдиний вид звільнен-
ня особи від кримінальної відповідальності – у зв’язку із закінченням строків давності.

На думку Ю. В. Бауліна, до видів (за термінологією цього автора – «підстав») звіль-
нення від кримінальної відповідальності необхідно відносити ще й добровільну відмову
при незакінченому злочині (ст. 17 КК України) та добровільну відмову співучасників 
(ст. 31 КК України) [1].Такий підхід видається вельми сумнівним, оскільки і законодавець,
і переважна більшість науковців зійшлися в тому, що в таких випадках особа не звіль-
няється від кримінальної відповідальності, а взагалі не підлягає їй.



яке належить до тяжких злочинів (ч. 4
ст. 12 КК України). З цього випливає,
що не можна звільняти від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з дійовим
каяттям особу, яка вчинила кваліфі-
кований або особливо кваліфікований
вид експлуатації дітей.

Як свідчить проведений нами ана-
ліз емпіричного матеріалу, суди врахо-
вують цю обставину й не звільняють
від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям осіб, які ско-
їли злочини, передбачені частинами 2
і 3 ст. 150 КК України.

У цілому ж із проаналізованих на-
ми кримінальних справ (у яких особи,
котрі вчинили експлуатацію дітей,
звільнялися від кримінальної відпові-
дальності) було встановлено, що звіль-
нення від кримінальної відповідаль-
ності обвинувачених чи підсудних відпо-
відно до положень ст. 45 КК України
має місце у 13% таких справ.

Згідно з положеннями чинного
кримінального закону від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з прими-
ренням винного з потерпілим звіль-
няється особа, котра вперше вчинила
злочин невеликої тяжкості або необе-
режний злочин середньої тяжкості,
якщо вона примирилася з потерпілим
та відшкодувала завдані нею збитки
або усунула заподіяну шкоду (ст. 46
КК України). З цього випливає, що
приписи ст. 46 КК України, як і ст. 45
КК України, можуть застосовуватися
лише до тих осіб, дії яких охоплюють-
ся ч. 1 ст. 150 КК України.

Примирення винного з потерпілим
(потерпілими) належить розуміти як
акт прощення її ним (ними) в резуль-
таті вільного волевиявлення,що виклю-
чає будь-який неправомірний вплив,
незалежно від того, яка зі сторін була
ініціатором та з яких мотивів [5,
с. 135]. Зауважмо, що закриття кри-
мінальної справи у зв’язку з прими-
ренням винного з потерпілим можли-
ве лише в тому разі, якщо винний від-
шкодував завдані збитки або усунув
заподіяну шкоду. Щоправда, відшко-

дування завданої шкоди у сенсі ст. 46
КК України, як слушно зауважує 
О. О. Дудоров, може бути і неповним
(на відміну від ст. 45 КК України), але
в будь-якому разі воно має бути до-
статнім [5, с. 135].

У дослідженій нами судовій прак-
тиці розгляду кримінальних справ,
порушених за ст. 150 КК України,
випадків звільнення винних у зв’язку з
їх примиренням з потерпілим установ-
лено не було.

Наступний вид звільнення особи
від кримінальної відповідальності зако-
нодавець пов’язує з переданням особи
на поруки.Так, у ч. 1 ст. 47 КК України
зазначається, що особу, яка вперше
вчинила злочин невеликої або серед-
ньої тяжкості та щиро покаялася,
може бути звільнено від кримінальної
відповідальності з переданням її на
поруки колективу підприємства, уста-
нови чи організації за їхнім клопотан-
ням за умови, що вона протягом року
від дня передання її на поруки виправдає
довіру колективу, не ухилятиметься
від заходів виховного характеру та не
порушуватиме громадського порядку.

Не торкаючись розглянутих вище
категорій «щире каяття» та «вчи-
нення злочину вперше», зазначмо,
що на відміну від статей 45, 46 і 97 
КК України розглядувана стаття 
(ст. 47 КК України) дозволяє звіль-
няти від кримінальної відповідально-
сті осіб, які скоїли злочин невеликої
або середньої тяжкості незалежно від
форми вини останнього. У нашому
випадку це означає, що на підставі 
ст. 47 КК України від кримінальної
відповідальності можуть бути звільне-
ні особи, які вчинили як простий (ч. 1
ст. 150 КК України), так і кваліфікова-
ний вид експлуатації дітей (ч. 2 ст. 150
КК України). Звільнення ж особи від
кримінальної відповідальності за вчи-
нення злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 150 КК України, з переданням особи
на поруки наразі неможливе.

Крім того, на відміну від видів
звільнення від кримінальної відпові-
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дальності, передбачених статтями 45,
46, 48 і 106 КК України, звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’яз-
ку з переданням особи на поруки 
(ст. 47 КК України) – це право, а не
обов’язок суду [4].

Слід також мати на увазі, що
звільнення особи від кримінальної
відповідальності на підставі ст. 47 КК
України має умовний характер, а саме:
ця особа протягом року від дня пере-
дання на поруки повинна виправдати
довіру колективу, не ухилятися від за-
ходів виховного характеру та не пору-
шувати громадського порядку [4].

У вивченій нами судовій практиці
розгляду кримінальних справ, пору-
шених за ст. 150 КК України, звільнен-
ня від кримінальної відповідальності у
зв’язку з переданням винної особи на
поруки мало місце лише у двох випад-
ках (що становить 5% від загальної кіль-
кості осіб, звільнених від кримінальної
відповідальності за вчинення експлуа-
тації дітей). Так, Феодосійський місь-
кий і Ленінський районний суди АРК
за клопотаннями колективів підпри-
ємств,оформлених протоколами загаль-
них зборів, звільнили підсудних від
кримінальної відповідальності відпо-
відно до положень ст. 47 КК України
та ст. 10 КПК України [6; 7].

Наступним необов’язковим видом
розглядуваного інституту є звільнення
особи від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку із зміною обстановки 
(ст. 48 КК України). Цей вид звільнення
передбачає, що суд може звільнити
від кримінальної відповідальності осо-
бу, яка вперше вчинила злочин неве-
ликої або середньої тяжкості, якщо
буде визнано, що на час розслідування
або розгляду справи в суді внаслідок
зміни обстановки вчинене нею діяння
втратило суспільну небезпеку або ця
особа перестала бути суспільно небез-
печною. Втрата суспільної небезпеки
діяння, на думку Пленуму ВСУ, поля-
гає в тому, що після вчинення певного
злочину обстановка змінилася таким
чином, що вчинене діяння вже не є су-

спільно небезпечним [4]. Це означає,
як правильно зауважують О. О. Дудо-
ров і О. Ф. Ковітіді, що через незалеж-
ні від волі винного істотні зміни втра-
чається суспільна небезпека не лише
конкретного злочину, а й подібних
йому діянь [5, с. 139; 8, с. 153]. Особу ж
можна визнати такою, яка перестала
бути суспільно небезпечною, у разі,
коли вона сама чи обстановка навко-
ло неї зазнала таких змін, що унемож-
ливлюють вчинення нею нового 
злочину [4].

Незважаючи на те, що розгляду-
ваний вид звільнення від кримінальної
відповідальності є правом, а не обов’яз-
ком суду, його використання під час
розгляду справ за обвинуваченням
осіб у вчиненні експлуатації дітей є
найпоширенішим (49% від загальної
кількості звільнених від кримінальної
відповідальності за вчинення експлуа-
тації дітей).

Загальний аналіз цих справ дозво-
ляє стверджувати, що в жодній із них
не було встановлено таких об’єктив-
них змін після вчинення злочину, які
свідчили би про те, що вчинена екс-
плуатація дітей втратила суспільну
небезпеку або винна особа перестала
бути суспільно небезпечною.

У переважній більшості постанов
про закриття справи на підставі ст. 48
КК України зазначається, що вчинене
діяння втратило суспільну небезпеку
або винна особа перестала бути су-
спільно небезпечною, адже така особа
характеризується позитивно (за міс-
цем проживання або роботи), щиро
кається, а вчинене діяння не заподіяло
тяжких наслідків. Іноді до цих харак-
теристик додають сімейний стан вин-
ного або його вік. На думку ж окремих
суддів, для застосування положень 
ст. 48 КК України має значення наяв-
ність у особи державних нагород, які
було отримано ще задовго до вчинен-
ня злочину, передбаченого ст. 150 
КК України. Зокрема, Балаклійський
районний суд Харківської області ді-
йшов висновку, що інкриміноване гро-
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мадянинові «Х» діяння втратило су-
спільну небезпеку, а сам підсудний вже
не є суспільно небезпечним, адже «він
характеризується позитивно, раніше
не судимий і його виправлення й пере-
виховання можливе без застосування
кримінального покарання» [9].

Виникає обґрунтоване запитання:
чому суди безпідставно звільняють від
кримінальної відповідальності значну
кількість осіб, обвинувачених у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 150
КК України?

Для відповіді на це запитання нами
було детально вивчено всі справи, в
яких винних у вчиненні експлуатації
дітей осіб було звільнено від кримі-
нальної відповідальності на підставі
ст. 48 КК України, та виявлено такі
спільні обставини вчинення цих діянь:
1) у всіх випадках мало місце викори-
стання добровільної праці дітей (при-
чому в більшості випадків ініціатора-
ми таких відносин виступали самі
діти); 2) виконувана праця не станови-
ла реальної небезпеки здоров’ю чи
життю дітей. Тобто, обвинувачені в
цих справах особи вчиняли таке вико-
ристання праці дітей, яке, як уже було
доведено нами в попередніх працях
[10, с. 15–33], не становить суспільної
небезпеки і не повинно бути віднесене
до кримінально караних діянь. Вважа-
ємо, що в розглядуваних випадках 
суд мав закривати справу, але не 
на підставі ст. 48 КК України й 
ст. 7 КПК України, а на підставі п. 2 
ч. 1 ст. 6 КПК України за відсутністю
в діянні складу злочину, адже воно
(діяння) не спричинило й не могло
спричинити істотну шкоду безпосеред-
ньому об’єкту цього злочину – волі
дитини.

Іншими словами, помилка судів не
стільки в тому, що вони звільнили
таких осіб від кримінальної відпові-
дальності з порушенням положень 
ст. 48 КК України (бо це краще, ніж
безпідставне притягнення до неї),
скільки в тому, що вони неправильно
встановили (або не встановили взагалі)

безпосередній об’єкт злочину, перед-
баченого ст. 150 КК України. Причи-
ною ж цього, на нашу думку, є невдале
конструювання диспозиції ст. 150 КК
України.

Продовжуючи розгляд видів звіль-
нення від кримінальної відповідаль-
ності зазначмо, що особа підлягає
звільненню від кримінальної відпові-
дальності за ст. 49 КК України, якщо
від дня вчинення злочину до набрання
вироком законної сили минули певні
строки давності і вона не ухиляється
від слідства або суду та не вчинила
нового злочину середньої тяжкості,
тяжкого злочину чи особливо тяжко-
го злочину [4]. Зі змісту ст. 49 КК Ук-
раїни та ст. 11-1 КПК України випли-
ває, що таке звільнення є обов’язко-
вим, за винятком ситуації, описаної у
ч. 4 ст. 49 КК України. Розгляд припи-
сів ст. 49 КК України з урахуванням
положень ч. 2 ст. 106 КК України
дозволив дійти висновку, що особа
звільняється від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку із закінченням
строків давності, якщо: а) від дня вчи-
нення злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 150 КК України, і до дня набрання
вироком законної сили минуло 3 роки
(у разі вчинення цього злочину непов-
нолітнім – 2 роки); б) від дня вчинення
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 150 КК
України, і до дня набрання вироком
законної сили минуло 5 років; в) від дня
вчинення злочину, передбаченого ч. 3
ст. 150 КК України, і до дня набрання
вироком законної сили минуло 10 ро-
ків (у разі вчинення цього злочину
неповнолітнім – 7 років).

Звертаючись до практики розгля-
ду справ, порушених за ст. 150 КК
України, зазначмо, що випадків звіль-
нення осіб від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку із закінченням
строків давності нами не виявлено.

Ще один вид звільнення від кримі-
нальної відповідальності передбачено
у ст. 97 КК України, згідно з якою
неповнолітнього, який уперше вчинив
злочин невеликої тяжкості або необе-
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режний злочин середньої тяжкості,
може бути звільнено від кримінальної
відповідальності, якщо його виправ-
лення можливе без застосування по-
карання. У цих випадках суд застосовує
до неповнолітнього примусові заходи
виховного характеру, вичерпний пере-
лік яких наведено в ч. 2 ст. 105 КК
України. Слід зазначити, що розгля-
дуваний вид звільнення від криміналь-
ної відповідальності має умовний ха-
рактер, адже в разі ухилення неповно-
літнього від застосування до нього
примусових заходів вихованого харак-
теру він має бути притягнений до кри-
мінальної відповідальності.

Ураховуючи той факт, що за
результатами нашого дослідження не
було знайдено кримінальних справ, у
яких за вчинення експлуатації дітей
притягалися б неповнолітні, вважаємо
за можливе не розглядати звільнення
від кримінальної відповідальності,
передбачене ст. 97 КК України. До
того ж усі найважливіші питання його
застосування досить ґрунтовно висвіт-
лено в постанові Пленуму ВСУ  «Про
практику застосування судами Украї-
ни законодавства про звільнення особи
від кримінальної відповідальності» від
23 грудня 2005 р. № 12 та постанові
Пленуму ВСУ «Про практику розгля-
ду судами справ про застосування при-
мусових заходів виховного характеру»
від 15 травня 2006 р. № 2.

Наступними альтернативними за-
ходами реагування держави на злочин
є амністія та помилування. Як свід-
чить аналіз кримінально-правової
літератури, питанням правової приро-
ди цих категорій, їхнім змісту та зна-
ченню останнім часом приділяється
чимраз більше уваги з боку вітчизня-
них криміналістів [11, с. 7; 12, с. 10–23;
13, с. 158–162; 14, с. 68–71].

Як свідчить аналіз емпіричного
матеріалу, звільнення осіб, які вчини-
ли експлуатацію дітей, досить часто
відбувалося саме на підставі законів
України про амністію (33% від за-
гальної кількості звільнених від кри-

мінальної відповідальності за вчинен-
ня експлуатації дітей). Дослідження
матеріалів цих справ дає підстави
стверджувати, що в цілому суди пра-
вильно застосовують положення роз-
глядуваних законів щодо осіб, які вчи-
нили експлуатацію дітей. Якщо ж
говорити про техніку викладу та об-
ґрунтування прийняття таких рішень
(постанов), то слід констатувати низь-
кий рівень суддівського розуміння змі-
сту та значення їхніх положень. У пе-
реважній більшості випадків суди або
просто закривали кримінальні справи
на підставі Закону України про амні-
стію, не вказуючи, що матеріальною
підставою такого рішення є звільнення
особи від кримінальної відповідаль-
ності, або вказували на цю підставу 
в описово-мотивувальній частині рі-
шення, не зазначаючи цього в резо-
лютивній його частині (чи навпаки).
В окремих випадках спостерігається
непослідовність і нелогічність викла-
ду думок суду, а також відсутність
зв’язку між описово-мотивувальною
та резолютивною частинами рішен-
ня. Так, Богодухівській районний суд
Харківської області, дійшовши вис-
новку, що підсудний підлягає звіль-
ненню від призначеного покарання на
підставі п. «г» ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про амні-
стію» від 11 липня 2003 р. (про що було
зазначено в описово-мотивувальній
частині рішення), вирішив криміналь-
ну справу щодо цієї особи закрити на
підставі акта амністії [15].

Переходячи до розгляду поми-
лування, зазначмо: попри те, що в 
ст. 44 КК України акт помилування
віднесено законодавцем до підстав
звільнення особи від кримінальної
відповідальності, реальної можли-
вості такого звільнення на сьогодні
немає. Це пов’язано з тим, що КК Ук-
раїни не розкриває змісту акта поми-
лування як підстави звільнення від
кримінальної відповідальності, а КПК
України, Положення про порядок
здійснення помилування та Поло-
ження про здійснення помилування 
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не передбачають процедури звільнен-
ня від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з помилуванням2. Згідно з
цими нормативними актами помилу-
вання здійснюється у вигляді: а) заміни
довічного позбавлення волі на позбав-
лення волі на певний строк; б) повно-
го або часткового звільнення від 
відбування як основного, так і додат-
кового покарання; в) заміни пока-
рання або невідбутої його частини
більш м’яким покаранням. Саме тому
слід погодитися з А. А. Музикою та 
С. М. Школою, що в системі сучас-
ного українського права помилуван-
ня є спеціальним видом звільнення
від покарання [12, с. 10–23]. Утім, і в
цій якості помилування ніколи не
застосовувалося до осіб, які вчиняли
експлуатацію дітей.

Найчастіше звільнення від кри-
мінальної відповідальності за експлу-

атацію дітей відбувається у зв’язку 
зі зміною обстановки (49%). При
цьому в усіх випадках застосування
положень ст. 48 КК України має 
місце порушення норм чинного зако-
нодавства, адже в жодній із дослі-
джених нами кримінальних справ су-
дами не було встановлено таких об’єк-
тивних змін після вчинення злочину,
які свідчили би про те, що вчинена
експлуатація дітей втратила суспільну
небезпеку або винна особа перестала
бути суспільно небезпечною.

Звільнення від кримінальної від-
повідальності осіб, які вчинили
експлуатацію дітей, досить часто від-
бувається на підставі законів України
про амністію. Щоправда, при цьому
суди не завжди правильно описують
відповідні підстави для звільнення від
кримінальної відповідальності у судо-
вих актах.
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ратурі [16, с. 216–219].
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Калмиков Д. О. Звільнення від кримінальної відповідальності за експлуатацію
дітей

У статті здійснено аналіз підстав звільнення від кримінальної відповідальності
крізь призму положень ст. 150 КК України, встановлено хиби у практиці звіль-
нення від кримінальної відповідальності за експлуатацію дітей і запропоновано
способи їх усунення.

Ключові слова: експлуатація дітей, звільнення від кримінальної відповідально-
сті, дійове каяття, примирення винного з потерпілим, передання особи на поруки,
зміна обстановки, закінчення строків давності.

Калмыков Д. О. Освобождение от уголовной ответственности за эксплуата-
цию детей

В статье осуществлен анализ оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности сквозь призму положений ст. 150 УК Украины, установлены недостатки
в практике освобождения от уголовной ответственности за эксплуатацию детей и
предложены пути их устранения.

Ключевые слова: эксплуатация детей, освобождение от уголовной ответствен-
ности, раскаяние, примирение виновного с потерпевшим, передача лица на поруки,
смена обстановки, истечение сроков давности.

Kalmykov D. Exemption from criminal liability for the exploitation of children
The article analyzed the grounds excluding criminal responsibility in the light of the

provisions of аrt. 150 of the Criminal Code of Ukraine, established shortcomings in the
practice of exemption from criminal responsibility for the exploitation of children and
suggested ways to address them.

Key words: exploitation of children, exemption from criminal liability, active repen-
tance, reconciliation of wine with the victim, the transfer of persons on bail, changing
environment, the lapse of time.


