
Готовность Украины к подписанию Соглашения об ассоциации        

с ЕС: будет ли решен «вопрос Тимошенко»? 

 

До саммита «Восточное партнерство» в Вильнюсе, на котором 

планируется подписание Соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС, 

остается уже менее месяца. 

Последние события, связанные с подготовкой к саммиту, говорят о том, 

что вероятность подписания Соглашения об ассоциации остается очень 

высокой. 

 21 октября в Киеве состоялись переговоры Президента Украины 

В.Януковича с Президентом Чешской Республики М.Земаном. В совместном 

заявлении по результатам переговоров отмечена заинтересованность двух стран 

в ускорении процесса приближения Украины к ЕС. 

 21-22 октября состоялся очередной визит в Украину 

Мониторинговой миссии Европейского Парламента во главе с бывшим 

президентом Польши А.Квасьневским и экс-президентом Европарламента 

П.Коксом, которая занимается решением проблемы Ю.Тимошенко. 

 22 октября Украину посетили министры иностранных дел Польши 

и Швеции Р.Сикорский и К.Бильдт, которые провели встречи с президентом 

В.Януковичем и премьер-министром Н.Азаровым для обсуждения перспектив 

подписания Соглашения об ассоциации (главным образом обсуждались 

варианты решения проблемы Ю.Тимошенко). 

 22 октября Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 

обсудил выполнение Украиной критериев подписания Соглашения об 

ассоциации. В принятых по итогам заседания выводах Совета ЕС отмечено, 

что во время Вильнюсского саммита возможно подписание Соглашения об 

ассоциации с Украиной. 

 23 октября Европейский парламент принял резолюцию 

«Европейская политика соседства. Работая в направлении укрепления 

партнерства: позиция Европейского парламента по отчетам Европейской 

Комиссии о прогрессе в 2012 году». В ней  содержится рекомендация Совету 

ЕС подписать с Украиной Соглашение об ассоциации в случае выполнения 

Киевом всех необходимых условий. 

 25 октября на пресс-конференции в Брюсселе после завершения 

саммита ЕС Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей и Президент 

Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявили, что подписание 

Соглашения об ассоциации с Украиной может стать «настоящим 

историческим событием». 

 29 октября в Украину с трехдневным визитом прибыли члены  

Мониторинговой миссии Европарламента А.Квасьневский и П.Кокс. Они 

намерены провести консультации с украинским руководством, а также с 

Ю.Тимошенко для поиска решения ее проблемы. 

Вывод и комментарии. 
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1. Последние события, связанные с подготовкой к Вильнюсскому 

саммиту, свидетельствуют о том, что Евросоюз и Украина настроены на 

подписание Соглашения об ассоциации. При этом все большую  

заинтересованность демонстрируют представители ЕС, которые не 

рассматривают других вариантов, кроме как подписания соглашения. 

Подтверждением тому является резкое сокращение Брюсселем перечня 

требований к Киеву. Они уже сведены к трем позициям: 1) принятие закона о 

прокуратуре; 2) коррекция законодательства о выборах; 3) решение 

проблемы избирательного правосудия, т.е. «вопроса Тимошенко»  

2. В настоящее время главное внимание сосредочено на последней из 

перечисленных позиций. Причем, если ранее Брюссель ультимативно требовал 

от Киева освобождения Ю.Тимошенко, то сегодня он уже не так категоричен и, 

похоже, готов пойти на любое компромиссное решение, которое устроит и 

украинское руководство.  

3. Смягчение позиции Евросоюза в этом вопросе говорит о том, что в 

Брюсселе, во-первых, уже не рассматривают всерьез какие-то варианты 

использования «фактора Тимошенко» в перспективе (в частности, в контексте 

предстоящих в Украине президентских выборов) и, во-вторых, не хотят ради 

Тимошенко рисковать подписанием Соглашения об ассоциации с Украиной. 

В то же время в Европе не могут полностью снять «вопрос Тимошенко», 

поскольку ранее чиновники ЕС и многие европейские политики (например, 

А.Меркель) демонстрировали большую решимость его решить. Сегодня им 

нужно сохранить лицо, для чего они, похоже, готовы на любой вариант 

решения проблемы Ю.Тимошенко.       

4. Как отмечалось ранее, здесь теоретически возможны  три варианта:  

1) декриминализация статьи, по которой осуждена Ю.Тимошенко; 2) ее 

помилование; 3) направление Тимошенко на лечение за границу без снятия с 

нее судимости. 

5. Для  Брюсселя до последнего времени оптимальным выглядел 

вариант, предложенный во время отчета миссии Кокса—Квасьневского на 

закрытом заседании конференции президентов в Европарламенте 15 октября. 

Рассекретил этот вариант депутат Европарламента Марек Сивец, который в 

своем блоге 16 октября написал об обсуждавшемся на конференции 

президентов в Европарламенте предложении освободить Тимошенко путем 

частичного помилования на таких условиях: поражение в правах на три года, в 

т.ч. неучастие в президентских выборах, а также выплата ею «штрафа» 

размером в 200 млн. долларов. 

Для справки: Как известно, приговор Ю.Тимошенко по «газовому делу» состоит 

из трех частей: 1) семилетний срок тюремного заключения; 2) запрет на три года занимать 

должности в органах государственной власти; 3) компенсация нанесенных убытков в размере 

1 млрд. 516 млн. 370 тыс. грн (около 200 млн. долларов). Миссия Кокса—Квасьневского 

обратилась к В.Януковичу с предложением изменить приговор в части срока тюремного 

заключения, уменьшив его с семи до двух лет (которые  Ю.Тимошенко уже отсидела). В 

таком случае Тимошенко останется пораженной в правах на три года (в т.ч. не сможет 
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участвовать в президентских выборах), а также должна будет возместить государству убытки 

в размере примерно 200 млн. долларов.  

6. Судя по всему, В.Янукович пока не принял предложения миссии 

Кокса—Квасьневского. Подтверждением тому может служить то, что после 

отчета миссии 15 октября ее мандат был продлен еще на месяц – до средины 

ноября. При этом президент Европарламента М.Шульц заявил, что миссия 

«была весьма успешна, и если бы не было шансов на решение оставшейся 

проблемы, то работу миссии не продлевали бы». 

7. Нынешнюю украинскую власть больше всего устраивает вариант 

направления Ю.Тимошенко на лечение за границу без снятия с нее судимости.  

Президент В.Янукович публично заявил, что готов подписать соответсвующий 

закон, если он будет принят Верховной Радой.  

8. Такой вариант приемлем для Януковича по ряду причин. Во-первых, 

это позволит ему в глазах своего электората остаться «сильным президентом», 

не поддавшимся давлению Запада. Во-вторых, сохранение за Тимошенко 

статуса осужденной исключает ее участие в предстоящих президентских 

выборах. В-третьих, пойдя по пути принятия закона, позволяющего лечение 

Ю.Тимошенко за границей, В.Янукович перекладывает ответственность за 

решение «вопроса Тимошенко» на Верховную Раду (если вдруг будет сорвано 

подписание Соглашения об ассоциации, то будет возможность обвинить в 

этом парламентскую оппозицию). 

9. В Верховной Раде в настоящее время зарегистрировано три 

законопроекта относительно решения проблемы Ю.Тимошенко: 

1) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины по лечению осужденных за границей», внесенный 

внефракционным депутатом С.Мищенко (регистр. № 2453а от 21.10.2013). 

Для справки: Законопроект предусматривает возможность отсрочки исполнения 

приговора осужденному для прохождения лечения за границей на основании определения 

суда об отсрочке исполнения приговора. При этом время прохождения осужденным 

лечения не засчитывается в срок отбывания наказания (см. Приложение 1); 

2) «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины 

о возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы», 

внесенный внефракционным депутатом А.Лабунской  (регистр. №3461 от 

22.10.2013). 

Для справки: Законопроект предусматривает, что  в случае невозможности 

получения надлежащего лечения в Украине, лица, осужденные к лишению свободы, имеют 

право на лечение за рубежом. Решение об этом принимает суд, который обязан 

одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни 

(см. Приложение 2); 

3)  «О запрете выборочного правосудия и снятии препятствий к 

подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским 

Союзом и его государствами-членами», внесенный народными депутатами 

А.Яценюком, В.Кличко и О.Тягнибоком (регистр. №3479 от 24.10.2013). 
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Для справки: Законопроект предусматривает, что лица, относительно которых 

международными судебными учреждениями установлены факты избирательного 

правосудия, подлежат помилованию или амнистированию. Кроме того, законопроектом 

предлагается применить полную индивидуальную амнистию к Ю.Тимошенко, освободив 

ее от отбывания назначенного приговором суда основного наказания в виде лишения 

свободы на семь лет и дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

должности в органах государственной власти сроком на три года. При этом предлагается 

считать судимость Ю.Тимошенко снятой. 

10. Все вышеуказанные три законопроекта планируется включить в 

повестку дня следующей пленарной недели Верховной Рады –  с 5 по 8 ноября. 

До этого они должны быть рассмотрены в профильном парламентском 

комитете – по вопросам законодательного обеспечения 

правоохранительной деятельности.  

11. Пока сложно прогнозировать, будет ли какой-то из этих 

законопроектов поддержан, поскольку в Верховной Раде нет компромиссного 

решения на сей счет. Представители фракции Партии регионов заявляют, что 

они готовы поддержать только законопроект С.Мищенко (№2453а), 

предусматривающий право лечения Ю.Тимошенко за границей без снятия с 

нее судимости (по имеющейся информации, этот законопроект был согласован 

в Администрации Президента Украины). Представители оппозиционных 

фракций («Батькивщина», УДАР и «Свобода») до последнего времени 

заявляли, что они намерены голосовать лишь за законопроект, внесенный их 

лидерами (регистр. №3479). Коммунисты, скорее всего, вообще не будут 

принимать участия в голосовании, поскольку этот вопрос связан с подписанием 

Соглашения об ассоциации.  

12. Можно предполагать, что в результате возможных переговоров 

между «регионалами» и оппозиционерами будет достигнута договоренность о 

принятии за основу законопроект С.Мищенко (№2453а). В него можно будет 

внести некоторые поправки от оппозиции. Не исключено, что достижению 

таких договоренностей могут посодействовать и находящиеся в Киеве 

А.Квасьневский и П.Кокс (они, очевидно, будут встречаться и с 

представителями разных фракций парламента).  

13. Не исключено, что в Верховной Раде будет создана рабочая группа 

из представителей разных фракций для разработки нового, компромиссного, 

законопроекта, направленного на решение «вопроса Тимошенко». Однако для 

работы такой группы остается очень мало времени. 

14. Впрочем, подобный цейтнот выгоден В.Януковичу, который 

рассчитывает на то, что в критических условиях оппозиция будет более 

податлива, чтобы не сорвать подписание Соглашения об ассоциации. 

Насколько реален подобный сценарий, покажут уже ближайшие дни. 
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Приложение 1. 

Проект № 2453 від 21.10.2013 

вноситься народним депутатом України 

Міщенком С.Г. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо лікування засуджених за кордоном 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. Статтю 153 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної 

Ради України від 23.01.2004 р., № 3, ст. 21) доповнити частиною сьомою такого змісту: 

"7. У випадку відстрочки виконання вироку адміністрація установи виконання покарань 

або кримінально-виконавча інспекція на підставі ухвали суду про відстрочку виконання 

вироку, яка набрала законної сили, тимчасово припиняє виконання покарання до завершення 

такої відстрочки, виконує вимоги, передбачені частинами четвертою – шостою цієї статті, а 

також видає засудженому довідку встановленого зразка, де зазначаються підстави та строк, 

на який відстрочується виконання вироку. У разі якщо виконання вироку відстрочено з 

підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 536 Кримінального процесуального 

кодексу України, адміністрація установи виконання покарань або кримінально-виконавча 

інспекція також надає засудженому дозвіл на виїзд за межі України.". 

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради 

України від 08.03.2013р., № 9-10, ст. 88): 

1) у частині сьомій статті 135: 

після слів "виклик особи, яка" доповнити словами "знаходиться чи"; 

слова "а за відсутності такого – за допомогою дипломатичного (консульського) 

представництва" замінити словами "або за допомогою дипломатичного представництва 

(консульської установи) чи вручається в іншому порядку, передбаченому цим Кодексом."; 

2) частину шосту статті 194 після третього речення доповнити реченням такого змісту: 

 

"Під час обчислення строку, впродовж якого на підозрюваного, обвинуваченого 

покладаються обов’язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, до нього не зараховується 

час лікування особи за кордоном у випадку відстрочки виконання вироку з підстави, 

передбаченої пунктом 4 частини першої статті 536 цього Кодексу."; 

 

3) частину першу статті 280 доповнити пунктом 4 такого змісту: 

 

"4) підозрюваний перебуває на лікуванні за кордоном у випадку відстрочки виконання 

вироку з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 536 цього Кодексу."; 

 

4) у статті 536: 

частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту: 
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"4) хвороби засудженого, що потребує лікування за кордоном, - до його видужання, але 

не пізніше закінчення строку, встановленого судом"; 

частину другу викласти у такій редакції: 

"2. Відстрочка виконання вироку незалежно від строку покарання не допускається: 

1) з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої цієї статті, – щодо особи, 

засудженої за тяжкий чи особливо тяжкий злочин; 

2) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, – щодо особи, 

засудженої за особливо тяжкий злочин;  

3) з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої цієї статті, – щодо особи, 

засудженої за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, пов'язаний з застосуванням насильства 

або погрозою його застосування."; 

 

5) пункт 1 частини першої статті 537 після слів "виконання вироку" доповнити словами 

"її продовження та скасування"; 

 

6) у статті 539: 

у частині другій: 

пункт 1 після слова пунктами доповнити словами  "1 (у частині відстрочки виконання 

вироку з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 536 цього Кодексу, її 

продовження та скасування)"; 

пункт 4 після слова та цифри «пунктами 1» доповнити словами " (крім відстрочки 

виконання вироку з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 536 цього 

Кодексу, її продовження та скасування)"; 

доповнити частиною восьмою такого змісту: 

"8. У разі задоволення клопотання про відстрочку виконання вироку з підстави, 

передбаченої пунктом 4 частини першої статті 536 цього Кодексу, суд в ухвалі встановлює 

строк, на який відстрочується виконання вироку, зазначає про обов’язок засудженого не 

відлучатися з відповідної лікувальної установи без дозволу суду та прибути для подальшого 

відбування покарання після його видужання, але не пізніше закінчення строку, 

встановленого судом, роз’яснює підстави та наслідки скасування відстрочки виконання 

вироку, а також надає розпорядження про тимчасове припинення виконання покарання, в 

тому числі про звільнення особи, яка знаходиться в установі виконання покарань, до 

завершення відстрочки виконання вироку."; 

7) доповнити статтею 539-1 такого змісту: 

"Стаття 539-1. Особливості розгляду судом питання щодо відстрочки виконання вироку 

у зв’язку з хворобою засудженого, що потребує лікування за кордоном 

1. Суд розглядає питання щодо відстрочки виконання вироку у зв’язку з хворобою 

засудженого, що потребує лікування за кордоном, у загальному порядку, передбаченому 

статтею 539 цього Кодексу, із особливостями, встановленими цією статтею.  

Клопотання про відстрочку виконання вироку у зв’язку з хворобою, що потребує 

лікування за кордоном, подається засудженим і до нього має бути долучена письмова згода 

іноземної держави, в якій засуджений має намір проходити лікування, та медичний висновок 

про необхідність такого лікування. 

2. Клопотання засудженого має містити: 

1) обґрунтування необхідності лікування за кордоном, в тому числі обґрунтування 

відсутності на території України медичних фахівців належного професійного рівня й 

відповідного медичного обладнання, а також зазначення причин, через які засуджений 

вважає, що наявні в Україні умови лікування не відповідають потребам засудженого; 
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2) відомості про державу, в якій засуджений має намір проходити лікування, із 

вказівкою на конкретну лікувальну установу та її місцезнаходження; 

3) відомості про строк, необхідний для проходження лікування; 

4) зобов’язання не відлучатися з відповідної лікувальної установи без дозволу суду; 

5) згоду на збирання інформації та перевірку перебігу, умов і результатів лікування 

відповідними органами держави, в якій засуджений має намір проходити лікування, та на 

передання такої інформації органу або установі виконання покарань, що відає виконанням 

покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженого;  

6) зобов’язання прибути для подальшого відбування покарання після його видужання, 

але не пізніше закінчення строку, встановленого судом, або у разі скасування судом 

відстрочки виконання вироку.   

3. Згода іноземної держави, в якій має намір проходити лікування засуджений, 

надається її відповідним органом, уповноваженим на надання міжнародної правової 

допомоги, та має містити: 

1) відомості про готовність держави та лікувальної установи, в яких засуджений має 

намір проходити лікування, прийняти такого засудженого та надати йому необхідне 

лікування; 

2) зобов’язання забезпечити безпеку засудженого та дотримання ним обов’язків, 

обумовлених відстрочкою виконання вироку; 

3) зобов’язання забезпечити передання засудженому повісток, процесуальних рішень та 

інших документів, надісланих відповідними органами України; 

4) зобов’язання щодо періодичної перевірки перебігу, умов та результатів лікування 

засудженого й інформування органу або установи виконання покарань, що відає виконанням 

покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженого, про результати таких 

перевірок на його запит; 

5) гарантування повернення засудженого в Україну для подальшого відбування 

покарання після його видужання, але не пізніше закінчення строку, встановленого судом, або 

у разі скасування судом відстрочки виконання вироку.   

4. Клопотання щодо відстрочки виконання вироку у зв’язку з хворобою засудженого, 

що потребує лікування за кордоном, розглядається за участю прокурора, представника 

органу або установи виконання покарань, що відає виконанням покарання або здійснює 

контроль за поведінкою засудженого, а також засудженого, його захисника, законного 

представника. Клопотання може бути розглянуто за відсутності засудженого за його заявою 

або у разі, якщо його стан здоров’я не дозволяє прийняти участь в судовому засіданні.  

5. Суд відмовляє у задоволенні клопотання щодо відстрочки виконання вироку у 

зв’язку з хворобою засудженого, що потребує лікування за кордоном, якщо не дотримано 

вимог щодо змісту клопотання, наявності й змісту додатків до нього, передбачених 

частинами першою – третьою цієї статті, або якщо клопотання є необґрунтованим. 

6. Відстрочка виконання покарання, встановлена судом для проходження засудженим 

лікування за кордоном, може бути продовжена судом за клопотанням засудженого, його 

захисника, законного представника у випадку необхідності продовження лікування. До 

клопотання додається згода іноземної держави, в якій засуджений проходить лікування, про 

готовність подальшого виконання умов, передбачених частиною третьою цієї статті, а також 

висновок лікувальної установи, в якій засуджений проходить лікування, про необхідність 

продовження такого лікування та необхідний для цього строк. 

7. Повістки, процесуальні рішення та інші документи, які у випадках, передбачених 

цим Кодексом, підлягають врученню засудженому, що проходить лікування за кордоном у 

зв’язку з відстрочкою виконання вироку, передаються йому через відповідний орган 

іноземної держави, уповноважений на надання міжнародної правової допомоги, та 

вважаються врученими засудженому через п’ять днів з дня отримання відповідних 

документів вказаним органом.      

8. Відстрочка виконання вироку у зв’язку з хворобою засудженого, що потребує 

лікування за кордоном, може бути скасована судом у разі, якщо засуджений ухиляється від 
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лікування або не виконує взяті на себе у зв’язку з відстрочкою виконання вироку 

зобов’язання за клопотанням органу або установи виконання покарань, що відає виконанням 

покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженого. Копія ухвали про скасування 

відстрочки виконання  вироку, що набрала законної сили, надсилається відповідному органу 

іноземної держави, уповноваженому на надання міжнародної правової допомоги для 

забезпечення повернення засудженого в Україну для подальшого відбування покарання. 

9. У разі невиконання засудженим обов’язку щодо повернення для подальшого 

відбування покарання, у встановленому цим Кодексом порядку вирішується питання про 

видачу засудженого (екстрадицію) для виконання вироку та подальшого відбування 

покарання.";  

8) статтю 540 доповнити частиною другою такого змісту: 

"2. Час проходження засудженим лікування у випадку відстрочки виконання вироку з 

підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 536 цього Кодексу, не зараховується 

у строк відбування покарання та обчислюється: 

1) у випадку засудження до виправних робіт – з дня набрання законної сили 

відповідною ухвалою суду до дня повернення на роботу; 

2) у випадку засудження до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі – з дня фактичного звільнення з установи 

виконання покарань до дня фактичного повернення для подальшого відбування покарання.". 

II. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність 

до цього Закону та забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-

правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.  

Голова  Верховної Ради України 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України  щодо лікування засуджених за кордоном» 

 

№ Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст положення (норми) 

запропонованого проекту  

 

Кримінально-виконавчий кодекс України 

 

1. Стаття 153. Припинення відбування 

покарання і порядок звільнення 

… 

3. З особою, яка звільняється, 

проводиться повний розрахунок, 

повертаються особисті документи, 

цінності та речі, які їй належать, 

Стаття 153. Припинення відбування 

покарання і порядок звільнення 

… 

3. З особою, яка звільняється, 

проводиться повний розрахунок, 

повертаються особисті документи, цінності 

та речі, які їй належать, видаються гроші, 
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видаються гроші, що зберігалися на її 

особовому рахунку, а також довідка 

встановленого зразка, де зазначаються 

підстави звільнення. На прохання особи, 

яка звільняється, видається 

характеристика.  

4. Паспорт особі, яка звільняється від 

відбування покарання у виді арешту, 

обмеження або позбавлення волі, 

видається при звільненні. При відсутності 

паспорта в особовій справі засудженого 

адміністрація установи виконання 

покарань завчасно вживає заходів щодо 

його одержання.  

5. Дострокове звільнення від 

відбування покарання проводиться у день 

надходження відповідних документів, а 

якщо документи одержані після 

закінчення робочого дня - у першій 

половині наступного дня.  

6. Кримінально-виконавча інспекція 

в день закінчення строку покарання у виді 

громадських чи виправних робіт, а при 

звільненні за іншими підставами - не 

пізніше наступного робочого дня після 

одержання відповідних документів 

направляє повідомлення власнику 

підприємства, установи, організації або 

уповноваженому ним органу, де 

засуджений відбував покарання, про 

припинення виконання громадських робіт 

чи відрахувань з його заробітної плати. 

Засудженому за його вимогою може 

видаватися довідка про відбуття 

покарання або про звільнення від нього. 

  

що зберігалися на її особовому рахунку, а 

також довідка встановленого зразка, де 

зазначаються підстави звільнення. На 

прохання особи, яка звільняється, 

видається характеристика.  

4. Паспорт особі, яка звільняється від 

відбування покарання у виді арешту, 

обмеження або позбавлення волі, видається 

при звільненні. При відсутності паспорта в 

особовій справі засудженого адміністрація 

установи виконання покарань завчасно 

вживає заходів щодо його одержання.  

5. Дострокове звільнення від 

відбування покарання проводиться у день 

надходження відповідних документів, а 

якщо документи одержані після закінчення 

робочого дня - у першій половині 

наступного дня.  

6. Кримінально-виконавча інспекція в 

день закінчення строку покарання у виді 

громадських чи виправних робіт, а при 

звільненні за іншими підставами - не 

пізніше наступного робочого дня після 

одержання відповідних документів 

направляє повідомлення власнику 

підприємства, установи, організації або 

уповноваженому ним органу, де 

засуджений відбував покарання, про 

припинення виконання громадських робіт 

чи відрахувань з його заробітної плати. 

Засудженому за його вимогою може 

видаватися довідка про відбуття покарання 

або про звільнення від нього. 

7. У випадку відстрочки виконання 

вироку адміністрація установи 

виконання покарань або кримінально-

виконавча інспекція на підставі ухвали 

суду про відстрочку виконання вироку, 

яка набрала законної сили, тимчасово 

припиняє виконання покарання до 

завершення такої відстрочки, виконує 

вимоги, передбачені частинами 

четвертою – шостою цієї статті, а також 
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видає засудженому довідку 

встановленого зразка, де зазначаються 

підстави та строк, на який 

відстрочується виконання вироку. У разі 

якщо виконання вироку відстрочено з 

підстави, передбаченої пунктом 4 

частини першої статті 536 

Кримінального процесуального кодексу 

України, адміністрація установи 

виконання покарань або кримінально-

виконавча інспекція також надає 

засудженому дозвіл на виїзд за межі 

України.  

 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

 

2. Стаття 135. Порядок здійснення 

виклику в кримінальному провадженні 

… 

7. Повістка про виклик особи, яка 

проживає за кордоном, вручається згідно з 

міжнародним договором про правову 

допомогу, згода на обов'язковість якого 

надана Верховною Радою України, а за 

відсутності такого - за допомогою 

дипломатичного (консульського) 

представництва. 

 

… 

Стаття 135. Порядок здійснення 

виклику в кримінальному провадженні 

… 

7. Повістка про виклик особи, яка 

знаходиться чи проживає за кордоном, 

вручається згідно з міжнародним 

договором про правову допомогу, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, або за допомогою 

дипломатичного представництва 

(консульської установи) чи вручається в 

іншому порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

… 

3. Стаття 194. Застосування 

запобіжного заходу 

… 

6. Обов'язки, передбачені частиною 

п'ятою цієї статті, можуть бути покладені 

на підозрюваного, обвинуваченого на 

строк не більше двох місяців. У разі 

необхідності цей строк може бути 

продовжений за клопотанням прокурора в 

порядку, передбаченому статтею 199 

Стаття 194. Застосування запобіжного 

заходу 

… 

6. Обов'язки, передбачені частиною 

п'ятою цієї статті, можуть бути покладені 

на підозрюваного, обвинуваченого на строк 

не більше двох місяців. У разі необхідності 

цей строк може бути продовжений за 

клопотанням прокурора в порядку, 

передбаченому статтею 199 цього Кодексу. 
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цього Кодексу. Після закінчення строку, в 

тому числі продовженого, на який на 

підозрюваного, обвинуваченого були 

покладені відповідні обов'язки, ухвала про 

застосування запобіжного заходу в цій 

частині припиняє свою дію і обов'язки 

скасовуються. 

 

Після закінчення строку, в тому числі 

продовженого, на який на підозрюваного, 

обвинуваченого були покладені відповідні 

обов'язки, ухвала про застосування 

запобіжного заходу в цій частині припиняє 

свою дію і обов'язки скасовуються. Під час 

обчислення строку, впродовж якого на 

підозрюваного, обвинуваченого 

покладаються обов’язки, передбачені 

частиною п'ятою цієї статті, до нього не 

зараховується час лікування особи за 

кордоном у випадку відстрочки 

виконання вироку з підстави, 

передбаченої пунктом 4 частини першої 

статті 536 цього Кодексу. 

4. Стаття 280. Підстави та порядок 

зупинення досудового розслідування 

1. Досудове розслідування може 

бути зупинене після повідомлення особі 

про підозру у разі, якщо: 

1) підозрюваний захворів на тяжку 

хворобу, яка перешкоджає його участі у 

кримінальному провадженні, за умови 

підтвердження цього відповідним 

медичним висновком; 

2) підозрюваний переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності і його 

місцезнаходження невідоме; 

3) наявна необхідність виконання 

процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва. 

… 

Стаття 280. Підстави та порядок 

зупинення досудового розслідування 

1. Досудове розслідування може бути 

зупинене після повідомлення особі про 

підозру у разі, якщо: 

1) підозрюваний захворів на тяжку 

хворобу, яка перешкоджає його участі у 

кримінальному провадженні, за умови 

підтвердження цього відповідним 

медичним висновком; 

2) підозрюваний переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності і його 

місцезнаходження невідоме; 

3) наявна необхідність виконання 

процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва; 

4) підозрюваний перебуває на 

лікуванні за кордоном у випадку 

відстрочки виконання вироку з 

підстави, передбаченої пунктом 4 

частини першої статті 536 цього 

Кодексу. 

… 

5. Стаття 536. Відстрочка виконання Стаття 536. Відстрочка виконання 
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вироку 

1. Виконання вироку про засудження 

особи до виправних робіт, арешту, 

обмеження волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців, позбавлення волі 

може бути відстрочено у разі: 

1) тяжкої хвороби засудженого, яка 

перешкоджає відбуванню покарання, - до 

його видужання; 

2) вагітності засудженої або за 

наявності у неї малолітньої дитини - на 

час вагітності або до досягнення дитиною 

трьох років, якщо особу засуджено за 

злочин, що не є особливо тяжким; 

3) якщо негайне відбування 

покарання може потягти за собою 

винятково тяжкі наслідки для засудженого 

або його сім'ї через особливі обставини 

(пожежа, стихійне лихо, тяжка хвороба 

або смерть єдиного працездатного члена 

сім'ї тощо) - на строк, встановлений 

судом, але не більше одного року з дня 

набрання вироком законної сили. 

 

 

 

2. Відстрочка виконання вироку не 

допускається щодо осіб, засуджених за 

тяжкі (крім випадків, передбачених 

пунктом 2 частини першої цієї статті) та 

особливо тяжкі злочини незалежно від 

строку покарання. 

вироку 

1. Виконання вироку про засудження 

особи до виправних робіт, арешту, 

обмеження волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців, позбавлення волі 

може бути відстрочено у разі: 

1) тяжкої хвороби засудженого, яка 

перешкоджає відбуванню покарання, - до 

його видужання; 

2) вагітності засудженої або за 

наявності у неї малолітньої дитини - на час 

вагітності або до досягнення дитиною 

трьох років, якщо особу засуджено за 

злочин, що не є особливо тяжким; 

3) якщо негайне відбування 

покарання може потягти за собою 

винятково тяжкі наслідки для засудженого 

або його сім'ї через особливі обставини 

(пожежа, стихійне лихо, тяжка хвороба або 

смерть єдиного працездатного члена сім'ї 

тощо) - на строк, встановлений судом, але 

не більше одного року з дня набрання 

вироком законної сили; 

4) хвороби засудженого, що 

потребує лікування за кордоном, - до 

його видужання, але не пізніше 

закінчення строку, встановленого судом.   

2. Відстрочка виконання вироку 

незалежно від строку покарання не 

допускається: 

1) з підстав, передбачених 

пунктами 1, 3 частини першої цієї статті, 

– щодо особи, засудженої за тяжкий чи 

особливо тяжкий злочин; 

2) з підстави, передбаченої пунктом 

2 частини першої цієї статті, – щодо 

особи, засудженої за особливо тяжкий 

злочин;  

3) з підстави, передбаченої пунктом 
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4 частини першої цієї статті, – щодо 

особи, засудженої за тяжкий чи особливо 

тяжкий злочин, пов'язаний з 

застосуванням насильства або погрозою 

його застосування.     

6. 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: 

1) про відстрочку виконання вироку; 

2) про умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання; 

… 

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: 

1) про відстрочку виконання вироку, 

її продовження та скасування; 

2) про умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання; 

… 

7. Стаття 539. Порядок вирішення 

судом питань, пов'язаних із виконанням 

вироку 

… 

2. Клопотання (подання) про 

вирішення питання, пов'язаного із 

виконанням вироку, подається: 

1) до місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

засуджений відбуває покарання, - у разі 

необхідності вирішення питань, 

передбачених пунктами 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; 

 

 

 

2) до місцевого суду, в межах 

Стаття 539. Порядок вирішення 

судом питань, пов'язаних із виконанням 

вироку 

… 

2. Клопотання (подання) про 

вирішення питання, пов'язаного із 

виконанням вироку, подається: 

1) до місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

засуджений відбуває покарання, - у разі 

необхідності вирішення питань, 

передбачених пунктами 1 (у частині 

відстрочки виконання вироку з 

підстави, передбаченої пунктом 4 

частини першої статті 536 цього 

Кодексу, її продовження та скасування), 

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; 

2) до місцевого суду, в межах 
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територіальної юрисдикції якого 

виконується вирок, - у разі необхідності 

вирішення питань, передбачених 

пунктами 10 (у частині клопотань про 

заміну покарання відповідно до частини 

третьої статті 57, частини першої статті 

58, частини першої статті 62 

Кримінального кодексу України), 11, 13 

частини першої статті 537 цього Кодексу; 

3) до місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого проживає 

засуджений, - у разі необхідності 

вирішення питань, передбачених 

пунктами 5, 8, 9 частини першої статті 537 

цього Кодексу; 

4) до суду, який ухвалив вирок, - у 

разі необхідності вирішення питань, 

передбачених пунктами 1, 10 (в частині 

клопотання про заміну покарання 

відповідно до частини п'ятої статті 53 

Кримінального кодексу України), 12 (у 

разі якщо вирішення питання необхідне в 

зв'язку із здійсненням судового розгляду, 

воно вирішується судом, який його 

здійснює), 14 частини першої статті 537, 

статті 538 цього Кодексу. 

… 

 

територіальної юрисдикції якого 

виконується вирок, - у разі необхідності 

вирішення питань, передбачених пунктами 

10 (у частині клопотань про заміну 

покарання відповідно до частини третьої 

статті 57, частини першої статті 58, 

частини першої статті 62 Кримінального 

кодексу України), 11, 13 частини першої 

статті 537 цього Кодексу; 

3) до місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого проживає 

засуджений, - у разі необхідності 

вирішення питань, передбачених пунктами 

5, 8, 9 частини першої статті 537 цього 

Кодексу; 

4) до суду, який ухвалив вирок, - у 

разі необхідності вирішення питань, 

передбачених пунктами 1 (крім 

відстрочки виконання вироку з 

підстави, передбаченої пунктом 4 

частини першої статті 536 цього 

Кодексу, її продовження та скасування), 

10 (в частині клопотання про заміну 

покарання відповідно до частини п'ятої 

статті 53 Кримінального кодексу України), 

12 (у разі якщо вирішення питання 

необхідне в зв'язку із здійсненням судового 

розгляду, воно вирішується судом, який 

його здійснює), 14 частини першої статті 

537, статті 538 цього Кодексу. 

… 

8. У разі задоволення клопотання 

про відстрочку виконання вироку з 

підстави, передбаченої пунктом 4 

частини першої статті 536 цього 

Кодексу, суд в ухвалі встановлює строк, 

на який відстрочується виконання 

вироку, зазначає про обов’язок 

засудженого не відлучатися з відповідної 

лікувальної установи без дозволу суду та 

прибути для подальшого відбування 

покарання після його видужання, але не 

пізніше закінчення строку, 
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встановленого судом, роз’яснює підстави 

та наслідки скасування відстрочки 

виконання вироку, а також надає 

розпорядження про тимчасове 

припинення виконання покарання, в 

тому числі про звільнення особи, яка 

знаходиться в установі виконання 

покарань, до завершення відстрочки 

виконання вироку.  

8. Відсутня  Стаття 539-1. Особливості розгляду 

судом питання щодо відстрочки 

виконання вироку у зв’язку з хворобою 

засудженого, що потребує лікування за 

кордоном 

1. Суд розглядає питання щодо 

відстрочки виконання вироку у зв’язку з 

хворобою засудженого, що потребує 

лікування за кордоном, у загальному 

порядку, передбаченому статтею 539 

цього Кодексу, із особливостями, 

встановленими цією статтею.  

Клопотання про відстрочку 

виконання вироку у зв’язку з хворобою, 

що потребує лікування за кордоном, 

подається засудженим і до нього має 

бути долучена письмова згода іноземної 

держави, в якій засуджений має намір 

проходити лікування, та медичний 

висновок про необхідність такого 

лікування. 

2. Клопотання засудженого має 

містити: 

1) обґрунтування необхідності 

лікування за кордоном, в тому числі 

обґрунтування відсутності на території 

України медичних фахівців належного 

професійного рівня й відповідного 

медичного обладнання, а також 

зазначення причин, через які 

засуджений вважає, що наявні в Україні 

умови лікування не відповідають 

потребам засудженого; 
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2) відомості про державу, в якій 

засуджений має намір проходити 

лікування, із вказівкою на конкретну 

лікувальну установу та її 

місцезнаходження; 

3) відомості про строк, необхідний 

для проходження лікування; 

4) зобов’язання не відлучатися з 

відповідної лікувальної установи без 

дозволу суду; 

5) згоду на збирання інформації та 

перевірку перебігу, умов і результатів 

лікування відповідними органами 

держави, в якій засуджений має намір 

проходити лікування, та на передання 

такої інформації органу або установі 

виконання покарань, що відає 

виконанням покарання або здійснює 

контроль за поведінкою засудженого;  

6) зобов’язання прибути для 

подальшого відбування покарання після 

його видужання, але не пізніше 

закінчення строку, встановленого судом, 

або у разі скасування судом відстрочки 

виконання вироку.   

3. Згода іноземної держави, в якій 

має намір проходити лікування 

засуджений, надається її відповідним 

органом, уповноваженим на надання 

міжнародної правової допомоги, та має 

містити: 

1) відомості про готовність держави 

та лікувальної установи, в яких 

засуджений має намір проходити 

лікування, прийняти такого засудженого 

та надати йому необхідне лікування; 

2) зобов’язання забезпечити безпеку 

засудженого та дотримання ним 

обов’язків, обумовлених відстрочкою 

виконання вироку; 

3) зобов’язання забезпечити 
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передання засудженому повісток, 

процесуальних рішень та інших 

документів, надісланих відповідними 

органами України; 

4) зобов’язання щодо періодичної 

перевірки перебігу, умов та результатів 

лікування засудженого й інформування 

органу або установи виконання 

покарань, що відає виконанням 

покарання або здійснює контроль за 

поведінкою засудженого, про результати 

таких перевірок на його запит; 

5) гарантування повернення 

засудженого в Україну для подальшого 

відбування покарання після його 

видужання, але не пізніше закінчення 

строку, встановленого судом, або у разі 

скасування судом відстрочки виконання 

вироку.   

4. Клопотання щодо відстрочки 

виконання вироку у зв’язку з хворобою 

засудженого, що потребує лікування за 

кордоном, розглядається за участю 

прокурора, представника органу або 

установи виконання покарань, що відає 

виконанням покарання або здійснює 

контроль за поведінкою засудженого, а 

також засудженого, його захисника, 

законного представника. Клопотання 

може бути розглянуто за відсутності 

засудженого за його заявою або у разі, 

якщо його стан здоров’я не дозволяє 

прийняти участь в судовому засіданні. 

5. Суд відмовляє у задоволенні 

клопотання щодо відстрочки виконання 

вироку у зв’язку з хворобою 

засудженого, що потребує лікування за 

кордоном, якщо не дотримано вимог 

щодо змісту клопотання, наявності й 

змісту додатків до нього, передбачених 

частинами першою – третьою цієї статті, 

або якщо клопотання є 

необґрунтованим. 
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6. Відстрочка виконання 

покарання, встановлена судом для 

проходження засудженим лікування за 

кордоном, може бути продовжена судом 

за клопотанням засудженого, його 

захисника, законного представника у 

випадку необхідності продовження 

лікування. До клопотання додається 

згода іноземної держави, в якій 

засуджений проходить лікування, про 

готовність подальшого виконання умов, 

передбачених частиною третьою цієї 

статті, а також висновок лікувальної 

установи, в якій засуджений проходить 

лікування, про необхідність 

продовження такого лікування та 

необхідний для цього строк. 

7. Повістки, процесуальні рішення 

та інші документи, які у випадках, 

передбачених цим Кодексом, підлягають 

врученню засудженому, що проходить 

лікування за кордоном у зв’язку з 

відстрочкою виконання вироку, 

передаються йому через відповідний 

орган іноземної держави, 

уповноважений на надання міжнародної 

правової допомоги, та вважаються 

врученими засудженому через п’ять днів 

з дня отримання відповідних документів 

вказаним органом.      

8. Відстрочка виконання вироку у 

зв’язку з хворобою засудженого, що 

потребує лікування за кордоном, може 

бути скасована судом у разі, якщо 

засуджений ухиляється від лікування 

або не виконує взяті на себе у зв’язку з 

відстрочкою виконання вироку 

зобов’язання за клопотанням органу або 

установи виконання покарань, що відає 

виконанням покарання або здійснює 

контроль за поведінкою засудженого. 

Копія ухвали про скасування відстрочки 

виконання  вироку, що набрала законної 

сили, надсилається відповідному органу 

іноземної держави, уповноваженому на 
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надання міжнародної правової допомоги 

для забезпечення повернення 

засудженого в Україну для подальшого 

відбування покарання. 

9. У разі невиконання засудженим 

обов’язку щодо повернення для 

подальшого відбування покарання, у 

встановленому цим Кодексом порядку 

вирішується питання про видачу 

засудженого (екстрадицію) для 

виконання вироку та подальшого 

відбування покарання. 

9. Стаття 540. Зарахування у строк 

відбування покарання часу перебування 

засудженого в лікувальній установі 

1. Час перебування засудженого в 

лікувальній установі під час відбування 

покарання у виді позбавлення волі 

зараховується у строк позбавлення волі. 

Стаття 540. Зарахування у строк 

відбування покарання часу перебування 

засудженого в лікувальній установі 

1. Час перебування засудженого в 

лікувальній установі під час відбування 

покарання у виді позбавлення волі 

зараховується у строк позбавлення волі.  

2. Час проходження засудженим 

лікування у випадку відстрочки 

виконання вироку з підстави, 

передбаченої пунктом 4 частини першої 

статті 536 цього Кодексу, не 

зараховується у строк відбування 

покарання та обчислюється: 

1) у випадку засудження до 

виправних робіт – з дня набрання 

законної сили відповідною ухвалою суду 

до дня повернення на роботу; 

2) у випадку засудження до арешту, 

обмеження волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців, позбавлення волі – 

з дня фактичного звільнення з установи 

виконання покарань до дня фактичного 

повернення для подальшого відбування 

покарання. 
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Приложение 2. 

Проект № 3461 від 22.10.2013 

вноситься народним депутатом України 

             Лабунською А.В.  

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

«Про внесення змін в статтю 84 Кримінального кодексу України щодо можливості 

лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі» 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

1. Частину другу статті 84 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити новими абзацами такого змісту: 

«В разі неможливості отримання належного лікування і медичної допомоги в 

пенітенціарних закладах і установах охорони здоров"я України, особи, засуджені до 

позбавлення волі мають право на лікування за кордоном. 

Рішення про лікування за кордоном, особи, засудженої до позбавлення волі, приймає 

суд, за умови, що така особа впродовж не менше ніж 365 днів безперервно проходила 

стаціонарне лікування в установі (-ах) охорони здоров”я України за межами 

пенітенціарних закладів та таке лікування не призвело до повного одужання такої особи. 

Підставами для рішення суду про лікування за кордоном особи, засудженої до 

позбавлення волі є довідка (-и) установи (-ов) охорони здоров"я України, за межами 

пенітенціарної служби в якій особа засуджена до позбавлення волі проходила стаціонарне 

лікування безперервно впродовж не менше ніж 365 днів про період перебування такої 

особи на стаціонарному лікуванні та письмова заява установи охорони здоров"я 

(клініки, госпіталя тощо) іноземної держави про згоду прийняти таку особу на 

лікування. 

Приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до 

позбавлення волі, суд зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої 

особи від покарання за хворобою.». 

 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

 

Голова Верховної Ради  

України 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону «Про внесення змін в статтю 84 Кримінального кодексу України 

щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі» 

 Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих 

змін 

 

Кримінальний кодекс України 

 

Стаття 84. Звільнення від покарання за хворобою 

 … 

2. Особа, яка після вчинення злочину 

або постановлення вироку захворіла на  

іншу тяжку хворобу,  що перешкоджає  

відбуванню покарання, може бути 

звільнена від покарання або  від  

подальшого його відбування. При 

вирішенні цього питання суд враховує 

тяжкість вчиненого злочину, характер 

захворювання,  особу засудженого  та інші 

обставини справи. 

… 

… 

2. Особа, яка після вчинення злочину 

або постановлення вироку захворіла на  

іншу тяжку хворобу,  що перешкоджає  

відбуванню покарання, може бути 

звільнена від покарання або  від  

подальшого його відбування. При 

вирішенні цього питання суд враховує 

тяжкість вчиненого злочину, характер 

захворювання,  особу засудженого  та інші 

обставини справи. 

В разі неможливості отримання 

належного лікування і медичної 

допомоги в пенітенціарних закладах і 

установах охорони здоров"я України, 

особи, засуджені до позбавлення волі 

мають право на лікування за кордоном. 

Рішення про лікування за 

кордоном, особи, засудженої до 

позбавлення волі, приймає суд, за 

умови, що така особа впродовж не 

менше ніж 365 днів безперервно 

проходила стаціонарне лікування в 

установі (-ах) охорони здоров”я України 

за межами пенітенціарних закладів та 

таке лікування не призвело до повного 

одужання такої особи. 

Підставами для рішення суду 

про лікування за кордоном особи, 
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засудженої до позбавлення волі є довідка 

(-и) установи (-ов) охорони здоров"я 

України, за межами пенітенціарної 

служби в якій особа засуджена до 

позбавлення волі проходила 

стаціонарне лікування безперервно 

впродовж не менше ніж 365 днів про 

період перебування такої особи на 

стаціонарному лікуванні та письмова 

заява установи охорони здоров"я 

(клініки, госпіталя тощо) іноземної 

держави про згоду прийняти таку 

особу на лікування. 

Приймаючи рішення про 

лікування за кордоном особи, 

засудженої до позбавлення волі, суд 

зобов'язаний одночасно прийняти 

рішення про звільнення такої особи від 

покарання за хворобою. 

… 
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Приложение 3.  

 
Проект № 3479 від 24.10.2013 

вноситься народними депутатами України 

 

А.П. Яценюком 

 

В.В. Кличком 

 

О.Я. Тягнибоком 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

«Про заборону вибіркового правосуддя та зняття перешкод до підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами» 

 

З метою виконання критеріїв Європейського Союзу, визначених у рішенні Ради 

міністрів Європейського Союзу із закордонних справ від  

10 грудня 2012 року, необхідних для підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом і його державами-членами 

З метою підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і 

його державами-членами 

З метою недопущення політичних репресій та випадків застосування кримінальної 

юстиції для боротьби з політичними опонентами 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : 

 

Стаття 1. Особи, щодо яких міжнародними судовими установами, юрисдикція яких 

визнається Україною, чи відповідними органами міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна, встановлено факти застосування вибіркового правосуддя або 

порушення Україною статті 18 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, підлягають помилуванню згідно із Конституцією України або до них застосовується 

амністія.  

 

Стаття 2. Прикінцеві положення. 

1. Внести до Закону України «Про застосування амністії в Україні» (Відомості 

Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 580) такі зміни: 

 у частині першій статті 1 слова «певної категорії» виключити; 

 статтю 1 доповнити новою частиною четвертою такого змісту: «Верховна Рада 

України вправі прийняти закон про амністію як щодо певної категорії осіб, так і щодо 

конкретно визначеної особи (індивідуальна амністія)»; 

 частину другу статті 2 після слів «відбування покарання» доповнити словами «, 

крім випадків індивідуальної амністії»; 

 пункт а) частини першої статті 4 після слів «обвинувального вироку» доповнити 

словами «, крім випадків індивідуальної амністії»; 

 пункт в) частини першої статті 4 після слів «особливо тяжких злочинів» доповнити 

словами «, крім випадків індивідуальної амністії»; 

 пункт ґ) частини першої статті 4 після слів «основного покарання» доповнити 

словами «, крім випадків індивідуальної амністії»; 

 пункт є) частини першої статті 4 після слова «шкоду» доповнити словами «, крім 

випадків індивідуальної амністії»; 
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 статтю 7 після слів «календарного року» доповнити словами «, крім випадків 

індивідуальної амністії»; 

 статтю 8 доповнити новою частиною третьою такого змісту: «Строки звільнення 

осіб за законом про індивідуальну амністію встановлюються у такому законі».  

2. Застосувати повну індивідуальну амністію до Тимошенко Юлії Володимирівни, 

звільнивши її від відбування призначеного вироком Печерського районного суду міста Києва 

від 11.10.2011 року основного покарання у виді позбавлення волі на сім років та додаткового 

покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, пов’язані із 

виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, 

строком на три роки. Вважати судимість Тимошенко Юлії Володимирівни згідно із вироком 

Печерського районного суду міста Києва від 11.10.2011 року такою, що є знятою. 

3. Звільнити Тимошенко Юлію Володимирівну негайно з моменту набрання чинності 

цим Законом. 

4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

 

Голова Верховної Ради  

України       

 

 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про заборону вибіркового правосуддя та зняття перешкод 

до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його 

державами-членами» 

 Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих 

змін 

 

Закон України «Про застосування амністії в Україні» 

 

 Стаття 1. Амністія є повне або 

часткове звільнення від відбування 

покарання певної категорії осіб, визнаних 

винними у вчиненні злочину, або 

кримінальні справи стосовно яких 

розглянуті судами, але вироки стосовно 

цих осіб не набрали законної сили. 

… 

Стаття 1. Амністія є повне або 

часткове звільнення від відбування 

покарання осіб, визнаних винними у 

вчиненні злочину, або кримінальні справи 

стосовно яких розглянуті судами, але 

вироки стосовно цих осіб не набрали 

законної сили. 

… 

Верховна Рада України вправі 

прийняти закон про амністію як щодо 

певної категорії осіб, так і щодо 

конкретно визначеної особи 

(індивідуальна амністія). 

 Стаття 2. Законом про амністію 

може бути передбачено:  

… 

Стаття 2. Законом про амністію 

може бути передбачено: 

 

 

… 
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Закон про амністію не може 

передбачати заміну одного покарання 

іншим чи зняття судимості стосовно осіб, 

які звільняються від відбування 

покарання.  

Закон про амністію не може 

передбачати заміну одного покарання 

іншим чи зняття судимості стосовно осіб, 

які звільняються від відбування покарання, 

крім випадків індивідуальної амністії. 

 Стаття 4. Амністія не може бути 

застосована до:  

а) осіб, стосовно яких здійснюється 

досудове розслідування або судове 

провадження до постановлення  судом 

обвинувального вироку; 

… 

 

в) осіб, які мають дві і більше 

судимості за вчинення умисних тяжких 

та/або особливо тяжких злочинів; 

… 

 

ґ) осіб, яких засуджено за вчинення 

умисного тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, крім зазначених у пункті "г" цієї 

статті, які відбули менше двох третин 

призначеного вироком суду основного 

покарання;  

… 

 

є) осіб, які не відшкодували завдані 

ними збитки або не усунули заподіяну 

злочином шкоду.  

… 

Стаття 4. Амністія не може бути 

застосована до:  

 

а) осіб, стосовно яких здійснюється 

досудове розслідування або судове 

провадження до постановлення  судом 

обвинувального вироку, крім випадків 

індивідуальної амністії; 

… 

в) осіб, які мають дві і більше 

судимості за вчинення умисних тяжких 

та/або особливо тяжких злочинів, крім 

випадків індивідуальної амністії; 

… 

ґ) осіб, яких засуджено за вчинення 

умисного тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, крім зазначених у пункті "г" цієї 

статті, які відбули менше двох третин 

призначеного вироком суду основного 

покарання, крім випадків індивідуальної 

амністії;  

… 

 

є) осіб, які не відшкодували завдані 

ними збитки або не усунули заподіяну 

злочином шкоду, крім випадків 

індивідуальної амністії.  

… 

 Стаття 7. Закони про амністію, за 

винятком законів про умовну амністію, 

Верховна Рада України може приймати не 

частіше одного разу протягом 

календарного року.  

Стаття 7. Закони про амністію, за 

винятком законів про умовну амністію, 

Верховна Рада України може приймати не 

частіше одного разу протягом 

календарного року, крім випадків 

індивідуальної амністії. 

 Стаття 8. Особи, засуджені за 

вчинення злочину, які відповідно до 

закону про амністію підлягають 

звільненню  від відбування (подальшого 

Стаття 8. Особи, засуджені за 

вчинення злочину, які відповідно до закону 

про амністію підлягають звільненню  від 

відбування (подальшого відбування) 
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відбування) покарання,  звільняються не 

пізніш як протягом трьох місяців після  

опублікування закону про амністію.  

     Особи, стосовно яких відповідно 

до закону про  амністію застосовується 

скорочення терміну покарання,  мають 

бути офіційно поінформовані про нове 

обчислення  терміну покарання і про дату 

закінчення відбування   покарання 

протягом місяця після опублікування 

закону про амністію. 

  

… 

покарання,  звільняються не пізніш як 

протягом трьох місяців після  

опублікування закону про амністію.  

Особи, стосовно яких відповідно до 

закону про  амністію застосовується 

скорочення терміну покарання,  мають 

бути офіційно поінформовані про нове 

обчислення  терміну покарання і про дату 

закінчення відбування   покарання 

протягом місяця після опублікування 

закону про амністію. 

Строки звільнення осіб за законом 

про індивідуальну амністію 

встановлюється в такому законі. 

 

 
 
 
 
 
 

 


