
Як подати клопотання 
про заміну 

невідбутої частини 
покарання 

більш м’яким?



За Кримінальним кодексом України (далі — КК) осо-
бам, які відбувають покарання у виді позбавлення 
або обмеження волі, невідбута частина покарання 
може бути замінена судом більш м’яким покаранням. 
Це дозволить засудженому до позбавлення волі бу-
ти переведеним до виправного центру з кращими 
умовами тримання та більшою свободою. А згодом 
замінити обмеження волі на виправні роботи або 
інше більш м’яке покарання.

Для того, щоб замінити покарання більш м’яким:

1. З’ясувати, чи маєте Ви право 
на заміну покарання

А. Ви маєте право на заміну невідбутої частини по-
карання більш м’яким покаранням, якщо Ви:

відбули не менше 1/2 покарання (у разі засуд-
ження за ст. 307 ч. 1 або 2 КК);

відбули не менше 2/3 покарання (у разі за-
судження за ст. 307 ч. 3 КК).

Якщо Вам раніше було пом’якшено покарання актом 
амністії, помилування або за рішенням суду, фактич-
но відбута частина покарання повинна обчислюва-
тись виходячи з покарання, встановленого таким 
актом амністії, помилування або рішенням суду.
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Маєте докази, що стали на шлях виправ-
лення.

На що можна орієнтуватись: відсутність стягнень 
протягом останніх шести місяців, наявність заохо-
чень, зразкова поведінка і сумлінне ставлення до 
праці, навчання та виконання обов’язків в період 
відбування покарання.

2. Підготуватись до засідання комісії 
по заміні покарання

А. Протягом місяця з дня відбуття встановленої КК 
частини покарання комісія установи виконан-
ня покарань має вирішити питання про мож-
ливість заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким. Засідання комісії має проводитись 
у Вашій присутності. Якщо рішення комісії буде 
позитивним, адміністрація звернеться до суду 
із відповідним поданням. У будь-якому випадку 
Вам мають оголосити рішення під підпис на про-
токолі засідання комісії.

Б. На засіданні комісії буде розглянута характерис-
тика засудженого від начальника відділення со-
ціально-психологічної служби та матеріали осо-
бової справи засудженого. Від цих документів 
залежить, яке рішення буде прийнято комісією.

В. Для того, щоб характеристика була позитивною 
необхідно:

отримати якомога більше заохочень;
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погасити всі стягнення;

протягом найбільш можливого періоду мати 
докази, що Ви стали на шлях виправлення.

3. Скласти клопотання до суду 
про заміну покарання

А. Якщо комісія установи виконання покарання 
вирішила не направляти до суду подання про 
можливість заміни невідбутої частини покаран-
ня більш м’яким, таке клопотання може подати 
до суду сам засуджений або захисник. Суд буде 
розглядати таке клопотання на підставі тієї самої 
характеристики установи виконання покарань 
та матеріалів особової справи засудженого.

Б. Приклад клопотання Ви можете знайти за поси-
ланням: http://khpg.org/files/docs/1588250824.pdf

В. Клопотання має бути адресоване місцевому су-
ду, на території роботи якого засуджений відбу-
ває покарання. На Інтернет-сайті судової влади 
(court.gov.ua/sudova-vlada/sudy) Ви можете знайти від-
повідний місцевий суд.

Г. Засуджений подає клопотання через адміністра-
цію установи виконання покарань. Захисник за-
судженого може надіслати клопотання поштою 
на адресу суду або подати через канцелярію 
суду.

4. Прийняти участь в судовому засіданні
А. Після надходження Вашого клопотання суд по-

винен відкрити провадження та викликати Вас 
до суду. Засуджений доставляється в суд через 
адміністрацію установи виконання покарань або 
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забезпечується його участь в засіданні в режимі 
відеоконференції.

Б. З суду на Ваше ім’я через адміністрацію установи 
має надійти повістка про виклик. Запишіть собі 
прізвище судді та номер справи, це може знадо-
битися Вам у подальшому.

В. Під час судового розгляду клопотання Ви по-
винні:

підтримати клопотання;

пояснити суду, що у Вашому випадку невід-
бута частина покарання має бути замінена 
більш м’яким покаранням.

Завдання суду з’ясувати Ваше ставлення до 
вчиненого злочину, праці та навчання, до-
держання Вами вимог режиму, участь у само-
діяльних організаціях засуджених, а також 
Ваші наміри щодо прилучення до суспільно 
корисної праці (за можливості, розкажіть 
про Ваші конкретні плани на майбутнє) 
та потребу в наданні допомоги при обран-
ні місця проживання і працевлаштування. 
Не забудьте розказати про Ваші міцні зв’язки 
з родиною;

просити замінити невідбуту частину пока-
рання більш м’яким покаранням.
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5. Отримати судове рішення
А. За результатами розгляду Вашого клопотання 

суд постановляє ухвалу. Найімовірніше, одра-
зу після судового засідання буде проголошена 
лише резолютивна частина ухвали — замінити 
невідбуту частину покарання більш м’яким по-
каранням або відмовити у заміні. Цей документ 
суд має надіслати Вам та адміністрації установи 
виконання покарань.

Б. Якщо суд не надішле Вам ухвалу, подайте на його 
адресу заяву про надання Вам копії ухвали.

В. Якщо суд замінить покарання більш м’яким, зго-
дом Ви можете претендувати на умовно-достро-
кове звільнення.

Г. У разі відмови суду замінити невідбуту частину 
покарання більш м’яким покаранням, Ви може-
те оскаржити це рішення в апеляційному суді. 
Апеляційна скарга подається через суд першої 
інстанції протягом 7 днів з дня проголошення 
ухвали. Отже, на сьомий день Ви маєте подати 
Вашу апеляційну скаргу, навіть за відсутності 
у Вас копії цієї ухвали. Після отримання копії ух-
вали Ви зможете подати уточнену (доповнену) 
апеляційну скаргу.

Д. Повторно клопотання про заміну невідбутої час-
тини покарання більш м’яким покаранням може 
бути подано через рік з дня постановлення ухва-
ли суду першої інстанції.
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ВАЖЛИВО!

Ви маєте право на безоплатну правову 
допомогу адвоката. Для цього Ви можете 
самостійно або через адміністрацію ус-
танови виконання покарань звернутись 
до найближчого центру з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги. 
Як запросити адвоката, Ви можете дізна-
тись у Координаційному центрі з надання 
правової допомоги

(legalaid.gov.ua та 0 800 213-103).

!!
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Малиновський районний суд м. Одеси
вул. Василя Стуса, 1-А, м. Одеса, 65033

Іванова Івана Івановича, 01.03.1990 р. н., 
який утримується в Одеській виправ-
ній колонії (№ 14)

Клопотання 
про заміну невідбутої частини покарання 

більш м’яким
18 серпня 2015 року вироком Калузького районно-
го суду Калузької області Іванова І. І. визнано вин-
ним у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, 
п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 КК Російської Федерації 
і призначено покарання у виді позбавлення волі 
строком на 7 років із відбуванням покарання у вип-
равній колонії суворого режиму. Строк покарання 
Іванову І. І. рахувати з 18 серпня 2015 року. Зараху-
вати Іванову І. І. в строк призначеного покарання 
строк тримання під вартою з 4 січня по 17 серпня 
2015 року включно. Запобіжний захід Іванову І. І. 
у вигляді тримання під вартою до набрання виро-
ком законної сили було залишено без змін. Вирок 
набрав законної сили 6 вересня 2015 року.

16 червня 2017 року ухвалою Малиновського район-
ного суду м. Одеси вирок Калузького районного су-
ду Калузької області від 18 серпня 2015 року щодо 
Іванова І. І. приведено у відповідність із законодав-
ством України. Суд ухвалив вважати Іванова І. І. 
засудженим за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України до 
7 років позбавлення волі. Запобіжний захід у виді 
тримання під вартою залишити без змін. Строк від-
бування покарання рахувати з 18 серпня 2015 року. 
У строк відбування покарання засудженому Івано-
ву І. І. зарахувати час тримання під вартою в період 
з 4 січня по 17 серпня 2015 року (включно) та відбу-
тий строк покарання у Російській Федерації.
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29 серпня 2018 року ухвалою Малиновського район-
ного суду м. Одеси строк попереднього ув’язнення 
Іванова І. І. з 4 січня по 6 вересня 2015 року зара-
хований із розрахунку один день попереднього 
ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Відповідно до ст. 12 КК злочин, за який засуджено Іва-
нова І. І. відноситься до категорії особливо тяжких. 
В такому разі, згідно з п. 3 ч. 4 ст. 82 КК, засуджений 
має відбути не менше 2/3 покарання, для того, щоб 
до нього могла бути застосована заміна невідбутої 
частини покарання більш м’яким. 8 січня 2019 року 
Іванов І. І. відбув 2/3 призначеного йому покарання 
(з урахуванням застосування ч. 5 ст. 72 КК України, 
в редакції Закону України «Про внесення зміни до 
Кримінального кодексу України щодо удосконален-
ня порядку зарахування судом строку попередньо-
го ув’язнення у строк покарання» від 26 листопада 
2015 року № 838-VIII).

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 82 КК заміна не-
відбутої частини покарання більш м’яким може 
бути застосована, якщо засуджений став на шлях 
виправлення. Так, під час відбування покарання 
у виправній колонії в Російській Федерації засудже-
ний притягувався до дисциплінарної відповідаль-
ності за допущене порушення режиму відбування 
покарання (порушення локалізації). Був працевла-
штований, за сумлінне ставлення до праці двічі 
застосовувались заходи заохочення (додаткова 
посилка, передача; достроково знято стягнення 
в порядку заохочення).

За час тримання в державній установі «Одеський 
слідчий ізолятор» порушень режиму тримання не 
допустив, до дисциплінарної відповідальності не 
притягувався, на профілактичному обліку не пере-
бував. Особисті речі тримав в охайному стані, норм 
санітарії дотримувався. Турбувався про власний 
стан здоров’я. До представників адміністрації відно-
сився ввічливо, законні вимоги виконував. В середо-
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вищі ув’язнених, в тому числі і в камері, конфліктних 
ситуацій не створював. На заходи профілактичного 
характеру реагував позитивно.

В державній установі «Одеська виправна колонія 
(№ 14)» засуджений Іванов І. І. характеризується по-
зитивно. Отримав 1 заохочення правами начальни-
ка установи. Стягнень не має. Нетривалий час був 
працевлаштований в господарчій обслузі. На да-
ний час працевлаштований в ливарній майстерні. 
У взаємовідносинах з іншими засудженими неконф-
ліктний, зі всіма підтримує рівні стосунки. До майна 
установи і предметів, якими користується ставить-
ся бережно. За характером спокійний, врівноваже-
ний. Дотримується правомірних взаємовідносин 
та ввічливого ставлення до працівників установи. 
Не допускає порушень вимог пожежної безпеки. Ут-
римує своє спальне місце та приліжкову тумбочку в 
чистоті. У ставленні до засуджених та адміністрації 
колонії доброзичливий, тактовний. У ставленні до 
себе — самокритичний. За вольовими якостями — 
цілеспрямований.

Стосунки із засудженими негативної спрямованості 
не підтримує. Відповідно до статті 123 Кримінально-
виконавчого кодексу України (далі — КВК) приймає 
участь у реалізації програм диференційованого 
виховного впливу на засуджених в розділі «Пра-
вова просвіта». Відповідно до ст. 110 КВК підтримує 
зв’язки з рідними шляхом побачень, регулярного 
спілкування телефоном та отримує від них передачі. 
Згідно з вироком цивільний позов не заявлявся. Ви-
ну у скоєному злочині визнав повністю, розкаявся.

Більш того, злочин, за який засуджено Іванова І. І., 
був вчинений під примусом в результаті погроз та 
залякування. Відповідно до довідки Міністерства 
соціальної політики, Іванов І. І. визнаний жертвою 
торгівлі людьми. Національною поліцією визнаний 
потерпілим у кримінальному провадженні щодо 
торгівлі людьми.
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На оперативно-профілактичному обліку в установі 
не перебуває. В цілому, за період відбування пока-
рання, засуджений отримав три заохочення. Отри-
мане ним стягнення погашено у встановленому 
порядку. Станом на момент розгляду клопотання 
засуджений продовжує працювати в ДУ «Одеська 
виправна колонія (№ 14)» та характеризується по-
зитивно, як особа яка стала на шлях виправлення.

Таким чином, Іванов І. І. відбув більше 2/3 призначе-
ного йому покарання, сумлінною поведінкою і став-
ленням до праці довів, що став на шлях виправлення. 
Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 82 
КК, статтями 537, 539 КПК, —

ПРОШУ:

1. В порядку підготовки до розгляду мого клопотан-
ня зобов’язати адміністрацію установи виконання 
покарання завчасно надати суду особову справу за-
судженого Іванова Івана Івановича, 01.03.1990 року 
народження, довідку про заохочення та стягнення, 
а також характеристику.

2. Замінити мені, Іванову Івану Івановичу, 
01.03.1990 року народження, засудженого вироком 
Калузького районного суду Калузької області від 
18 серпня 2015 року (вирок приведено у відповід-
ність із законодавством України ухвалою Мали-
новського районного суду м. Одеси від 16 червня 
2017 року), невідбуту частину покарання більш 
м’яким покаранням.

(дата) (підпис)
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Із будь-яких питань щодо допомоги жертвам торгів-
лі людьми Ви або Ваші родичі можуть звернутись до 
найближчої держадміністрації, Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді або Харківської пра-
возахисної групи.

 khpg.org  +380 50 405-30-15

 fb.com/khpgorg  twitter.com/khpg

Видання цієї брошури було профінансовано грантом від Бюро 
з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом 
наркотиків та правоохоронних питань (INL) Державного депар-
таменту США. Думки, результати та висновки, викладені в цій 
брошурі є авторськими і не обов’язково відображають позицію 
Державного департаменту США.

This brochure was funded by a grant from the Bureau of Interna-
tional Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) United States 
Department of State. The opinions, findings and conclusions stated 
herein are those of the authors and do not necessarily reflect those 
of the United States Department of State.
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