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Конституційне звернення 

Відповідно до ст. 20 (Професійні права адвоката) Закону України «Про адвокатуру та 
І 

ад~окатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти 

будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання 

правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової 
допомоги, зокрема: складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх 
у встановленому законом порядку, збирати відомості про факти, що можуть бути використані 

як докази. 

На теперішній час, постала необхідність, у зв'язку з відсутністю спеuіальних норм 

права, які б регулювали та встановлювали порядок звільнення особи від відбування 

покарання особи у зв'язку із закінченням строку давності виконання вироку (в порядку ст. 

80 Кримінального кодексу України) за суІ\.J'ПНістю злочинів або вироків, звернутись до 

Конституційного Суду України з відповідним конституційним звернення. 
Згідно з п.4) ч. І ст. 13 Закон України «Про Конституційний Суд У країни», 

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо : офіційного 

тлумачення Конституції та законів України . 

На підставі вищенаведеного ПРОШУ надити офіційне тлумачення ст. 80 КК України. 
а саме щодо питання: 

- Чи визначається строк давності виконання обвинувального вироку суду в разі 
призначення покарання за сукупністю злочинів чи вироків, виходячи з загального cтpOh.J' 

покарання чи кожного вироку, злочину - окремо? 

Принагідно звертаю увагу на те , що положення ст . 80 КК України буквально та 
вичерпно свідчать про можливість звільнення сvдом від відбvвання покарання особи при 

засудженні до певної міри покарання за кожен окремий вид злочин і окремий строк 

покарання, стаття 80 КК України ··не встановлює приписів щодо урахування сукупності 

злочинів при вирішенні питання про застосування строків давності виконання обвинувального 

вироку суду на відміну від призначення покарання судом· за сукупністю вироків у порядку 

ст. 70-72 КК України. 
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