ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного
позбавлення волі більш м’яким покаранням»
Чинна редакція

Редакція з урахуванням пропонованих змін
Кримінальний кодекс України
Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений
злочин та за злочин, вчинений у співучасті
злочин та за злочин, вчинений у співучасті
1. При призначенні покарання за незакінчений злочин
суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу,
враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння,
ступінь здійснення злочинного наміру та причини,
внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.

1. При призначенні покарання за незакінчений злочин суд,
керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу,
враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння,
ступінь здійснення злочинного наміру та причини,
внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.

2. За вчинення готування до злочину строк або розмір
покарання
не
може
перевищувати
половини
максимального строку або розміру найбільш суворого
виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією
частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

2. За вчинення готування до злочину строк або розмір
покарання
не
може
перевищувати
половини
максимального строку або розміру найбільш суворого
виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією
частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

3. За вчинення замаху на злочин строк або розмір
покарання не може перевищувати двох третин
максимального строку або розміру найбільш суворого
виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією
частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

3. За вчинення замаху на злочин строк або розмір
покарання не може перевищувати двох третин
максимального строку або розміру найбільш суворого
виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією
частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

4. При призначенні покарання співучасникам злочину 4. Довічне позбавлення волі за готування до злочину та
суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, за замах на злочин не застосовується.

враховує характер та ступінь участі кожного з них у
вчиненні злочину.
5. При призначенні покарання співучасникам злочину суд,
керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу,
враховує характер та ступінь участі кожного з них у
вчиненні злочину. При цьому підбурювачу та пособнику
не може призначатися максимальний строк або розмір
найбільш суворого виду покарання, передбаченого в
санкції статті (санкції частини статті) Особливої
частини цього Кодексу, за якою така особа підлягає
кримінальній відповідальності.
Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання
покарання
1. До осіб, що відбувають покарання у виді виправних
робіт, службових обмежень для військовослужбовців,
обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців або позбавлення волі, може бути
застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання. Особу може бути умовно-достроково
звільнено повністю або частково і від відбування
додаткового покарання.

1. До осіб, що відбувають покарання у виді виправних
робіт, службових обмежень для військовослужбовців,
обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк
або довічного позбавлення волі, може бути застосоване
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю
або частково і від відбування додаткового покарання.

(…)
(…)
3. Умовно-дострокове звільнення від відбування 3. Умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання може бути застосоване після фактичного покарання може бути застосоване після фактичного
відбуття засудженим:
відбуття засудженим:
(…)
(…)
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Пункт 4 частини 3 відсутній

4) не менше п’ятнадцяти років покарання у виді
довічного позбавлення волі.

Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш
м'яким
м'яким
1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження
або позбавлення волі, невідбута частина покарання може
бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих
випадках більш м'яке покарання призначається в межах
строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу
для даного виду покарання, і не повинне перевищувати
невідбутого строку покарання, призначеного вироком.
(…)
4. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
можлива після фактичного відбуття засудженим:

1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження,
позбавлення волі або довічного позбавлення волі,
невідбута частина покарання може бути замінена судом
більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке
покарання призначається в межах строків, установлених у
Загальній частині цього Кодексу для даного виду
покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку
покарання, призначеного вироком. У випадку заміни
покарання у виді довічного позбавлення волі більш
м’яким покаранням може бути лише позбавлення волі
на строк не менше двадцяти п’яти років.
(…)
4. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
можлива після фактичного відбуття засудженим:
(…)

Пункт 4 частини 4 відсутній.

4) не менше десяти років покарання у виді довічного
позбавлення волі.
(…)
Стаття 87. Помилування
Стаття 87. Помилування
1. Помилування здійснюється Президентом України 1. Помилування здійснюється Президентом України
стосовно індивідуально визначеної особи.
стосовно індивідуально визначеної особи і полягає у
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2. Актом про помилування може бути здійснена заміна
засудженому призначеного судом покарання у виді
довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк
не менше двадцяти п'яти років.
…

Стаття 18. Виправні колонії
(…)

звільненні від відбування покарання або заміні
покарання чи невідбутої частини покарання,
призначеного судом, більш м’яким.
2. Актом про помилування може бути здійснена заміна
покарання у виді довічного позбавлення волі на
покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
Така заміна можлива після фактичного відбуття
особою, засудженою до довічного позбавлення волі, не
менше п’ятнадцяти років позбавлення волі. При
помилуванні загальний строк відбування покарання у
виді позбавлення волі не може перевищувати двадцяти
п’яти років і подальшій заміні на більш м’яке це
покарання не підлягає.
…
Кримінально-виконавчий кодекс України
Стаття 18. Виправні колонії
(…)

2. Засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у
виправних колоніях:
(…)
середнього рівня безпеки - жінки, засуджені до покарання
у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким покарання
у виді смертної кари або довічного позбавлення волі
замінено позбавленням волі на певний строк в порядку
помилування або амністії; чоловіки, вперше засуджені до
позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі
злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у виді
позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення

2. Засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у
виправних колоніях:
(…)
середнього рівня безпеки - жінки, засуджені до покарання
у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким покарання
у виді смертної кари або довічного позбавлення волі
замінено позбавленням волі на певний строк в порядку
заміни невідбутої частини покарання більш м’яким
покаранням, помилування, або амністії; чоловіки, вперше
засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі
злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у виді
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умисного злочину середньої тяжкості в період відбування
покарання у виді позбавлення волі; засуджені, переведені
з колоній максимального рівня безпеки в порядку,
передбаченому цим Кодексом. У секторі максимального
рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть
відбувати покарання також чоловіки, засуджені до
довічного позбавлення волі;
максимального рівня безпеки - чоловіки, засуджені до
покарання у виді довічного позбавлення волі; чоловіки,
яким покарання у виді смертної кари замінено довічним
позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у виді
смертної кари або довічного позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк у порядку
помилування або амністії; чоловіки, засуджені за умисні
особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення
умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період
відбування покарання у виді позбавлення волі; чоловіки,
переведені з колоній середнього рівня безпеки в порядку,
передбаченому цим Кодексом.
(…)

позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення
умисного злочину середньої тяжкості в період відбування
покарання у виді позбавлення волі; засуджені, переведені з
колоній максимального рівня безпеки в порядку,
передбаченому цим Кодексом. У секторі максимального
рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть
відбувати покарання також чоловіки, засуджені до
довічного позбавлення волі;
максимального рівня безпеки - чоловіки, засуджені до
покарання у виді довічного позбавлення волі; чоловіки,
яким покарання у виді смертної кари замінено довічним
позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у виді
смертної кари або довічного позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк у порядку заміни
невідбутої
частини
покарання
більш
м’яким
покаранням, помилування або амністії; чоловіки,
засуджені за умисні особливо тяжкі злочини; чоловіки,
засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо
тяжкого злочину в період відбування покарання у виді
позбавлення волі; чоловіки, переведені з колоній
середнього рівня безпеки в порядку, передбаченому цим
Кодексом.
(…)

Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від Стаття 154. Порядок
відбування покарання
відбування покарання

дострокового

звільнення

від

(…)
(…)
7. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового 7. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового
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звільнення від відбування покарання або заміни
невідбутої частини покарання більш м'яким повторне
подання в цьому питанні щодо осіб, засуджених за тяжкі і
особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не
менше п'яти років, може бути внесено не раніше як через
один рік з дня винесення постанови про відмову, а щодо
засуджених за інші злочини та неповнолітніх засуджених
- не раніше як через шість місяців.
(…)

звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої
частини покарання більш м'яким повторне подання в
цьому питанні щодо осіб, засуджених за тяжкі і особливо
тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше
п'яти років або довічного позбавлення волі, може бути
внесено не раніше як через один рік з дня винесення
постанови про відмову, а щодо засуджених за інші
злочини та неповнолітніх засуджених - не раніше як через
шість місяців.
(…)
Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 537. Питання, які вирішуються судом під час
виконання вироків
1. Під час виконання вироків суд, визначений частиною
другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати
такі питання:
(…)
Пункт 15 частини 1 відсутній.

Стаття 537. Питання, які вирішуються судом під час
виконання вироків
1. Під час виконання вироків суд, визначений частиною
другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати
такі питання:
(…)
15) про встановлення адміністративного нагляду за
особами, звільненими з місць позбавлення волі.
Стаття 539. Порядок вирішення судом питань, Стаття 539. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних
пов’язаних із виконанням вироку
із виконанням вироку
(…)
(…)
2. Клопотання (подання) про вирішення питання, 2. Клопотання (подання) про вирішення питання,
пов’язаного із виконанням вироку, подається:
пов’язаного із виконанням вироку, подається:
1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції 1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції
якого засуджений відбуває покарання, - у разі якого засуджений відбуває покарання, - у разі необхідності
необхідності вирішення питань, передбачених пунктами вирішення питань, передбачених пунктами 2-4, 6, 7 та 15
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2-4, 6, 7 (крім клопотання про припинення примусового
лікування, яке подається до місцевого суду, в межах
територіальної юрисдикції якого знаходиться установа
або заклад, в якому засуджений перебуває на лікуванні)
частини першої статті 537 цього Кодексу;
(…)
відсутня

(крім клопотання про припинення примусового лікування,
яке подається до місцевого суду, в межах територіальної
юрисдикції якого знаходиться установа або заклад, в якому
засуджений перебуває на лікуванні) частини першої статті
537 цього Кодексу;
(…)
8. Клопотання про помилування має право подати
засуджений, його захисник, законний представник,
близькі родичі, правозахисні організації, в тому числі
міжнародні, у порядку визначеному законодавством
України.
Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі»

Стаття 3. Особи, щодо яких встановлюється
адміністративний нагляд
Адміністративний
нагляд
встановлюється
щодо
повнолітніх осіб:
(Пункт "а" статті 3 виключено на підставі Закону №
1105-IV ( 1105-15 ) від 10.07.2003)

Стаття
3.
Особи,
щодо
яких
встановлюється
адміністративний нагляд
Адміністративний
нагляд
встановлюється
щодо
повнолітніх осіб:
а1) засуджених до довічного позбавлення волі у разі
умовно-дострокового
звільнення
від
відбування
покарання або при помилуванні;
Стаття 4. Підстави для встановлення адміністративного Стаття 4. Підстави для встановлення адміністративного
нагляду
нагляду
Підставами для встановлення адміністративного нагляду Підставами для встановлення адміністративного нагляду є:
є:
а) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб,
а) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пунктах «а1» та «г» статті 3 цього Закону;
зазначених у пункті "г" статті 3 цього Закону;
Стаття 5. Порядок встановлення адміністративного Стаття 5. Порядок встановлення адміністративного
нагляду
нагляду
Адміністративний нагляд встановлюється:
Адміністративний нагляд встановлюється:
щодо осіб, зазначених у пунктах "б" і "г" статті 3 цього щодо осіб, зазначених у пунктах «а1» , «б» і «г» статті 3
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Закону, - в судовому засіданні одноособово суддею
районного,
районного
у
місті,
міського
та
міськрайонного суду за місцезнаходженням установи
виконання покарань за поданням начальника установи
виконання покарань;
(…)
Стаття 6. Термін адміністративного нагляду
Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному
статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного
року до двох років і не може перевищувати термінів,
передбачених законом для погашення або зняття
судимості.
(…)

цього Закону, - в судовому засіданні одноособово
суддею районного, районного у місті, міського та
міськрайонного суду за місцезнаходженням установи
виконання покарань за поданням начальника установи
виконання покарань;
(…)
Стаття 6. Термін адміністративного нагляду
Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному
статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного року
до двох років і не може перевищувати термінів,
передбачених законом для погашення або зняття
судимості, а у разі звільнення особи від відбування
покарання у виді довічного позбавлення волі –
терміном до п’яти років.
(…)

Народні депутати України
В.В. Чумак
І.С. Луценко
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