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Реформування кримінального та кримінально-виконавчого законодавства – 

головний чинник корегування політики України у сфері виконання 

кримінальних покарань: Зб. доповідей та тез / ГУ‖ЗІДМУ‖, Чернігівський 

жіночий правозахисний центр, 21-22 грудня 2006 р.; Ред. кол. В.Г.Лукашевич 

та ін. – Запоріжжя: ГУ‖ЗІДМУ‖, 2006. – С.41-45. 

5. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України: 

Підручник.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 
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6. Галай А.О. Концепція пенітенціарної діяльності в Україні: 

правовий аспект // Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: 

проблеми юридичного забезпечення: Матеріали науково-практичної 

конференції. 30 січня 2003 р., м. Київ. / За ред. Н.Б. Болотіної. – К.: МП 

―Леся‖, 2003. – С. 148-155. 

7. Гель А., Ковганич В. Крок до міжнародних стандартів у сфері 

виконання кримінальних покарань // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. 

– №4. – С.70 – 73. 

8. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче 

право: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 624 с. 

9. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та функції його 

призначення і виконання за законодавством України. Навч. Посібн. – 
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http://kvs.gov.ua/Nakaz/nakaz670-5.pdf
http://kvs.gov.ua/Nakaz/nakaz670-5.pdf
http://kvs.gov.ua/Nakaz/nakaz670-5.pdf
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Реформування кримінального та кримінально-виконавчого законодавства – 

головний чинник корегування політики України у сфері виконання 

кримінальних покарань: Зб. доповідей та тез / ГУ‖ЗІДМУ‖, Чернігівський 

жіночий правозахисний центр, 21-22 грудня 2006 р.; Ред. кол. В.Г. Лукашевич 

та ін. – Запоріжжя: ГУ‖ЗІДМУ‖, 2006. – С.33 - 41. 

11. Джужа О., Бодюл Є. Концептуальні засади і загальна 

характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України // Право України. 

– 2004. – №7. – С.80 – 84. 

12. Калюжний Р.А., Горобець Г.Т. Пенітенціарна доктрина як 

головний постулат пенітенціарної політики України // Ідеологія 

державотворення в Україні історія і сучасність / Матеріали науково-

практичної конференції 22-23 листопада 1996 р. – К.: Генеза 1997. – С.238-

240. 

13. Колб О. Реформування кримінально-виконавчої системи // Вісник 

прокуратури. – 2003. – №9. – С. 65-70. 

14. Кримінально-виконавча система України: теорія, практика, 

законодавство: Матеріали наук.-практ.конф., Київ, 21-22 квітня 1994 р. /За 

заг.ред. В.О.Глушкова. – Київ: РВВ КІВС, 1994. – 127 с. 

15. Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. Голіна, А. X. 

Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. X. Степанюка. - X. : 

Право, 2015. - 392 с 

16. Кримінально-виконавче право України. Загальна та особлива 

частини: підручник / О.М. Литвинов, А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, К.А. 

Автухов, А.П. Гель, С.В. Лосич, Є.С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. О.М. 

Литвинова та д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 632 с. 

17. Кримінально-виконавче право України: підручник / В.В.Голіна, 

А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд та ін..; за ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка.-

Х.: Право, 2011.-328 с. 

18.  Кримінально-виконавче право України. Підручник для студентів 

юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. А.Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 

256с. 

19. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний 

коментар/ А.Х. Степанюк , І.С. Яковець За заг.ред. А.Х.. Степанка —Х.: ТОВ 

„Одісей‖, 2005.—560 с. 

20. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа, 

І.Г. Богатирьов, О.Г. Колб, В.В. Василевич та ін.; За заг. ред. докт. юрид. 

наук, проф. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2010. - 752 с. 

21. Пташинський О.Б. Пенітенціарна система України. – К.: ІДП, 

2004. – 204с. 

22. Романенко О.В. Пенітенціарна функція демократичної правової 

держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: 

Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – К.: НАВСУ, 2004. – 20с. 

23. Сердюк П.П. „Нова‖ концепція співвідношення кримінального та 

кримінально-виконавчого права // Піднесення до права. Реформування 

кримінального та кримінально-виконавчого законодавства – головний 
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чинник корегування політики України у сфері виконання кримінальних 

покарань: Зб. доповідей та тез / ГУ‖ЗІДМУ‖, Чернігівський жіночий 

правозахисний центр, 21-22 грудня 2006 р.; Ред. кол. В.Г.Лукашевич та ін. – 

Запоріжжя: ГУ‖ЗІДМУ‖, 2006. – С.143 – 146. 

24. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України: Автореф. дис.  

д.ю.н. – К., 2005. – 36 с. 

25. Яковець І.С. Порівняльна характеристика деяких положень 

Кримінально-виконавчого кодексу України 2003 року та Виправно-трудового 

кодексу України 1970 року // Право і безпека. – 2004. – №3. – С.121–125. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити поняття і сутність кримінально-виконавчої політики та 

кримінально-виконавчого права. З’ясувати місце кримінально-виконавчого 

права в системі права. Визначити предмет науки кримінально-виконавчого 

права, його систему та основні принципи, норми та джерела.  

 

ВСТУП 

Конституція України проголосила, що Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава, що вказує на верховенство закону 

в усіх сферах життя суспільства. Розпад Союзу РСР та заснування суверенної 

Української держави призвели до суттєвих змін у характері та системі 

державної влади і управління, обумовлюючи нові шляхи критичного аналізу і 

переосмисленню законів і нормативних актів радянською періоду та 

необхідність змін і доповнень до норм діючого законодавства. Заснована 

нова система економічних відносин власності, процес розвитку яких 

проходить в умовах використання нових підходів у політиці, ідеології, праві. 

Починаючи з 1991 р. до Виправно-трудового кодексу України були 

внесені істотні зміни. Виключені з кодексу такі види покарання, як заслання і 

вислання; направлення у виховно-трудовий профілакторій; призупинено 

умовне звільнення засуджених з місць позбавлення волі з обов'язковим 

залученням до праці. 11 липня 2003 року був прийнятий Кримінально-

виконавчий кодекс України, який набув чинності з 1 січня 2004 року.  

У відповідності з вимогами міжнародно-правових актів про права 

людини і громадянина, зокрема, Загальної декларації прав людини, 

Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, піддалися змінам та 

доповненням окремі глави, що регулюють правове становище засуджених, 

режим, умови праці, виховну роботу, навчання тощо. Введені нові розділи, 

що регламентують участь громадськості у виправленні і перевихованні 

засуджених та персоналу установ і органів виконання покарань. У 1996 році 

галузь законодавства, що регулює виконання кримінальних покарань в 

Україні, дістала нову назву  -"Кримінально-виконавче право". Ця галузь 

права передбачає розширення кола суб'єктів правового регулювання 

суспільних відносин, які виникають при виконанні кримінальних покарань. 

Зміни і доповнення до діючого кримінально-виконавчого 
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законодавства, внесені у 1991-2004 роках, потрібно розглядати як 

підготовчий етап щодо створення кримінально-виконавчої галузі 

законодавства України. Водночас з перебудовою законодавства здійснюється 

реформа кримінально-виконавчої системи і організації діяльності установ і 

органів держави, які виконують покарання та управління ним. Так, Указом 

Президента України за № 344/98 від 22 квітня 1998 року було утворено 

Державний департамент України з питань виконання покарань, прийнято 

Положення про Державний департамент України з питань виконання 

покарань, яке введено Указом Президента України за № 827/98 від 31 липня 

1998 року. 12 березня 1999 року згідно з Указом Президента України № 

248/99 "Про виведення Державного департаменту з питань виконання 

покарань з підпорядкування МВС України" ДДУПВП був організаційно 

повністю виведений із складу МВС України. 

Указом Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010 «Про 

оптимізацію органів центральної виконавчої влади» на базі Державного 

департаменту України з питань виконання покарань утворено Державну 

пенітенціарну службу України з попередніми повноваженнями центрального 

органу виконавчої влади у сфері виконання покарань. 

 

 

1. ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

В основі формування і розвитку правової системи держави, різних 

галузей законодавства, його правових форм і напрямів, перебуває політика. 

Вона відображає принципи, стратегію, основні напрями і форми досягнення 

соціальних цілей, що стоять перед суспільством, його політичними і 

владними структурами. Загальна мета соціальної політики має складну 

ієрархію, яка залежить від характеру і спрямованості діяльності держави та її 

органів по їх реалізації. 

Один із таких напрямів - політика в сфері боротьби зі злочинністю. В 

ній у концентрованому вигляді виражені завдання, принципи, стратегія, 

основні напрями, форми і методи контролю держави за злочинністю. Ця 

політика повинна виражати і забезпечувати захист прав і законних інтересів 

громадян України від злочинних посягань. Відповідно до статті 3 

Конституції України, "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю... Забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави". Тому політика в сфері боротьби зі злочинністю спрямовує 

діяльність держави, її відповідних органів на профілактику злочинів та інших 

правопорушень, попередження їх вчинення, своєчасне припинення 

(запобігання), реалізацію відповідальності осіб, які скоїли злочини, 

виконання покарання щодо засуджених і досягнення його цілей. Політика 

держави в цій сфері багатопланова. Її можна умовно розділити на політику в 

сфері профілактики злочинності, кримінальну політику і політику у сфері 
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виконання покарання (кримінально-виконавчу політику). 

Як складова частина державної політики у галузі боротьби зі 

злочинністю кримінально-виконавча політика визначає цілі, принципи, 

стратегію, основні напрями, форми і методи діяльності держави по 

забезпеченню виконання покарання, виправленню засуджених, 

попередженню вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими 

особами.  

Цілі та принципи політики в цій галузі найбільш стабільні, оскільки 

базуються на вироблених міжнародним співтовариством положеннях щодо 

поводження із засудженими, відповідних міжнародних актах і досягненнях 

науки. Стратегія кримінально-виконавчої політики хоча й досить стабільна, 

все ж таки може змінюватися у зв'язку зі змінами в економіці, політиці та 

ідеології. 

Стратегію, основні форми і методи кримінально виконавчої політики, її 

формування і розвиток прямо чи опосередковано визначає комплекс 

соціальних факторів. До основних із них можна віднести соціально-

політичний та економічний стан суспільства, моральні цінності та правові 

уявлення, стан і динаміку злочинності в державі, вимоги міжнародних актів 

про права людини і поводження із засудженими, діяльність міжнародних 

організацій, розвиток фундаментальної науки. 

Соціально-політичне благополуччя суспільства, чіткість політичних 

цілей, що їх ставить перед собою держава, послідовна їх реалізація 

виконавчою владою, стабільність розвитку, відсутність значних соціальних 

конфліктів створюють сприятливі умови для успішної реалізації цілей і 

принципів кримінально-виконавчої політики. Навпаки, дестабілізація 

соціально-політичної ситуації, неясність і протиріччя цілей суспільного 

розвитку, соціальна напруга, соціальні конфлікти деструктивно впливають на 

формування і реалізацію кримінально-виконавчої політики. 

Економічний стан суспільства безпосередньо впливає на кримінально-

виконавчу політику держави. Благополучна в економічному відношенні 

держава може ставити більш високі цілі, робити стратегію 

фундаментальною, а основні форми і методи її реалізації здатними для 

створення матеріальної бази успішного виконання поставлених цілей. В 

умовах же економічної кризи і зубожіння населення стратегія політики в 

сфері виконання покарання перебуває у більшій залежності від економічного 

стану суспільства, ніж від її цілей і принципів. Створений розрив між 

принципами і їх реальним втіленням в кінцевому результаті дискредитує їх. 

Не випадково в Мінімальних стандартних правилах поводження із 

засудженими підкреслюється: ‖ беручи до уваги різноманітність юридичних, 

соціальних, економічних... умов, ясно, що не всі ці правила можна 

застосовувати повсюди і одночасно ‖. Тому при формуванні кримінально-

виконавчої політики не можна ставити нереальні завдання. 

Кримінально-виконавча політика залежить і від морального стану 

суспільства, від рівня його правосвідомості. Держава може проголошувати 

законодавчі норми, закріплювати високі моральні і правові принципи, але 
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вони не завжди адекватно сприймаються і засвоюються усіма прошарками 

суспільства. У різних соціальних груп може бути значне відхилення від 

проголошених і пропагованих моральних та правових цінностей. Ступінь 

такого відхилення залежить від самого розвитку суспільства. Якщо воно 

благополучне і стійке в соціально-політичному відношенні, ці протиріччя не 

такі вже й очевидні та контрастні, вони істотно нейтралізуються. 

Ставлення до засуджених за таких умова стає більш терпимим, 

гуманнішим, що неминуче впливає через державні й громадські структури на 

формування стратегії кримінально-виконавчої політики, форм і методів її 

реалізації. Із загостренням соціальних відносин послаблюються моральні 

засади суспільства, що призводить до жорстоких відносин між людьми, 

формує негативні погляди на засуджених і тим самим впливає на формування 

кримінально-виконавчої політики. 

Свій вплив на формування політики в галузі виконання покарання 

здійснює також динаміка і структура злочинності. При стабільному рівні 

злочинності або його зниженні політика у цій сфері, як правило, гуманніша. І 

навпаки, зростання кількості злочинів, особливо тяжких, насамперед 

насильницьких, негативно впливає на моральні та правові уявлення в 

суспільстві, стимулює жорсткіші політичні і правові рішення. 

Міжнародні акти про права людини і поводження із засудженими 

також впливають на політику держави в сфері виконання покарання. Це 

випливає насамперед з п.1 ст.9 Конституції України, відповідно до якого 

―чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України‖. 

Україна, як правонаступниця СРСР, відповідно до Віденської угоди 

(1989 року) зобов'язана привести своє законодавство згідно з міжнародними 

угодами, про захист прав людини, в тому числі і в сфері боротьби зі 

злочинністю. Відповідно до цих угод держави-учасниці повинні 

забезпечувати, щоб з усіма особами, які утримуються під вартою чи в 

ув'язненні, поводилися гуманно, з повагою до гідності, властивій людській 

особистості. 

Значимість сформульованих у міжнародних угодах принципів і 

загальних положень про захист прав людини і поводження із засудженими 

для формування цілей, і принципів кримінально-виконавчої політики 

визначається тим, що вони носять міждержавний характер, стабільні, не 

підлягають впливу соціальної і політичної кон’юнктури, що складається в 

конкретній державі, не залежать від ідеологічних і кримінологічних. 

факторів, а тому є таким орієнтиром, для розвитку політики:, законодавства і 

правозастосувальної діяльності в сфері виконання покарання. 

Суб’єктами формування і розвитку кримінально-виконавчої 

політики є Верховна Рада України (головний суб’єкт), яка визначає засади 

внутрішньої політики, приймає закони, у тому числі кримінальні і 

кримінально-виконавчі, про амністію тощо). Суб`єктами здійснення цієї 

політики є Державно пенітенціарна служба України (донедавна ДДУ ПВП) і 

МЮ України.  Крім того, суб`єктами розвитку кримінально-виконавчої 
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політики є Президент України (питання помилування засуджених) та Кабінет 

міністрів України (прийняття відповідних постанов стосовно здійснення 

внутрішньої політики держави). Кримінально-виконавча політика 

реалізується в різних формах, і насамперед у кримінально-виконавчому 

законодавстві. Сьогодні вона закріплена у Кримінально-виконавчому кодексі 

України, а також у підзаконних актах - Указах Президента України (про 

порядок здійснення помилування); постановах Кабінету Міністрів України з 

питань, пов'язаних із виконанням покарання (норми добового харчування 

засуджених, їх медичне і побутове забезпечення), нормативних актах 

Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також 

чинних міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 
Кримінально-виконавча політика – це встановлений державою 

напрям діяльності державних органів, громадських організацій і окремих 

громадян у сфері виконання і відбування кримінальних покарань, виховного 

впливу на засуджених. Основні завдання кримінально-виконавчої 

політики: встановлення основних напрямів виконання кримінальних 

покарань за суворого дотримання законності; розробка напрямів діяльності 

органів держави і громадськості з виправлення та ресоціалізації засуджених; 

розробка основних напрямів діяльності, пов’язаної з профілактикою скоєння 

злочинів засудженими під час відбування покарання. 

 

 

2. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА. ЙОГО 

МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА. ПРЕДМЕТ НАУКИ, СИСТЕМА ТА 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ. 

 

Поняття «кримінально-виконавче право» може вживатися у трьох 

основних значеннях: 

1) кримінально-виконавче право – це галузь право, що регулює 

діяльність органів і установ виконання покарань і правовідносини, які 

виникають у процесі і з приводу виконання та відбування покарань; 

2) кримінально-виконавче право – це галузь правової науки, що 

вивчає вказану діяльність, галузь права, яка її регулює, а також історію і 

теорію кримінально-виконавчого права;  

3) кримінально-виконавче право – це навчальна дисципліна, у ході 

вивчення якої  набуваються знання з теорії кримінально-виконавчого права, 

вивчаються основні напрями та зміст діяльності відповідних органів 

виконання покарань, норми кримінально-виконавчого законодавства. 

Після того, як 1 січня 2004р. набув чинності Кримінально-виконавчий 

кодекс, завершився процес трансформації виправно-трудового права у 

кримінально-виконавче. Поняття ―виправно-трудове право‖ стало 

застосовуватися десь із середини 20-х років. До того воно включалося у зміст 
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поняття ―пенітенціарна чи виправно-трудова політика‖, під якою розумілася 

сукупність заходів по здійсненню виправлення та перевиховання засуджених, 

до яких відносилося і прийняття відповідних юридичних норм. 

Прийняття в 1925 році Виправно-трудового кодексу України і практика 

застосування його норм засвідчили фактичне існування виправно-трудового 

права. В 1931 році в Україні був підготовлений новий проект Виправно-

трудового кодексу, однак остаточно він не був прийнятий. Із середини 30-х 

років у зв’язку з масовими репресіями, грубими порушеннями законності в 

сфері кримінальної відповідальності та її реалізації норми Виправно-

трудового кодексу (1925 p.) фактично підмінялися відомчими нормативними 

актами. Хоча на нього й робилися посилання, ВТК  був формальним, бо хоча 

офіційно й не був відмінений, він фактично не діяв. Іншими словами - 

виправно-трудове право перестало існувати. 

Такий стан речей зберігався до 50-х років. Відновлення, а фактично, —  

друге народження виправно-трудового права відбулося в силу принципових 

політичних рішень 1954-1956 рр. Дістали розвиток нові положення виправно-

трудової політики, відновилося правове регулювання виконання покарання, 

насамперед у вигляді позбавлення волі. Спочатку на рівні Положення, яке 

було затверджене Урядом України в 1961 році, а потім - Виправно-трудовим 

кодексом України, який був прийнятий 23 грудня 1970 року і вступив у силу 

з 1 червня 1971 року. Виправно-трудовий кодекс України фактично 

регулював порядок і умови відбування засудженими кримінального 

покарання у вигляді позбавлення волі та виправних робіт без позбавлення 

волі. 

Зазначимо, що ще до прийняття виправно-трудового законодавства в 

юридичній літературі була висловлена думка, у відповідності з якою 

нормами цього законодавства варто урегулювати порядок і умови виконання 

всіх кримінальних покарань. Вперше цю точку зору висловив Л.В. Багрій-

Шахматов 1964 року, а через п’ять років — її повторив. 

На це питання нам дає відповідь чинний Кримінально-виконавчий 

кодекс, у ст. 1 якого зазначено: ―Кримінально-виконавче законодавство 

України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних 

покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом 

створення умов для виправлення і ресоціалізаіції засуджених, запобігання 

вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також 

запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню із засудженими. 

Завданням кримінально-виконавчого законодавства України є 

визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового статусу 

засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та обов’язків, 

порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і 

профілактики асоціальної поведінки; системи органів і установ виконання 

покарань, їх функцій та порядку діяльності; нагляду і контролю за 

виконанням кримінальних покарань, участі громадськості в цьому процесі, а 

також регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних 
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покарань; звільнення від відбування покарання, допомоги особам, звільненим 

від покарання, контролю і нагляду за ними.‖  

Розширення предмету кримінально-виконавчого законодавства є 

цілком допустимим, оскільки відображає реально виявлену тенденцію 

розширення предмету цієї галузі законодавства в минулому. 

Якщо перший Виправно-трудовий кодекс України регулював порядок і 

умови виконання покарання у вигляді позбавлення волі, а також виконання 

покарання у вигляді примусових робіт (нині — виправні роботи), то пізніше 

виправно-трудовим законодавством стали регулюватися порядок і умови 

виконання інших кримінальних покарань: заслання, вислання, умовного 

засудження до позбавлення волі з обов’язковим залученням засудженого до 

праці та умовного звільнення з місць позбавлення волі з обов’язковим 

залученням засудженого до праці. 

З прийняттям 1984 року Положення про порядок і умови виконання 

кримінальних покарань, не пов’язаних із заходами виправно-трудового 

впливу, питання про розширення предмету законодавчого регулювання 

суспільних відносин, що виникають у зв’язку з виконанням всіх покарань, 

було перенесене в площину створення в результаті переробки і об’єднання 

Виправно-трудового кодексу України і названого Положення в єдиний 

законодавчий акт - Кримінально-виконавчий кодекс України. Іншими 

словами, законодавство про виконання кримінальних покарань, а саме 

чинний Кримінально-виконавчий кодекс став єдиним документом, що 

регламентує виконання усіх видів покарань. 

Розглянемо поняття, ознаки і предмет правового регулювання.  

Кожна галузь права, в тому числі й кримінально-виконавче право, 

закріплює в своїх інститутах і нормах цілі, принципи, стратегію, напрямки, 

основні засоби і методи політики держави в тій чи іншій соціальній сфері. 

Кримінально-виконавче право відповідно закріплює основні положення 

політики держави в сфері виконання покарання. 

Кримінально-виконавче право є самостійною галуззю права, до ознак 

якої відносяться власний предмет і метод правового регулювання, а також 

система норм. Традиційно вважалося, що предметом даної галузі права є 

регулювання порядку і умов виконання (відбування) покарання, пов’язаного 

із застосуванням заходів виправно-трудового впливу. Внаслідок суттєвих 

змін у законодавстві змінювався предмет правового регулювання виправно-

трудового права, воно все менше ставало виправно-трудовим. Тому сьогодні 

до предмету правового регулювання цієї галузі права можна віднести 

виконання (відбування) всіх видів покарання, передбачених кримінальним 

законодавством. 

До предмету кримінально-виконавчого права ч.2 ст.1 Кримінально-

виконавчого кодексу України відносять також регламентацію діяльності 

установ і органів виконання покарання. Кримінально-виконавчий кодекс 

України регулює у достатній мірі порядок діяльності всіх органів і установ 

виконання покарань, що значно полегшило правозастосовну діяльність цим 

органам, оскільки раніше діяльність деяких з них регламентувалась 
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підзаконними нормативними актами. Наприклад, діяльність органів, які 

виконують покарання, не пов’язані із застосуванням заходів виправно-

трудового впливу, регулювалась Положенням про порядок і умови 

виконання кримінальних покарань, не пов’язаних із заходами виправно-

трудового впливу на засуджених.  

Аналіз діючого законодавства дає підстави для такого висновку: до 

предмету кримінально-виконавчого права відноситься регулювання 

діяльності адміністрації підприємств, організацій, на яких працюють 

засуджені. Так, стаття 44 Кримінально-виконавчого кодексу України 

детально регламентує обов’язки власника підприємства, установи, організації 

або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими 

покарання у виді виправних робіт. Згідно цієї, на власників підприємств, 

установ і організацій покладається ряд обов’язків, які підлягають виконанню 

для забезпечення виконання конкретного покарання.  

До предмету кримінально-виконавчого права відноситься регулювання 

порядку діяльності громадськості по виправленню і перевихованню 

засуджених (ст.25 Кримінально-виконавчого кодексу України). 

Ряд норм кримінально-виконавчого законодавства регулює діяльність 

адміністрації кримінально-виконавчих установ щодо громадян, які 

перебувають на території цих установ, а також встановлює правила 

поведінки цих осіб. Такі випадки передбачені стосовно родичів засуджених 

та адвокатів тощо (ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу України. 

Таким чином, предметом кримінально-виконавчого права є 

відносини, що виникають при виконанні (відбуванні) всіх видів 

кримінального покарання, при застосуванні до засуджених заходів 

кримінально-виконавчого впливу, які притаманні відповідним видам 

покарання; відносини, що виникають між установами і органами, які 

виконують вироки до різних видів покарань, і засудженими; відносини, що 

виникають у зв’язку з участю громадськості і трудових колективів у 

виправленні засуджених; відносини, що виникають між адміністрацією 

підприємств, установ і організацій і засудженими, які на них працюють, з 

приводу виконання покарання; відносини, що виникають між установами і 

органами виконання покарання і окремими громадянами з приводу 

виконання окремих видів покарання. 

Самостійність галузі права характеризується наявністю власного 

методу правового регулювання суспільних відносин, що входять до її 

предмету. Хоча ця ознака - допоміжна, все ж вона впливає на характер 

суспільних відносин, що виникають між суб’єктами, а також на 

співвідношення їх прав і обов’язків. Оскільки покарання є формою 

державного примусу, його виконання визначає характер основного методу 

правового регулювання - імперативний, який передбачає нерівність 

суб’єктів правовідносин. Однак це не виключає застосування й інших 

методів правового регулювання - диспозитивного, заохочувального  та 

інших. 
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В якості ознаки самостійності галузі права в теорії права вказується на 

наявність особливої системи правових норм, які прийняті для регулювання 

певного виду суспільних відносин. До системи норм кримінально-

виконавчого права входять норми Кримінально-виконавчого кодексу, інших 

актів законодавства, а також чинних міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Кримінально-виконавче право входить до загального комплексу 

галузей права, що регулюють боротьбу зі злочинністю, який утворюють 

також кримінальне і кримінально-процесуальне право. У зв’язку з цим 

важливе значення набуває місце кримінально-виконавчого права в даному 

правовому комплексі, його взаємозв’язок і розмежування з кримінальним і 

кримінально-процесуальним правом. 

Кримінальне право - базове стосовно всіх правових галузей, що 

регулюють боротьбу зі злочинністю. Це визначає його первинність і 

одночасно єдність цілей, принципів і методів правового регулювання, 

достатньо однаковий понятійний апарат цих галузей. 

Кримінальне і кримінально-виконавче право регулюють суспільні 

відносини, які виникають при застосуванні покарання і звільнення від нього. 

В цій сфері правового регулювання виразно можна виділити пріоритети 

кримінального права стосовно кримінально-виконавчого. Кримінальне право 

визначає поняття, цілі, види, підстави відповідальності і покарання, 

звільнення від нього, тобто формулює ключові юридичні категорії, 

залишаючи для кримінально-виконавчого права регулювання суспільних 

відносин у сфері виконання (відбування) покарання. 

Базова роль кримінального права стосовно кримінально-виконавчого 

визначається ще одним принциповим положенням. Формою життя 

матеріального права є процесуальний закон. Для кримінального права такою 

формою його реалізації є не лише кримінально-процесуальне, але й 

кримінально-виконавче. Маючи загальні з ним інститути, кримінальне право 

визначає їх матеріальний зміст, а кримінально-виконавче право - 

процедурний. 

Порівняльний аналіз кримінального і кримінально-виконавчого 

законодавства дозволяє виділити три рівні взаємозв’язку цих галузей.  

На першому, вищому рівні забезпечується єдність цілей, принципів і 

загальних положень понятійного апарату, а також ведучих інститутів цих 

галузей законодавства (зміст покарання і його виконання, система 

кримінально-виконавчих установ, підстави звільнення від покарання).  

На другому рівні їх взаємозв’язок ускладнюється. Кримінальний закон 

лише визначає характер правового регулювання виконання (відбування) 

конкретних видів покарання. Він визначає сутність і зміст конкретних видів 

покарання та делегує повноваження кримінально-виконавчому закону 

встановлювати в певному об’ємі позбавлення чи обмеження прав та законних 

інтересів засуджених при визначенні порядку виконання конкретних видів 

покарання, але в межах, встановлених ним же, тобто КК . Зокрема, в 

Кримінальному і Кримінально-виконавчому кодексах України проглядається 
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чіткий взаємозв’язок між класифікацією засуджених до позбавлення волі і 

системою кримінально-виконавчих установ.  

На третьому рівні їх взаємозв’язок ще більше опосередковується. 

Кримінальний закон створює  лише нормативні передумови для розвитку 

окремих інститутів і норм кримінально-виконавчого права, наприклад, оцінка 

кримінальним законом ступеня тяжкості вчиненого злочину визначає умови 

відбування засудженими покарання. 

Тісний взаємозв’язок цих галузей права вимагає потребу їх 

розмежування, що дозволяє усунути конкуренцію і дублювання суміжних 

інститутів і норм. Вихідне положення для вирішення цієї проблеми - 

розуміння норми кримінального права, як матеріальної, а виконавчого - як 

процедурної. Іншими словами, кримінально-виконавче право як процедурне 

стосовно кримінального, являє собою форму реалізації матеріального права, 

зокрема, виконання покарання. Тому рубежем у розмежуванні цих галузей 

права повинне стати розуміння покарання з точки зору його матеріального і 

виконавчого (процедурного) змісту. 

Кримінально-виконавче право тісно взаємопов’язане з кримінальним 

процесуальним правом, насамперед, по лінії виконання судових  рішень у 

кримінальних справах, перш за все, вироків суду.  

Виконання покарання є складовою частиною виконання 

обвинувального вироку і з дня набрання ним чинності починають 

реалізуватися норми кримінально-виконавчого права. Кримінальне 

процесуальне право покликане забезпечити здійснення правосуддя: певною 

мірою кримінально-виконавче право забезпечує реалізацію результатів 

правосуддя, оскільки регулює виконання вироку в частині покарання. Обидві 

галузі права оперують загальним понятійним апаратом, мають суміжні 

інститути і норми (звільнення від відбування покарання за хворобою, 

умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна покарання більш 

м’яким, зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі тощо). 

Розмежування названих галузей права визначається тим, що кримінально-

виконавче право регулює досудову процедуру реалізації вказаних суміжних 

інститутів, а кримінальне процесуальне право - їх судову процедуру. 

Кримінально-виконавче право тісно пов’язане з конституційним 

правом при регулюванні правового статусу засуджених, з адміністративним 

правом у сфері управління установами і органами виконання покарань, 

проходження служби співробітниками цих органів, застосування ними 

фізичної сили, спецзасобів і зброї до засуджених, а також з трудовим, 

цивільним, сімейним, фінансовим та іншими галузями законодавства. 

Таким чином, у єдності і взаємозв’язку кримінально-виконавчого з 

іншими галузями права виражається системність права, реалізуються його 

функції як самостійної правової галузі. 

Викладені вище положення, які відносяться до предмету і методу 

правового регулювання, системи законодавства, дозволяють визначити 

кримінально-виконавче право як самостійну галузь права, що регулює 

суспільні відносини, які виникають в процесі і у зв’язку з виконанням 
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(відбуванням) всіх видів покарання, застосуванням заходів виправного 

впливу. В цих відносинах беруть участь установи і органи, які виконують 

вироки про засудження до різних видів покарання, громадськість і трудові 

колективи у зв’язку з виконанням покладених на них завдань, адміністрації 

підприємств, установ і організацій, де працюють засуджені, а також окремі 

громадяни. 

Як будь-яка інша наука, наука кримінально-виконавчого права України 

являє собою галузь знань. При цьому під наукою кримінально-

виконавчого права слід розуміти галузь знань, що вивчає боротьбу зі 

злочинністю шляхом виконання кримінальних покарань, а також соціально-

економічні закономірності, які обумовлюють місце і роль цієї діяльності в 

державі, її принципи та інші положення. 

Наука кримінально-виконавчого права вивчає одноіменну галузь права; 

історію розвитку виправно-трудового права і діяльність органів, які 

виконують кримінальні покарання; практику діяльності цих органів і 

установ, досвід діяльності аналогічних органів і установ у зарубіжних 

країнах. Вона, крім того, узагальнює і розповсюджує досвід діяльності 

органів, які виконують покарання, розробляє пропозиції по удосконаленню 

правових норм і практики їх застосування та інші питання. Все це в 

сукупності складає предмет цієї науки. 

Предметом курсу кримінально-виконавчого права є відповідна йому 

галузь права. Предметом будь-якої конкретної науки слід вважати певні 

об’єктивно існуючі явища та закономірності, які лежать в основі його 

існування. 

Оскільки наука кримінально-виконавчого права має своїм основним 

завданням пізнати відповідні явища та закономірності, а навчальний курс - 

дати отримані завдяки науковим дослідженням знання слухачам, які 

навчаються, а навчальна дисципліна йде слідом за наукою, користується її 

даними, можна вважати, що зміст навчальної дисципліни сприймає зміст 

відповідної науки. В той же час вона може включати в себе не весь комплекс 

проблем, які вивчаються, як правило, однойменною наукою, але й 

доповнюватися за рахунок суміжних проблем, що вивчаються в рамках 

інших наук. 

Система курсу кримінально-виконавчого права за своїм змістом 

ділиться на дві частини - Загальну і Особливу. 

В Загальній частині вивчаються загальні питання теорії кримінально-

виконавчого права: кримінально-виконавче законодавство України, 

кримінально-виконавчі правовідносини, правовий статус осіб, які відбувають 

покарання, система установ і органів виконання покарань, участь 

громадськості у виправленні засуджених. Спеціально висвітлюються 

проблеми законності при виконанні кримінальних покарань. 

В Особливій частині розглядаються передусім питання стосовно 

виконання покарання у вигляді позбавлення волі: класифікація засуджених 

до позбавлення волі, правове регулювання застосування до засуджених 

основних засобів виправлення (режим, праця, виховна робота, навчання), 
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матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування особливості 

відбування покарання окремими категоріями засуджених, комплекс правових 

та організаційних питань звільнення від відбування покарання і закріплення 

результатів виправлення. 

Розглядається також виконання покарань без ізоляції від суспільства. 

Окремо вивчаються питання щодо виконання попереднього ув’язнення під 

варту. 

Кримінально-виконавче право, як і інші галузі права, має в своїй основі 

керівні положення - принципи. Принципи кримінально-виконавчого права - це 

основні ідеї, керівні положення, які визначають стратегію і напрями розвитку 

інститутів та норм цієї галузі права, забезпечують системність правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають при виконанні покарань. 

Система принципів кримінально-виконавчого права підрозділяється на 

три групи: загально-правові, міжгалузеві, галузеві. 

Загальноправові принципи включають законність, демократизм, 

гуманізм. Міжгалузеві - соціальну справедливість, невідворотність 

виконання покарання. Галузеві - рівність засуджених перед законом, 

підпорядкування правового регулювання завданню виправлення засуджених, 

диференціацію та індивідуалізацію виконання покарання, поєднання 

покарання із заходами виправного впливу, участь громадськості у виконанні 

покарання і виправленні засуджених. 

а) Загально-правові принципи кримінально-виконавчого права. 
Принцип законності - конституційний, закріплений у ряді статей 

Конституції України (ст.ст. 6, 19, 24, 68 та інші). У кримінально-виконавчому 

праві він виражений у забезпеченні верховенства закону, який регулює 

виконання покарання та його пріоритети перед іншими нормативними 

актами, що регулюють суспільні відносини в цій сфері. Принцип законності 

реалізується в точному й суворому дотриманні кримінально-виконавчого 

законодавства установами і органами виконання покарань, посадовими 

особами, працівниками організацій, які взаємодіють з установами і органами 

виконання покарань, військовослужбовцями, які здійснюють охорону і 

конвоювання засуджених, громадськими організаціями, котрі беруть участь у 

виправленні засуджених, окремими громадянами при відвіданні місць 

відбування покарання і самими засудженими. Цей принцип закріплений 

також у ст. 5 Кримінально-виконавчому кодексу України та у ст. 2 Закону 

України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» .  

Принцип демократизму відображає сутність багатьох інститутів і 

норм кримінально-виконавчого права. Насамперед він реалізується у 

визнанні засудженого суб’єктом цієї галузі права. Принцип демократизму 

виражається в сутності організації процесу виправлення засуджених, 

відкритості установ і органів виконання покарань, насамперед у залученні 

громадськості до виховної роботи із засудженими, здійсненні контролю за 

діяльністю органів виконання покарань. Цей принцип закріплений, у ст.5 

Кримінально-виконавчому кодексу України. 
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Принцип гуманізму кримінально-виконавчого права відображений у 

багатьох інститутах і нормах Кримінально-виконавчого кодексу України, 

інших нормативних актах, які регулюють виконання покарань. Він 

закріплений у численних міжнародних актах про права людини і про 

поводження із засудженими і ув`язненими. 

Цей принцип виражається також і в тих цілях, які ставить держава при 

виконанні покарання, - виправлення засуджених, повернення в суспільство 

повноправними його членами. Він реалізується також у заходах виправного 

впливу: суспільно-корисній праці, інтенсивному психолого-педагогічному 

впливі, професійній підготовці і загальноосвітньому навчанні, поряд з 

жорсткими режимними вимогами, що забезпечують дисципліну і порядок в 

місцях позбавлення волі, але одночасно створюють умови для розширення 

прав і пільг засудженим аж до умовно-дострокового звільнення. 

б) Міжгалузеві принципи кримінально-виконавчого права. 

Принцип справедливості покликаний оберігати інтереси суспільства, 

захищати його від нових злочинних посягань, відновлювати порушене 

злочином почуття справедливості. Цей принцип відображений в ст. 1 

Кримінально-виконавчого кодексу України, яка визначає завдання 

кримінально-виконавчого законодавства, насамперед - забезпечення 

реалізації покарання (кари), і в ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу 

України, що регулює основні засоби виправлення засуджених, які 

передбачають покладення на засуджених спеціальних обов’язків. Виконання 

ними цих обов’язків - першочергова вимога соціальної справедливості. 

Принцип невідворотності виконання і відбування покарання. У 

кримінально-виконавчому праві цей принцип виражається в невідворотності 

виконання і відбування покарання, призначеного судом, в обов’язку 

засудженого терпіти кару, тобто ті позбавлення і обмеження прав, нести 

моральні страждання протягом строку, визначеного вироком суду. 

в) До галузевих принципів кримінально-виконавчого права 

відносяться: 
Рівність засуджених перед законом. Його підгрунтям є 

конституційний принцип рівності всіх перед законом (ст. 24 Конституції 

України), а також Загальна декларація прав і свобод людини (ст. 7). 

Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими (ст. 6). 

Принцип підпорядкування правового регулювання завданню 

виправлення і ресоціалізації засуджених. Цей принцип характеризує 

соціальну спрямованість кримінально-виконавчого права, його інститутів, 

норм і принципів. У діючому законодавстві (ст. 1 Кримінально-виконавчого 

кодексу України) завдання виправлення і ресоціалізації засуджених 

поставлено на перше місце. Принцип виправлення і ресоціалізації 

закріплений також в ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України, згідно 

з якою виправлення засудженого - процес позитивних змін, які 

відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до 

самокерованої правослухняної поведінки. Ресоціалізіція - свідоме 

відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена 
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суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого 

соціально-нормативного життя в суспільстві. 

Для працівників установ і органів виконання покарань вимоги цього 

принципу полягають в тому, щоб вся організаційна, практична діяльність 

була підпорядкована переважно досягненню мети виправлення і 

ресоціалізації засуджених. Кожне з управлінських рішень, що приймається, 

мусить оцінюватися передусім саме з цієї точки зору. 

Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарання - 

похідний від такого принципу кримінального права, як диференціація і 

індивідуалізація відповідальності. В кримінально-виконавчому праві він 

виражається в диференціації і індивідуалізації виконання (відбування) 

покарання. Диференціація виконання покарання полягає в тому, що до різних 

категорій засуджених в залежності від тяжкості вчинених ними злочинів, 

злочинної діяльності в минулому, форми вини, поведінки в процесі 

відбування покарання, застосовується каральний вплив в різних обсягах. 

Один із методів диференціації виконання покарання - класифікація 

засуджених і розподіл їх по видах виправно-трудових установ. Цей принцип 

дістав своє відображення в ст.ст. 5, 18 Кримінально-виконавчого кодексу 

України. 

Принцип індивідуалізації виконання покарання базується на обліку не 

групових, а індивідуальних особливостей особи засудженого, які 

враховуються при відбуванні ним покарання. Так, у ст. 6 Кримінально-

виконавчого кодексу України (у якій розкриваються поняття виправлення і 

ресоціалізація) вказується, що засоби виправлення і ресоціалізації 

засуджених повинні застосовуватися з урахуванням виду покарання, 

особистості засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів 

вчиненого злочину та поведінки засудженого під час відбування покарання. 

Раціональне застосування примусових заходів і стимулювання 

правослухняної поведінки передбачає, що виконання покарань повинне 

супроводжуватися застосуванням до засуджених різних заходів виховання. 

Це стосується не лише засуджених до позбавлення волі чи виправних робіт, 

стосовно яких застосовується весь комплекс кримінально-виконавчого 

впливу згідно з Главою 2 Розділу І Кримінально-виконавчого кодексу 

України, але й покарань, не пов’язаних із застосуванням цих заходів. До 

таких засуджених повинні застосовуватися, в обов’язковому порядку, 

загальні заходи виховного характеру. Правовою підставою застосування цих 

заходів є вирок суду, що набрав чинності.  

Участь громадськості у виконанні покарання, виправленні 

засуджених. Відповідно до діючого кримінально-виконавчого законодавства 

цей принцип реалізується шляхом контролю громадськості за діяльністю 

адміністрації установ виконання покарань, за рішенням правових питань 

відбування засудженими покарання і закріплення результатів виправлення 

стосовно осіб, звільнених від покарання. Всі принципи кримінально-

виконавчого права взаємопов’язані і доповнюють один одного, тому й 

реалізація їх при виконанні покарання повинна бути комплексною. 
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ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Кримінально-виконавче право – це самостійна галузь права, 

трансформована в кінці 90-х років ХХ століття з виправно-трудового права, 

що регулює суспільні відносини, які виникають у процесі і в зв’язку з 

виконанням (відбуванням) всіх видів покарань, застосуванням заходів 

виправного впливу.  

Принципи кримінально-виконавчого права – це теоретично 

обґрунтовані, обумовлені об’єктивними закономірностями реалізації кари, 

законодавчо закріплені основні положення, що виражають сутність 

екзекутивної діяльності, спрямованої на здійснення правообмежень 

властивих покаранням, незалежно від форм застосовуваних примусових 

заходів та відповідають реальній можливості виконання покарання. 

Закріплені в ст.5 КВК України. 

 

 

3. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 
 

У вигляді норм кримінально-виконавчого права виступають юридичні 

акти в формі загальнообов’язкових правил, виражених у законах і 

підзаконних актах, які регулюють суспільні відносини, що виникають у 

процесі і з приводу виконання покарань. 

Механізм правового регулювання має такий вигляд. Норми права, 

будучи правилами поведінки, безпосередньо впливають на поведінку людей, 

подаючи взірець їх поведінки і, таким чином, впливаючи на фактичні 

суспільні відносини. Спроможність регулювати суспільні відносини повинна 

бути властива будь-якій юридичній нормі, в тому числі нормі, яка 

встановлює заборону. Такі норми ніби говорять: ―Не роби цього, тримай себе 

в межах встановлених відносин‖. 

Норми кримінально-виконавчого права являють собою правила 

поведінки, які виражають заборони і дозвіл у сфері виконання покарань. 

Норми кримінально-виконавчого права, встановлюючи права і 

обов’язки суб’єктів, які виконують і тих, хто відбуває покарання, визначають 

службове становище відповідних посадових осіб і поведінку засуджених у їх 

повсякденному житті. Визначаючи зміст відбування покарання, вони 

передбачають його належне виконання і гарантують межі вимог стосовно 

засуджених. 

Найбільш різнобічно визначені нормами кримінально-виконавчого 

права порядок та умови відбування позбавлення волі режим відбування 

покарання, праця засуджених, їх навчання і основні форми виховної роботи. 

Зміст норм кримінально-виконавчого права являє собою такі правила 

поведінки, які нормами ніякою іншою галуззю права не передбачені. 

Норми кримінально-виконавчого права регулюють повсякденне життя і 

побут засуджених, їх участь у праці, дозвілля, проведення серед них 

виховних заходів, навчання, тобто ті відносини, учасниками яких є 
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засуджені, і які у звичайному житті (на волі) регулюються нормами інших 

галузей права, нормами моралі. 

Норми кримінально-виконавчого права поділяються на види. Існує 

кілька видів таких поділів у залежності від поставлених завдань і обраних 

підстав: за характером встановленого правила норми кримінально-

виконавчого права можуть бути зобов’язуючими, дозволяючими і 

уповноважуючими. Різновидом уповноважуючої норми є заохочувальна 

норма; з точки зору структури норма кримінально-виконавчого права має, як 

і будь-яка інша норма, гіпотезу, диспозицію і санкцію. 

Гіпотеза норми кримінально-виконавчого права визначає межі її 

чинності (дії), тобто ті умови, за яких повинна діяти норма, і тих суб’єктів 

правовідносин, яких диспозиція наділяє певними правами і обов’язками. 

Диспозиція норми кримінально-виконавчого права встановлює права і 

обов’язки суб’єктів кримінально-виконавчих відносин. 

Санкція норми кримінально-виконавчого права містить вказівки на ті 

правові наслідки, які наступають за порушення вимог диспозиції норми. 

При цьому особливістю норм кримінально-виконавчого права є те, що 

передбачені його нормами санкції містяться в окремій нормі.  

Норми будь-якої галузі права містяться в їх джерелах. Під джерелами 

кримінально-виконавчого права  треба розуміти акти органів влади або 

компетентних органів управління, що містять норми кримінально-

виконавчого права. Базою всього нашого законодавства, в тому числі й 

кримінально-виконавчого, є Конституція України. Вона визначає основи 

суспільного ладу і політики країни, основні конституційні принципи 

державного управління, основні права, свободи і обов’язки громадян 

України. Окремі вчені вважають, що сама Конституція України 

безпосередньо норм кримінально-виконавчого права не містить. Між тим, в 

ній є норми прямої дії – ч.3 ст.43 (використання примусової праці 

забороняється), ч.3 ст.63 Конституції (засуджений користується всіма 

правами людини і громадянина, за виключенням обмежень, які визначені 

законом і встановлені вироком суду).  

Безпосередніми джерелами кримінально-виконавчого права є: 

1. Закони України. 

3. Постанови Верховної Ради України. 

4. Підзаконні нормативні акти. 

5. Укази Президента України. 

6. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. 

7. Міжвідомчі і відомчі нормативні акти: накази, правила, положення, 

інструкції Державної пенітенціарної служби України та інші. 

Основним нормативно-правовим актом є, безперечно, кодифікований 

закон – Кримінально-виконавчий кодекс України, прийнятий ВР України 11 

липня 2003 року, що набрав чинності з 1 січня 2004 року. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
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Норми кримінально-виконавчого права – це загальнообов’язкові 

правила, закріплені у законах та підзаконних актах, які регулюють суспільні 

відносини, що виникають в процесі із приводу виконання покарань 

(складається з гіпотези, диспозиції, санкції). Джерела кримінально-

виконавчого права – це акти органів влади або компетентних органів 

управління, що мають норми кримінально-виконавчого права. Основним 

джерелом КВП є Кримінально-виконавчий кодекс України. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Таким чином розкрито поняття і сутність кримінально-виконавчої 

політики та кримінально-виконавчого права як сукупності забезпечених 

силою державного примусу загальнообов'язкових норм, що регламентують 

діяльність органів та установ виконання покарань, визначають порядок 

виконання й умови відбування покарань, регулюють правовідносини, що 

виникають у сфері виконання покарань. З’ясовано, що норми кримінально-

виконавчого права є похідними від норм кримінального права; визначаючи 

процедуру виконання-відбування покарань, вони виконують допоміжну роль 

у реалізації інституту покарання, визначену матеріальними кримінально-

правовими нормами. Це означає що поняття покарання, його цілі, види 

покарань, які визначені у КК України, мають вирішальне значення для 

визначення предмета правового регулювання кримінально-виконавчого 

права. Встановлено, що принципи кримінально-виконавчого права є виразом 

головного, основного в даній галузі права, вони відображають стратегічну 

тенденцію його розвитку, показуючи, на що воно зорієнтовано. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 
 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси кримінально-виконавчого права як комплексної науки, її 

загальної структури, предмету та досліджується кримінально-виконавча 

політика.  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити основні принципи кримінально-виконавчого 

права, які підрозділяється на три групи: загально-правові, міжгалузеві, 

галузеві. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТТЕЕММАА  №№  22..  ССИИССТТЕЕММАА  ООРРГГААННІІВВ  ІІ  УУССТТААННООВВ  ВВИИККООННААННННЯЯ  ППООККААРРААННЬЬ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

ВСТУП……………………………………………………………………… 

1.Система органів і установ виконання 

покарань…………………………………………………………………….. 

2. Державна пенітенціарна служба України – центральний орган виконавчої 

влади зі спеціальним статусом…………………………………………… 

3. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими 

правоохоронними органами……………………………………………… 

ВИСНОВКИ:……………………………………………………………… 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

І. Норматині акти: 

1. Конституція України; Конституція України: зі змінами на 01.06.2016. 

2. Кримінально-виконавчий кодекс України. – К., 2003. Зі змінами на 

11.06.2016. 

3. Закон України Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України від 23.06.05 // Офіц. Вісник України. - 2005. - № 29. Зі змінами на 

09.12.2015. 

ІІ. Спеціальна література: 

1. Автухов К. А. Кримінально-виконавче право [Текст] : навч. 

посіб.: відповіді на екзаменац. питання та питання до практ. занять : перелік 

питань для іспиту : перелік основ. норм.-прав. актів / К. А. Автухов ; за заг. 

ред. А. Х. Степанюка. - Харків : Право, 2016. - 157 с. 

2. Богатирьов І.Г., Богатирьова О.І.  Державна кримінально-

виконавча служба України (Історія та сучасність). -Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2007. 

- 352с. 

3. Бараш Є. Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ 

виконання покарань. Дис. канд. юрид. наук. - Харків, 2006. 

4. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України: 

Підручник. / І.Г. Богатирьов. – Київ: Всеукраїнська асоціація видавців 

«Правова єдність». - 2008. – 352 с. 

5. Гречанюк С.К. Організаційно-правові засади взаємодії 

кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними 

організаціями. Дис. канд. юрид. наук. - Ірпінь, 2006. 

6. Кримінально-виконавче право України: (Загальна та Особлива 

частини): Навч. посіб. / О.М. Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О. Корчинський та 

ін..; За заг. ред. О.М. Джужи.-2-е вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком 

Інтер,2002. - 448 с. 

7. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа, 

І.Г. Богатирьов, О.Г. Колб, В.В. Василевич та ін.; За заг. ред. докт. юрид. 

наук, проф. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2010. - 752с. 
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8. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів 

юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [Степанюк А.Х, 

Лисодєд О.В., Романов М.В. та ін.]; за ред. А.Х. Степанюка.-Х.: Право, 2005.-

256с. 

9. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / [Бадира 

В.А., Денисов С.Ф., Мінаєв М.М. та інш.]; під ред. канд. юрид. наук, 

професора Т.А. Денисової. – К.: «Істина». – 2008. – 400с. 

10. Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. Голіна, А. X. 

Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. X. Степанюка. - X. : 

Право, 2015. - 392 с 

11. Кримінально-виконавче право: підручник / В.В. Голіна, 

А.Х.Степанюк, О.В. Лисодед та ін.; за ред.. В.В. Голіни І А.Х. Степанюка. - 

Х.: Право, 2011.-328с. 

12. Кримінально-виконавче право України. Загальна та особлива 

частини: підручник / О.М. Литвинов, А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, К.А. 

Автухов, А.П. Гель, С.В. Лосич, Є.С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. О.М. 

Литвинова та д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 632 с. 

13. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання 

злочинам. Дис. доктора юрид. наук. - К., 2007. 

14. Колб О.Г. Засуджений як суб’єкт реформування кримінально-

виконавчої системи // Вісник прокуратури. -2003. - №4.-с.77-80. 

15. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого 

кодексу України/ І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл 

та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьова.-К.: Атіка, 2010.-

344с. 

16. Прусс В.М., Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: 

Монографія. -О.: Фенікс, 2006. - 252 с. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Дати студентам поняття системи органів і установ виконання покарань, 

її структури та функцій. З’ясувати місце кожного органу та установи в 

системі виконання покарань, а також взаємодію цих органів і установ між 

собою та з іншими державними органами. 

 

ВСТУП 

Принцип індивідуалізації покарання – один із найважливіших 

принципів галузей права кримінально-правового циклу - обумовлює 

наявність розгалуженої системи кримінальних покарань. Широкий діапазон 

заходів, які сьогодні знаходяться у розпорядженні суду, дозволяють йому з 

більшою точністю обрати той захід, який найбільше відповідає тяжкості 

вчиненого злочину і особі злочинця, а отже більш ефективним буде і саме 

покарання.  

Встановлений ст. 51 КК України перелік видів кримінальних покарань 

є єдиною системою заходів державного примусу, що застосовуються до осіб, 
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які вчинили злочини. До таких покарань відносяться: штраф; позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 

громадські роботи; виправні роботи; службові обмеження для 

військовослужбовців; конфіскація майна; арешт; обмеження волі; тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; позбавлення волі на 

певний строк; довічне позбавлення волі. Ефективність кримінального 

покарання і досягнення поставлених перед ним цілей багато в чому залежить 

від того, як воно буде виконано. Саме тому у відповідності до існуючої 

системи покарань створюється кореспондуюча їй система державних органів 

і установ, які виконують призначені судом покарання. Наявність такої 

системи передбачає не лише Кримінальний, але й Кримінально-виконавчий 

кодекс України, покликаний врегулювати порядок і умови виконання та 

відбування кримінальних покарань. 

Зауважимо, що система органів і установ виконання покарань, з одного 

боку, є складовою системи правоохоронних органів держави, з іншого боку, 

сама містить у собі один з елементів як підсистему – кримінально-виконавчу 

службу, на чолі з Державною пенітенціарною службою України).  

Як і кожний з елементів, що входить у систему правоохоронних 

органів, кримінально-виконавча система має свої специфічні функції, 

обумовлені особливостями сфери її діяльності. Водночас кожний з цих 

органів зобов’язаний виконувати єдине для всіх головне завдання, що 

об’єднує їх у систему, - протидіяти злочинності. 

Так, згідно із ч.1 ст.1 КВК України кримінально-виконавче 

законодавство регламентує порядок і умови виконання та відбування 

кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і 

держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації 

засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і 

іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, 

що принижує гідність, поводженню із засудженими. Це і вказує на 

належність системи органів і установ виконання покарань до системи 

правоохоронних органів. 

 

 

1. СИСТЕМА ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
 

Ст. 11 КВК України серед органів виконання покарань вирізняє: 

центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань (наразі це 

ДПтСУ), її територіальні органи управління, кримінально-виконавчу 

інспекцію.  

Якщо перші два органи мають управлінські функції, то кримінально-

виконавчі інспекції є органами, які виконують покарання, що не пов’язані з 

позбавленням волі: позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи (ст. 13 КВК). Крім 

того, КВІ здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування 
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покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

Установи виконання покарань — це такі організації, які безпосередньо 

і виключно здійснюють виконання конкретних видів кримінальних покарань.  

До установ виконання покарань закон відносить: арештні доми, 

кримінально-виконавчі установи і спеціальні виховні установи (далі - виховні 

колонії). У межах, визначених законом, виконання кримінальних покарань 

також здійснюють Державна виконавча служба, військові частини, гаупт-

вахти і дисциплінарний батальйон. 

Оскільки виключною діяльністю виправних, виховних установ та 

арештних домів є виконання  відповідних кримінальних покарань, то вони в 

повному обсязі належать до установ виконання покарань.  

Що ж стосується інших установ, які не входять до ДПтСУ, то на думку 

проф. А.Х. Степанюка, Державна виконавча служба, військові частини, 

гауптвахта і дисциплінарний батальйон здійснюють різні функції і завдання, 

серед яких, у тому числі, є виконання деяких видів кримінальних покарань. 

Тому, на думку вченого, ці структури не є установами виконання покарань. 

До того ж органи та установи виконання покарань утворюються ДПтСУ; що 

ж стосується військових частин, гауптвахт і дисциплінарних батальйонів, то 

вони утворюються Міністерством оборони України. 

З таким висновком вченого можна не погодитись або погодитись 

частково, оскільки ці установи і органи прямо передбачені в ст.11 КВК 

України як органи і установи виконання покарань, а дисциплінарний 

батальйон взагалі має основну функцію - виконувати покарання стосовно 

засуджених з числа військовослужбовців строкової служби.  

Зупинимось докладніше на кожному з видів установ виконання по-

карань та інших органах, які виконують деякі види кримінальних покарань. 

Арештні доми — це вид установ виконання покарань, у яких засуджені 

відбувають покарання у виді арешту. Оскільки цей вид покарання полягає в 

триманні засудженого в умовах ізоляції (ст. 60 КК України), то в арештних 

домах створюються умови для забезпечення фізичної ізоляції засуджених від 

зовнішнього світу та оточуючих. Умови тримання в арештних домах повинні 

відповідати режимним вимогам відбування цього покарання та забезпечувати 

роздільне тримання окремих категорій засуджених, нагляд за ними, а сам 

арештний дім мати необхідну матеріально-технічну та побутову базу. 

Вимоги до створення та внутрішньої і просторової організації 

арештних домів встановлюються законодавством. 

В арештних домах тримаються повнолітні особи, а також неповнолітні, 

яким на момент постановлення вироку виповнилося шістнадцять років і які 

засуджені за злочини невеликої тяжкості. 

Кримінально-виконавчі установи — це вид установ виконання по-

карань, в яких засуджені відбувають покарання у виді обмеження волі та 

позбавлення волі на певний строк. Діяльність з виконання вказаного 

покарання є основним завданням цих установ. Ці установи займають 

центральне місце у системі установ виконання покарань. Пояснюються це 
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тим, що покарання у виді позбавлення волі має широке застосування судами 

України, а також залишається одним з найефективніших покарань. У 

кримінально-виконавчих установах утримується переважна кількість 

засуджених до позбавлення волі. 

Як було зазначено, кримінально-виконавчі установи поділяються на 

кримінально-виконавчі установи відкритого типу (виправні центри) і 

кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні і виховні 

колонії). У свою чергу, виправні колонії поділяються на колонії мінімального, 

середнього та максимального рівнів безпеки. 

Виправні колонії мінімального рівня безпеки поділяються на: 

- колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами 

тримання; 

- колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.  

У ВК мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання 

тримаються засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з 

необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи, 

переведені з колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами 

тримання і колоній середнього рівня безпеки в порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

У ВК мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання 

тримаються чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини 

невеликої та середньої тяжкості; жінки, засуджені за злочини невеликої та 

середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. У виправній колонії 

цього виду можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з 

виховних колоній у порядку, встановленому статтею 147 цього Кодексу. У 

секторі середнього рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть 

відбувати покарання також жінки, засуджені до довічного  позбавлення волі. 

Найбільша частина засуджених до позбавлення волі відбуває 

покарання у ВК середнього рівня безпеки, а саме: 

 - жінки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; 

- жінки яки покаранн 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 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. 

У ВК максимального рівня безпеки відбувають покарання чоловіки: 

- засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; 
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- 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 виді позбавлення волі; 

- чоловіки, переведені з колоній середнього рівня безпеки в порядку, 

передбаченому цим Кодексом. 

Слідчі ізолятори (СІЗО) виконують функції виправних колоній 

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання виправних 

колоній середнього рівня безпеки стосовно засуджених, які залишені для 

роботи з господарського обслуговування. 

Виховні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк стосовно засуджених неповнолітніх. 

Таким чином, існування виправних колоній різних видів обумовлено 

реалізацією вимоги закону про роздільне тримання засуджених до 

позбавлення волі (ст.92 КВК України). Ця вимога спрямована на 

забезпечення ізоляції, запобігання негативному впливу, який може справити 

на засудженого вперше особа, яка вже відбувала покарання у виді 

позбавлення волі, для досягнення максимального педагогічного ефекту від 

покарання, а також для створення оптимальної системи кримінально-

виконавчих установ. Роздільне тримання різних категорій засуджених 

дозволяє також диференційовано застосовувати засоби і методи виправлення 

і ресоціалізації. 

Усі без виключення УВП мають статус юридичної особи зі всіма 

правами та обов'язками, які передбачені законом для юридичної особи. 

Організаційна та просторова структура кримінально-виконавчих 

установ встановлюється КВК України та нормативними актами 

Департаменту (ДПтСУ). Ці установи будуються (точніше - раніше 

будувались) за типовими проектами. В кримінально-виконавчих установах 

виділяються дві ізольовані зони: житлова — для проживання засуджених; 

виробнича — для працевикористання засуджених. У свою чергу житлова 

зона поділяється на наступні дільниці: карантину, діагностіки і розподілу; 

ресоціалізації; посиленого контролю; соціальної реабілітації. Ці дільниці 

ізолюються одна від одної. Види дільниць безпосередньо залежать від рівня 

безпеки колонії. ДСР розташовується за межами охоронюваної зони 

виправної колонії. 

В житлових зонах розміщуються гуртожитки, їдальні, бібліотеки, 

кімнати психоемоційного розвантаження, приміщення для навчання,  

медична частина, перукарня, комора для зберігання постільних речей та 

спецодягу, кабінети для начальника установи, його заступників та інші 

приміщення та частини, необхідні для забезпечення діяльності установи та 

життєдіяльності засуджених. 
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На території установи обладнуються приміщення камерного типу і 

дисциплінарного ізолятора. 

Житлова зона відокремлюється від виробничої коридорами, які 

проглядаються. Коридорами також відокремлюються приміщення камерного 

типу та дисциплінарного ізолятора. Між житловою та виробничою зонами 

обладнуються приміщення контрольно-перепускних пунктів та кімнати для 

обшуку та переодягання засуджених. 

У будинку, де розташований контрольно-перепускний пункт для 

пропуску персоналу на територію установи, обладнуються кімнати для 

проведення побачень, приймання-видавання посилок (передач), догляду осіб 

та їх речей. 

За межами установи, як правило, розташовуються склади 

продовольства, речового майна, паливно-мастильних матеріалів, гаражі, 

аптеки та інші приміщення. 

Нормативними актами Департаменту (ДПтСУ), зокрема Правилами 

внутрішнього розпорядку, встановлюються правила та вимоги до обладнання 

гуртожитків у виправних  колоніях і виправних центрах, приміщень 

камерного типу та дисциплінарних ізоляторів.  

Внутрішнє обладнання виправних колоній залежить також від рівня її 

безпеки. 

Кримінально-виконавча установа має певну організаційну структуру. 

Очолює установу начальник, який має заступників. Начальник здійснює 

загальне управління установою, виконує розпорядчі, адміністративні, 

господарські та інші функції. Заступники начальника керують визначеними 

для них начальником установи окремими ділянками роботи, а також 

виконують функції начальника установи у разі його відсутності. 

Кримінально-виконавча установа має відділи - оперативний відділ, 

відділ нагляду і безпеки, відділ по контролю за виконанням судових рішень, 

відділ соціально-психологічної роботи, відділ охорони, інтендантську та 

медичну служби. Вказані відділи очолюють відповідні начальники. Кожен з 

відділів організує та виконую конкретний сегмент роботи із засудженими, 

спрямований на досягнення завдань, які стоять перед кримінальним 

покаранням та кримінально-виконавчим законодавством, а також на 

забезпечення належного виконання кримінального покарання. 

Начальник кримінально-виконавчої установи має чергового помічника 

начальника установи, який сприяє та допомагає начальнику кримінально-

виконавчої установи у виконанні його обов'язків. Організаційною ланкою, 

яка має найбільше навантаження, є начальники відділень соціально-виховної 

і психологічної служби. Ці посадові особи очолюють колективи засуджених 

та проводять з ними індивідуальну та загальну роботу, метою якої є 

виправлення та ресоціалізація засуджених. Серед посадових осіб 

кримінально-виконавчої установи є також оперуповноважені оперативних  

відділів, інспектори і молодші інспектори ВО, ВНіБ. 
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Ще раз нагадаємо, що кримінально-виконавчі установи поділяються на 

виправні колонії та виправні центри. Кажучи про призначення КВУ, 

зазначимо, що: 

Виправні центри є установами відкритого типу і виконують покарання 

у виді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та 

середньої тяжкості, а також засуджених, яким цей вид покарання призначено 

у зв'язку з заміною невідбутої частини покарання більш м'яким та за 

ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (статті 82, 389 

КК України). 

Стаття 18 КВК України встановлює класифікацію засуджених до 

позбавлення волі за видами кримінально-виконавчих установ. Розподіл та 

направлення засуджених до відповідної установи здійснює Департамент 

(ДПтСУ) та Регіональні комісії з розподілу, направлення і переведення 

засуджених до позбавлення і обмеження волі. Основним документом для 

розподілу засуджених є затверджена ДДУПВП «Інструкція з розподілу, 

направлення та переведення засуджених до позбавлення і обмеження волі». 

Дисциплінарні батальйони призначені для виконання покарання у виді 

тримання засуджених військовослужбовців строкової служби в 

дисциплінарному батальйоні.  

Військові частини та гауптвахти виконують покарання у виді 

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу, службового обмеження для військовослужбовців, 

засуджених за злочини невеликої тяжкості, покарання у виді арешту з 

утриманням засуджених на гауптвахтах, а також здійснюють контроль за 

поведінкою засуджених військовослужбовців, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. Організація і діяльність цих установ 

визначається Міністерством оборони України. 

Зрозуміло, що військові частини можуть виконати вирок про 

позбавлення звання, скажімо, сержанта або прапорщика. Порядок виконання 

покарання у виді позбавлення так званих «генеральських» звань (чинів, 

рангів) визначається чинним законодавством і виконується Президентом 

України або КМ України. 

І, нарешті, Державна виконавча служба згідно ст. 12 КВК України 

виконує покарання у виді конфіскації майна у випадку та в порядку, 

передбачених КВК та законами України. Раніше передбачалось, що ДВС 

буде виконувати і штраф. Але наразі цей вид покарання виконує сам суд, 

який постановив вирок. 

 

ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ. 

З вищевикладеного ми можемо зробити висновок, що перелічені нами  

органи і установи виконання покарань утворюють кримінально-виконавчу 

(або пенітенціарну) систему України, діяльність якої регламентується 

Конституцією України, КВК України, іншими законами і нормативно-

правовими актами. Система органів, які безпосередньо організовують і 

здійснюють виконання покарань, закріплена в ст.11 КВК України. 
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2. ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ – 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ 

 

Ми вже говорили, що кримінально-виконавчій системі України 

притаманні всі ознаки системного явища, оскільки, по-перше, кожна система 

утворюється із множинності елементів, які перебувають у взаємовідносинах, 

по-друге, кожній системі притаманні ознаки керованості або управління. 

Згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року 

№1085/2010 Державний департамент України з питань виконання покарань 

ліквідовано і на його базі утворено Державну пенітенціарну службу України, 

на яку тепер і покладено управління кримінально-виконавчою системою як 

на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що 

безпосередньо реалізовує єдину державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань. У своїй діяльності ДПтСУ керується Конституцією 

України, КВК України, іншими законами і нормативними актами. 

Будь-який процес управління певним органом передбачає здійснення 

організуючої, виконавчої, розпорядчої та адміністративно-господарчої 

діяльності. Оскільки кримінально-виконавчу систему складає множинність 

елементів, тобто органів та установ виконання покарань, ДПтСУ, керуючи 

цією системою, здійснює цілу низку функцій: планування, організацію, 

загальне керівництво, оперативне розпорядження, прогнозування, 

регулювання, облік та контроль. Але процесу управління кримінально-

виконавчою системою притаманні і специфічні функції, зокрема, функція 

виконання кримінальних покарань. Більш того, ця функція є визначальною у 

всій діяльності органів і установ виконання покарань, оскільки ці органи, як 

уже вказувалося, наділені спеціальним статусом та зайняті спеціальною 

діяльністю - виконанням кримінальних покарань. З метою реалізації, 

насамперед, цієї функції ДПтСУ у ході здійснення управління кримінально-

виконавчою системою вступає у різноманітні правовідносини з метою 

вирішення та задоволення усіх потреб вказаної системи. Ці правовідносини 

торкаються галузей адміністративного, господарського, цивільного, 

кримінального і трудового права. Принцип субординації та 

підпорядкованості органів та установ виконання покарань передбачає 

можливість управління кожним органом або кожною установою виконання 

покарань підпорядкованими їм процесами на відповідному рівні. У цій сфері 

такі органи або установи наділені владними повноваженнями щодо 

управління підпорядкованими їм процесами. 

Таким чином, відповідно до функцій, які покликаний виконувати орган 

управління, повноваження ДПтСУ можна поділити на: 

— повноваження щодо планування діяльності системи (визначення 

основних напрямів діяльності органів і установ виконання покарань та ін.); 

— повноваження з організації та вдосконалення системи (внесення 

пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування кримінально-
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виконавчої системи, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення 

боротьби зі злочинністю, інформування громадськості з цих питань та ін.); 

— повноваження щодо загального керівництва системою (здійснення 

переведень засуджених з однієї установи до іншої у випадках, передбачених 

законом, організація оперативно-розшукової діяльності, організація 

виконання актів амністії та помилування та ін.); 

— повноваження щодо оперативного розпорядження справами системи 

(здійснення управління майном підприємств та установ, що належать до 

сфери управління ДПтСУ, затвердження структури та штатного розпису 

органів та установ виконання покарань, визначення порядку застосування 

дійсних і умовних найменувань установ кримінально-виконавчої системи та 

присвоєння їх та ін.); 

— повноваження щодо прогнозування розвитку та діяльності системи 

(аналіз результатів діяльності органів та установ виконання покарань, 

складання довгострокових та оперативних прогнозів криміногенної 

обстановки та ін.); 

— повноваження щодо регулювання, обліку та контролю за системою 

(контроль виконання актів законодавства з питань, що належать до її 

компетенції, вироків, постанов і ухвал судів, забезпечення розподілу та 

тримання засуджених до позбавлення волі та осіб, взятих під варту, контроль 

за станом охорони праці і техніки безпеки, здійснення нагляду за 

додержанням правил і норм щодо безпечного проведення на підприємствах 

кримінально-виконавчої системи робіт, видання в установленому порядку 

нормативних актів та їх збірників, інших матеріалів з питань діяльності 

установ кримінально-виконавчої системи та інші повноваження). 

Нагадую, що ДПтСУ - правонаступник ДДУПВП. Департамент згідно з 

Указом Президента України від 31 липня 1998 року № 827/98 був визначений  

центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який 

безпосередньо реалізовує єдину державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань. Цей статус пізніше було закріплено в Законі України 

від 23 червня 2005 року «Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України». Сьогодні ДПтСУ  є юридичною особою, тобто, має самостійний 

баланс, рахунки в установах банків, гербову печатку зі своїм найменуванням. 

Указ Президента №827/98 передбачає, що Департамент (а тепер 

ДПтСУ) — це орган зі спеціальним статусом. Специфіка статусу обумовлена 

завданнями, які законодавець поставив перед Департаментом (ДПтСУ), а 

також тим, що цей орган не виконує більше ніяких функцій. 

Згідно з Указом Президента №827/98 основними завданнями 

Департаменту визначались:  

— здійснення єдиної державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань; 

— розроблення рекомендацій щодо організації тримання осіб, взятих 

під варту, забезпечення виконання вироків суду і застосування передбачених 

законом засобів виправлення і перевиховання засуджених; здійснення 

контролю за виконанням вироків суду за окремими видами додаткових 
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покарань; забезпечення примусового лікування засуджених, хворих на 

алкоголізм та наркоманію; 

— забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах 

виконання покарань, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з 

боку засуджених до позбавлення волі та щодо них, їх припинення та 

виявлення і розкриття злочинів, вчинених в органах і установах виконання 

покарань, проведення дізнання у справах про ці злочини, здійснення 

оперативно-розшукової діяльності; 

— керівництво органами і установами виконання покарань, організація 

виробничо-господарської діяльності з наданням засудженим роботи, 

забезпечення їх професійної підготовки та загальноосвітнього навчання; 

— правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, 

працівників кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей; 

удосконалення роботи з кадрами, їх професійної підготовки. 

Для виконання покладених на нього завдань Департамент (тепер і 

ДПтСУ) наділений необхідною компетенцією та здійснює взаємодію з 

іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних 

держав. Прикладом такої взаємодії може бути підготовка засуджених до 

звільнення та надання звільненому допомоги у вирішенні соціально-

побутових питань, в рамках яких органи та установи кримінально-виконавчої 

системи взаємодіють з територіальними органами внутрішніх справ і 

центрами зайнятості населення. Порядок такої взаємодії визначений у 

спільному наказі ДДУПВП, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства 

праці та соціальної політики України від 29.06.2000 р. № 139/405/150. 

Департамент (ДПтСУ) у межах своїх повноважень на основі та на 

виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх 

виконання. У разі необхідності Департамент (ДПтСУ) разом з іншими 

центральними і місцевими органами виконавчої влади видає спільні акти. 

Рішення Департаменту (ДПтСУ), прийняті в межах його компетенції, є 

обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами. 

Указ Президента визначає структуру Департаменту (ДПтСУ). Очолює 

його (її) голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент 

України. Голова Департаменту (ДПтСУ) має заступників, які призначаються 

та звільняються з посади відповідно до законодавства. Голова служби 

розподіляє обов'язки між заступниками. 

Голова здійснює керівництво Департаментом (ДПтСУ) і несе 

відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України 

за виконання покладених на службу завдань і здійснення ним своїх функцій, 

визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників 

структурних підрозділів служби. 
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Для погодженого вирішення питань у межах своїх повноважень, 

обговорення найважливіших напрямів діяльності в ДПтСУ утворюється 

колегія у складі голови, заступників голови за посадою, а також керівників 

структурних підрозділів. До складу колегії можуть входити керівники інших 

центральних органів виконавчої влади, а також керівники органів і установ 

виконання покарань та підприємств, які належать до сфери управління 

ДПтСУ. Членів колегії затверджує та звільняє від виконання обов'язків 

Кабінет Міністрів України. Рішення колегії втілюються наказами голови 

ДПтСУ. 

Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямків 

розвитку кримінально-виконавчої системи у ДПтСУ можуть утворюватися 

дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них 

затверджує голова служби. 

ДПтСУ має у своєму підпорядкуванні воєнізовані формування. 

ДПтСУ має територіальні органи управління — управління (відділи) 

ДПтСУ в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі. 

Ці органи реалізують рішення і накази ДПтСУ на місцях, у межах своєї 

компетенції здійснюють поточне керівництво органами та установами 

виконання покарань у відповідній області (районі, місті), інформують 

центральний апарат служби про стан органів та установ виконання покарань 

на відповідної території, виконують інші функції щодо забезпечення 

діяльності кримінально-виконавчої системи. 

Ст.7 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України» визначено, що Центральний орган виконавчої влади з питань 

виконання покарань утворюється, реорганізовується та ліквідовується 

Президентом України за поданням Прем`єр - Міністра України. Він реалізує 

єдину державну політику у сфері виконання покарань, спрямовує, координує 

та контролює діяльність кримінально-виконавчої служб, для чого у межах 

своїх повноважень видає накази, організовує на контролює їх виконання. 

Керівник центрального органу виконавчої влади з питань виконання 

покарань несе персональну відповідальність за виконання завдань Державної 

кримінально-виконавчої служби України (ДПтСУ). 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином ми з`ясували, що Державна пенітенціарна служба 

України є центральним органом виконавчої влади з питань виконання 

покарань, являється державним органом із спеціальним статусом, оскільки не 

виконує інших завдань, окрім виконання покарань. 

Голова ДПтСУ призначається Президентом України за поданням 

Прем`єр – Міністра України. 
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3. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ З 

ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

 

Реалізуючи цілі кримінального покарання та завдання, які стоять перед 

кримінально-виконавчим законодавством і виконанням покарання, 

кримінально-виконавчі установи взаємодіють з багатьма органами держави, а 

також з підприємствами і установами. Зумовлено це насамперед тим, що у 

своїй діяльності кримінально-виконавчі установи стають учасниками 

різноманітних правовідносин. 

Відповідно до правовідносин, учасниками яких є кримінально-

виконавчі установи, можна виділити такі групи форм їх взаємодії з органами 

держави, підприємствами та установами. 

1. Кримінальні процесуальні правовідносини — взаємодія з органами 

дізнання, слідства та суду. Взаємодія з органами слідства та дізнання (яке 

поки що існує) перебуває у сфері тримання осіб, щодо яких застосований 

запобіжний захід у виді взяття під варту, органи слідства та дізнання 

допомагають кримінально-виконавчим установам у вивченні особи 

засудженого, причин та умов, що сприяють вчиненню злочину. 

Діяльність органів та установ виконання покарань пов'язана з 

діяльністю судів. На підставі визначеного судом виду та розміру 

кримінального покарання ДПтСУ здійснює розподілення засуджених за 

видами кримінально-виконавчих установ та інформує суд про місце 

відбування засудженим покарання, а також про будь-які подальші 

переміщення засуджених з однієї установи до іншої або про їх дострокове 

звільнення.  Взаємодія можлива також з приводу необхідності зміни, 

перегляду та скасування вироку суду або встановлення адміністративного 

нагляду за засудженим. 

2. Наглядові правовідносини — взаємодія з органами внутрішніх справ 

щодо встановлення та здійснення адміністративного нагляду, а також з 

органами прокуратури. У разі встановлення адміністративного нагляду на 

підставі матеріалів кримінально-виконавчих установ ці установи 

направляють постанову суду про встановлення адміністративного нагляду 

для виконання органу внутрішніх справ за обраним піднаглядним місцем 

проживання у день звільнення такої особи. 

Органи і УВП підлягають нагляду з боку органів прокуратури. 

Донедавна прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень проводили перевірки відповідності закону діяльності органів 

та установ виконання покарань. З 2012 року ці функції покладені, переважно, 

на місцеві прокуратури за місцем розташування ОУВП. 

3. Взаємодія з територіальними органами внутрішніх справ і центрами 

зайнятості населення з питань підготовки засуджених до звільнення та 

надання допомоги в трудовому та побутовому влаштуванні особам, які 

звільнені з місць позбавлення волі. 
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4. Господарські правовідносини — взаємодія з фізичними та 

юридичними особами з метою отримання прибутку від господарювання для 

забезпечення діяльності відповідної кримінально-виконавчої установи.  

Необхідно зазначити, що ОУВП взаємодіють також з органами 

місцевого самоврядування і громадськими організаціями. Правовою базою 

участі громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених, здійсненні 

громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання 

покарань є ст.25 КВК, а стосовно неповнолітніх засуджених - ст.149 КВК 

України. Ст. 160 КВК України регулює здійснення громадського контролю за 

особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання. Ще 

одним нормативним актом, що регламентує діяльність спостережних комісії, 

є затверджене КМ України (429-2004-п) Положення про спостережні комісії. 

Останні мають широкі повноваження щодо контролю за діяльністю ОУВП, а 

також надання їм допомоги у виконанні завдань служби. 

 Ст. 128 КВК регулює порядок богослужіння і відправлення 

релігійних обрядів в УВП. Тобто, ОУВП взаємодіють з релігійними 

організаціями, які офіційно зареєстровані у встановленому законом порядку. 

При цьому адміністрація колонії не має виявляти свого ставлення до певної 

релігії чи конфесії. 

 

ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, при здійсненні виконання покарань ОУВП тісно 

взаємодіють як з іншими правоохоронними органами, з органами державної 

влади і місцевого самоврядування, а також з громадськими та релігійними 

організаціями. 

 

ВИСНОВОК ДО ТЕМИ. 

 

Ураховуючи вищевикладене, підсумовуємо, що органи та установи 

виконання покарань, зазначені у ст.11 КВК України, утворюють 

кримінально-виконавчу систему України, діяльність якої регламентується 

Конституцією України, КВК України, законами й актами Президента 

України, КМ України та іншими нормативно-правовими документами. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається система органів і установ виконання 

покарань, до яких входять: центральний орган виконавчої влади з питань 

виконання покарань (наразі це ДПтСУ), її територіальні органи управління, 

кримінально-виконавчу інспекцію. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 
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книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Дати студентам поняття кримінально-виконавчих правовідносин та 

охарактеризувати елементи кримінально-виконавчих правовідносин. 

З’ясувати проблемні питання регулювання кримінально-виконавчих 

правовідносин у сучасному кримінально-виконавчому законодавстві 

України. 

 

ВСТУП 

 

Суспільна трансформація сучасної української держави, формування 

повноцінної правової держави європейського зразка особливо загострює 

питання реформування правоохоронних органів держави, до яких належить і 

пенітенціарна система. Це є цілком логічним, адже виконання призначених 

судом кримінальних покарань є завершальною стадією застосування 

кримінально-правових норм як складової карної політики держави. Тому 
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цілком логічним є необхідність реформування або бодай наближення до 

європейських існуючих сьогодні правовідносин у сфері виконання покарань. 

Кримінально-виконавчі правовідносини, їх складові, проблемні 

питання регулювання – все це є тема нашої лекції. 

 

 

1 ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Перед тим, як приступити до з`ясування поняття кримінально-

виконавчих правовідносин, згадаємо, що згідно з теорією права реальні 

життєві відносини між людьми та їх організаціями мають різні сторони і 

форми зовнішнього вираження. Вони бувають політичними, моральними, 

релігійними, національними, в т.ч. і правовими. Як ми знаємо, право – 

особливий, офіційний, державний регулятор суспільних відносин, і в цьому 

його основне призначення. Внаслідок регулювання певних правовідносин їм 

надається правова форма, внаслідок чого ці правовідносини здобувають 

нову якість і особливий вид – вони стають правовими. 

В юридичній літературі правовідносини визначаються по-різному: з 

одного боку, це фактичні суспільні відносини, які врегульовані нормами 

права, з іншого – це суспільні відносини, які виникають в результаті впливу 

норми права на фактичні суспільні відносини. Але обидва підходи мають 

одне суттєве загальне: правовідносини – це специфічний результат впливу 

норми права на фактичні суспільні відносини. Це дає нам змогу дійти 

висновку, що правові відносини є формою здійснення права, а не формою 

права; вони є засобом регулювання суспільних відносин, а не їх регулятором 

( яким є лише норма права).  

Правовідносини – це виникаючий на основі норм права 

індивідуалізований суспільний зв'язок між суб’єктами права, який 

характеризується наявністю юридичних прав та обов’язків і підтримується 

примусовою силою держави. 

Таким чином ми наблизились до теми нашої лекції, тобто,  до 

кримінально-виконавчих правовідносин, які, як ми тепер розуміємо, є 

результатом реалізації норм кримінально-виконавчого права. Ця залежність 

полягає у тому, що кримінально-виконавчі правовідносини виникають лише 

на основі норм кримінально-виконавчого права, які, у свою чергу, 

реалізуються у житті лише завдяки правовим відносинам, які виникають 

відповідно до тих умов, які передбачені цими нормами. Встановити умови 

виникнення кримінально-виконавчих правовідносин – означає визначити в 

законодавстві: хто і за яких умов може чи повинен вступити у 

правовідносини цього виду. Лише в кримінально-виконавчих 

правовідносинах можна перевірити життєвість і ефективність норм КВК 

взагалі, зокрема, - дієвість та ефективність норм, що регулюють виконання та 

відбування покарання у виді позбавлення волі. Саме в кримінально-

виконавчих правовідносинах забезпечується інтерес законодавця, який 
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спрямований на формування у засуджених правослухняної поведінки у сфері 

суспільних відносин як під час відбування покарання, так і після нього. 

Кримінально-виконавчі правовідносини хоч і довгострокові, проте все-

таки обмежені у часі: вони виникають з моменту вступу вироку у законну 

силу і тривають до закінчення терміну відбування покарання. Тобто, їх 

виникнення і припинення пов’язані з певними юридичними фактами.  

Юридичними фактами, що спричинюють виникнення конкретних або 

зміну існуючих кримінально-виконавчих правовідносин, бувають окремі 

діяння, наприклад, накладення дисциплінарного стягнення або переведення 

до приміщення камерного типу, надання поліпшених умов утримання тощо. 

Закінчуються кримінально-виконавчі правовідносини в результаті таких 

юридичних фактів, як діяння і подія. Діянням може бути, наприклад, рішення 

суду про умовно-дострокове звільнення, а подією - закінчення  призначеного 

судом строку покарання, смерть засудженого тощо. 

При характеристиці правовідносини в теорії права виділяють поняття 

загальних і реальних (конкретних) правовідносин. Загальні існують, з одного 

боку, між невизначеною кількістю фізичних осіб (громадян) – носіїв 

загальних прав та обов’язків, і державою та її органами – з іншого боку. 

Стосовно засуджених загальні правовідносини є першим і основним 

«пластом» правовідносин, які виникають в процесі реалізації норм 

кримінально-виконавчого права, що регулюють виконання та відбування 

конкретного виду покарання. Ці юридичні норми визначають коло суб’єктів 

конкретного виду покарання, їх правовий статус і створюють правову основу 

для утворення інших численних і різноманітних правовідносин, що 

виникають при виконанні більшості видів покарань.  

Наприклад, після звернення вироку до виконання і прибуття 

засудженого до позбавлення волі у виправну колонію зазначені загальні 

правовідносини набувають форму реальних або конкретних правовідносин у 

сфері режиму відбування позбавлення волі, соціально-виховної роботи, 

працевикористання, загальної і профтехосвіти тощо, які виникають на 

підставі норм кримінально-виконавчого права, що регулюють  виконання 

покарання у виді позбавлення волі. Одночасно перелічені фактори 

відрізняють кримінально-виконавчі правовідносини від правовідносин інших 

видів покарань, наприклад, правовідносин виконання штрафу, що мають 

короткочасний строк дії.  

Кримінально-виконавчі відносини відрізняються від інших 

правовідносин, перш за все, своїми суб’єктами, якими можуть бути тільки 

ОУВП – одного боку, а з іншого – засуджені. 

Мета кримінально-виконавчих правовідносин, для досягнення якої 

вони встановлюються, відповідає меті та завданням кримінально-

виконавчого законодавства, визначеного ст. 1 КВК України. Вони є логічним 

продовженням кримінально-правових та кримінально-процесуальних 

відносин.  

Як ми вже відмічали, порівняно з іншими правовідносинами, 

кримінально-виконавчі правовідносини мають свої особливості: 
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1) їх суб'єктами можуть бути тільки органи держави, які виконують 

покарання, і особи, засуджені до відбування кримінальних покарань; 

2)  правове становище суб'єктів цих правовідносин нерівнозначне; 

3) кримінально-виконавчі правовідносини є своєрідними 

довготривалими правовідносинами, оскільки мають реальний строк дії, 

встановлений вироком суду; 

4) у процесі виконання (відбування) покарання виникають не тільки 

прості, а й складні (комплексні) правовідносини, в яких можуть міститися 

елементи правовідносин кількох галузей права; 

5) реалізація цих правовідносин не допускає так званої солідарної 

відповідальності засуджених за їх порушення (що можливе в інших галузях 

права), а лише індивідуальну, а також не допускає їх розриву в разі взаємного 

порушення обов'язків сторонами чи принаймні одним із суб'єктів; 

6) кримінально-виконавчі відносини передбачають різні види 

відповідальності одночасно за вчинення одного правопорушення (на 

приклад, за навмисне знищення державного майна — дисциплінарну, 

передбачену ВТК, та матеріальну, регламентовану КЗУпП); 

7) кримінально-виконавчі правові відносини забезпечені суворим 

контролем як відомчого характеру (по вертикалі ієрархії системи виконання 

покарань), так і іншими видами контролю за дотриманням змістовної 

сторони кримінально-виконавчих відносин (парламентським, судовим, 

прокурорським, рідних та близьких засуджених тощо), у тому числі самих 

засуджених, шляхом подачі звернень у різні державні органи та до їх 

посадових осіб, включаючи міжнародні суди та організації (ст. 55 

Конституції України); 

8) процес кримінально-виконавчого впливу не може бути цілком і 

повністю регламентований нормами права. Наприклад, немає потреби 

регламентувати нормами права різноманітні методи та засоби виховної 

роботи із засудженими. Така робота повинна проводитись індивідуально, з 

урахуванням вимог педагогіки та психології на грунті наукових досягнень; 

9) не всі відносини, що виникають з приводу виконання покарання, 

слід вважати кримінально-виконавчими і навіть правовідносинами взагалі. 

Так, фактичні відносини між засудженими - членами самодіяльних 

організацій засуджених будуються на моральній основі й не вважатимуться 

правовими. 

Враховуючи викладене, ми можемо дати наступне поняття 

кримінально-виконавчих правовідносин: це врегульовані нормами 

кримінально-виконавчого права суспільні відносини, які виникають між 

органами й установами виконання покарань і засудженими з приводу 

виконання та відбування кримінальних покарань. 

 

Висновки з першого питання: 

Правовідносини – це виникаючий на основі норм права 

індивідуалізований суспільний зв'язок між суб’єктами права, який 
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характеризується наявністю юридичних прав та обов’язків і підтримується 

примусовою силою держави. 

Кримінально-виконавчі правовідносини - це врегульовані нормами 

кримінально-виконавчого права суспільні відносини, які виникають між 

органами й установами виконання покарань і засудженими з приводу 

виконання та відбування кримінальних покарань. 

 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Як і будь-які інші правовідносини, кримінально-виконавчі відносини 

складаються з таких структурних елементів: 

- суб’єкти та учасники правовідносин; 

- об’єкти правовідносин; 

- зміст правовідносин. 

Автори окремих підручників до таких елементів відносять і юридичні 

факти, на яких ми вже зупинялись вище.  Вищезазначені елементи у 

своїй сукупності створюють склад будь-яких правовідносин, включаючи і 

кримінально-виконавчі.  

 Розглянемо більш детально кожен структурний елемент 

кримінально-виконавчих правовідносин. 

 Суб`єкти кримінально-виконавчих правовідносин.  

 По-перше, суб`єктами кримінально-виконавчих відносин 

можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які володіють значним 

обсягом суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Водночас одним із 

суб’єктів кримінально-виконавчих правовідносин є засуджений, оскільки 

саме він і є «винуватцем» їх виникнення – стосовно нього постановлено 

вирок суду. Засуджений як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин – 

це фізична осудна особа, яка наділена суб’єктивними правами та 

юридичними обов’язками, які встановлені кримінально-виконавчим 

законодавством. 

Іншим суб’єктом кримінально-виконавчих правовідносин виступають 

органи і установи виконання покарань в особі їх адміністрації, які наділені 

державно-владними повноваженнями щодо засуджених. 

Необхідно зазначити, що серед науковців-пенітенціаристів поширена 

думка про те, що коло суб’єктів кримінально-виконавчих відносин необхідно 

розширити, включивши до них прокуратуру, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування, різноманітні громадські 

організації, самодіяльні організації засуджених, родичів засуджених тощо. 

Але більшість вчених вважають, що такі органи і організації є не 

суб’єктами, а учасниками кримінально-виконавчих правовідносин, оскільки 

здійснюють юридично значимі дії, які є необхідною умовою реалізації 

суб’єктом правовідносин його суб`єктивних прав та юридичних обов’язків. 

Вчені твердять, що названі  організації, органи і особи вступають у 

правовідносини з адміністрацією ОУВП, а не з засудженими. Тому ці 
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правовідносини мають організаційно-правовий, а не кримінально-виконавчий 

характер, і спрямовані на забезпечення законності, прав і свобод засуджених 

при відбуванні ними покарань. 

Не будемо сперечатись щодо усіх вище перелічених осіб та організацій, 

але, на нашу думку, є підстави вважати прокурора і суд суб’єктами 

кримінально-виконавчих відносин. Наприклад, суд заміняючи засудженому 

на підставі ст.82 КК України позбавлення волі на виправні роботи, тим 

самим змінює існуючі кримінально-виконавчі відносини, а це вже ознака 

суб’єкта даного виду правовідносин. 

Прокурор своєю постановою звільняє засудженого з приміщення 

камерного типу (ПКТ), внаслідок чого: а) засуджений направляється до 

відділення ресоціалізації; б) змінюються пов’язані з цим кримінально-

виконавчі правовідносини. Якщо ж дії прокурора змінюють існуючі 

кримінально-виконавчі правовідносини, то він, на нашу думку, має право 

називатись суб’єктом цих правовідносин. 

Вся діяльність суб’єктів кримінально-виконавчих правовідносин 

спрямована на відповідні об’єкти. 

То що ж таке об`єкти кримінально-виконавчих правовідносин?  

У найбільш узагальненому значенні об’єктом будь-яких правовідносин 

виступає те, на що спрямовані суб’єктивні права і юридичні обов’язки його 

учасників, іншими словами, - це те, заради чого виникають самі 

правовідносини. 

Згідно теорії права об'єкт правовідносин становлять явища і предмети, 

з приводу яких виникають правовідносини. Ними, наприклад, можуть бути 

певні блага або інтереси. Прийнято також вважати, що як об'єкти 

кримінально-виконавчих правовідносин виступають різні сторони порядку та 

умов виконання (відбування) покарань і здійснювані при цьому діяння. 

Разом з тим, в юридичній літературі з кримінально-виконавчого права 

погляди на об’єкти кримінально-виконавчих правовідносин суттєво 

відрізняються. Одні вчені вважають, що об’єктом кримінально-виконавчих 

правовідносин завжди будуть реальні дії (бездіяльність), які 

здійснюються суб’єктами цих відносин. Інші у якості об’єктів цих відносин 

вважають також і окремі блага. Як бачимо, об’єкти кримінально-виконавчих 

правовідносин є такими ж різноманітними, як різноманітний сам вид цих 

правовідносин. 

Тому залежно від характеру та видів кримінально-виконавчих 

правовідносин, з суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, які до 

них входять, об’єктами цих відносин можуть виступати: 

1) поведінка засуджених під час відбування ними покарання у виді 

позбавлення або обмеження волі (правомірна або протиправна); 

2)  правомірна поведінка адміністрації УВП;  

3) нематеріальні блага засуджених (життя, честь, гідність, здоров`я, 

безпека тощо); 

4) матеріальні блага засуджених (речі, предмети, заробітна плата 

тощо); 
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5) продукти духовної творчості (твори літератури, живопису, 

мистецтва, винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо, - все, що є 

результатом інтелектуальної праці засуджених). 

З іншого боку, права та обов’язки суб’єктів кримінально-виконавчих 

правовідносин створюють взаємопов’язану систему і визначають зміст 

правовідносин.   

З точки зору змісту кримінально-виконавчих правовідносин О.І. 

Осауленко пропонує виділити такі види правовідносин: 

1) кримінально-виконавчі правовідносини, які виникають при 

виконанні та відбуванні покарань; 

2) кримінально-виконавчі правовідносини, які виникають при 

застосуванні заходів виправно-трудового впливу. (Про проблеми 

регулювання останніх піде мова пізніше).  

Стосовно першого виду правовідносин треба зазначити, що УВП в 

особі їх адміністрації (посадових осіб) мають право і одночасно зобов’язані 

вимагати дотримання засудженими порядку і правил відбування покарання 

(не порушувати вимоги режиму, правил внутрішнього розпорядку, 

взаємовідносин з адміністрацією та іншими засудженими, т.і.). 

Другий вид правовідносин передбачає виконання персоналом УВП 

завдань, визначених цілями кримінально-виконавчого законодавства: 

виправлення засуджених, їх ре соціалізацію та соціальну адаптацію. Цей вид 

правовідносин пов'язаний з прагненням адміністрації спонукати (вважай 

підштовхувати) засуджених до здобуття загальної освіти, підвищення 

потрібної суспільству професійної кваліфікації, свідомої участі у виховних 

заходах тощо.  

Одночасно розрізняють юридичний, фактичний та вольовий зміст 

правовідносин. 

Так, юридичний зміст кримінально-виконавчих правовідносин 

передбачає можливість певних дій уповноваженого суб’єкта (адміністрації 

УВП) і необхідність певних дій або утримання від якихось дій зобов’язаного 

суб’єкта (засуджених). Оскільки кримінально-виконавчі правовідносини є 

досить складними і двосторонніми, то права і обов`язки належать обом 

суб’єктам цих відносин. Якщо один із суб’єктів правовідносин має якесь 

право, то іншому кореспондується обов’язок це право забезпечити. Право і 

відповідний йому обов’язок пов`язують суб’єктів правовідносин. Якщо, 

наприклад, засуджений має право на побачення з рідними, то обов’язок 

адміністрації – надати таке побачення і створити для його проведення 

необхідні умови. 

Аналіз фактичного складу кримінально-виконавчих правовідносин при 

розв’язанні конкретних юридичних справ дає змогу глибше зрозуміти 

значення конкретних норм кримінально-виконавчого права, роль суб’єктів та 

учасників цих правовідносин.  
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Висновки з другого питання: 

Таким чином, основними елементами кримінально-виконавчих 

правовідносин є їх суб’єкти та об’єкти. 

Суб`єкти правовідносин – це їх сторони, які наділені певними 

правами та обов’язками, встановленими нормами права. У кримінально-

виконавчих правовідносинах суб’єктами є, з одного боку, уповноважені 

державні органи та установи, які виконують кримінальні покарання, а з 

іншого – засуджені, які відбувають призначене судом покарання.   

Об`єкти правовідносин – це явища або предмети, тобто, реально 

існуючі обставини, з приводу яких виникають правовідносини. Об`єктами 

кримінально-виконавчих правовідносин можуть бути: поведінка засуджених 

під час відбування ними покарання у виді позбавлення або обмеження волі 

(правомірна або протиправна); правомірна поведінка адміністрації УВП; 

нематеріальні блага засуджених (життя, честь, гідність, здоров`я, безпека 

тощо); матеріальні блага засуджених (речі, предмети, заробітна плата тощо); 

продукти духовної творчості (твори літератури, живопису, мистецтва, 

винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо, - все, що є результатом 

інтелектуальної праці засуджених). 

 

 

3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧИХ ПРАВОВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 

Ми вже визначились, що вступ вироку у законну силу та його 

звернення до виконання – це та юридична межа, де закінчуються 

кримінально-процесуальні і починаються кримінально-виконавчі 

правовідносини – цілий комплекс правовідносин, пов`язаних з виконанням та 

відбуванням кримінальних покарань. 

Не зважаючи на те, що новий КВК України задекларований його 

розробниками як повністю відповідаючий міжнародним стандартам 

поводження із засудженими, його прискіпливий аналіз, а також практика 

застосування свідчать про цілу низку проблем, які належним чином або 

взагалі не врегульовані цим Кодексом. Перш за все, це стосується тих 

кримінально-виконавчих правовідносин, у яких «страждають» права та 

законні інтереси засуджених до позбавлення або обмеження волі. 

Ми зупинимось лише на деяких проблемних питаннях регулювання 

суспільних правовідносин у системі «адміністрація ОУВП – засуджений», 

щоб зрозуміти важливість їх найшвидшого врегулювання і причини, які 

цьому заважають. 

На нашу думку, потребують свого вирішення такі питання:  

- відповідність положень ч.1 ст.115 КВК (жила площа 4 м
2
 на 

засудженого) положенням статті 9 Мінімальних стандартних правил 

поводження з ув`язненими (розміщати двох увязнених в одній камері є 

небажаним) та висновкам Європейського комітету із запобігання катуванням 
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і такого, що принижує гідність, поводження або покарання (житлова площа 

менше 7м
2
 на ув`язненого перетворює його тримання на катування);  

- відповідність положень ст.107 КВК (право засуджених на участь у 

трудовій діяльності) положенням ст.118 КВК щодо «повинності» засуджених 

до позбавлення волі працювати в місцях, визначених адміністрацією ВК; 

- відповідність ст.133 КВК (злісним порушником визнається 

засуджений, який тричі протягом року відмовлявся від роботи) положенням 

ч.1 ст.107 КВК (право, а не обов`язок засуджених на участь у трудовій 

діяльності); 

- відповідність ч.4 ст.118 КВК (засуджені не мають права припиняти 

роботу з метою вирішення трудових та інших конфліктів) положенням ст.44 

Конституції України, яка гарантує право працюючим на страйк; 

- відповідність положень ст.137 КВК (матеріальні збитки, заподіяні 

державі засудженими під час відбування покарання, стягуються з їхнього 

заробітку за постановою начальника колонії) положенням ст.124 Конституції 

України, відповідно до якої «юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі», та інші. 

 

Висновки з третього питання. 

Як ми бачимо, перелік проблемних питань, що потребують 

законодавчого врегулювання, є вельми широким. Їх наявність – результат не 

лише недосконалого правового регулювання, але і недостатніх на сьогодні 

можливостей держави забезпечити належні умови тримання засуджених і 

увязнених.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ ЛЕКЦІЇ. 

 

Таким чином, в результати розгляду теми заняття ми дійшли висновку, 

що кримінально-виконавчі правовідносини - це врегульовані нормами 

кримінально-виконавчого права суспільні відносини, які виникають між 

органами й установами виконання покарань і засудженими з приводу 

виконання та відбування кримінальних покарань. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються кримінально-виконавчі правовідносини, 

до яких входять врегульовані нормами кримінально-виконавчого права 

суспільні відносини, які виникають між органами й установами виконання 

покарань і засудженими з приводу виконання та відбування кримінальних 

покарань. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 
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Серед них слід виділити основні елементи кримінально-виконавчих 

правовідносин, а саме: суб’єкти та учасники правовідносин; об’єкти 

правовідносин; зміст правовідносин. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Дати студентам поняття та значення правового статусу засуджених. 

З’ясувати правовий статус засуджених до різних видів покарань. 

 

ВСТУП 

 

10.12.1948 року, тобто понад 68 років тому, Генеральна Асамблея 

Організації Обєднаних Націй (ООН) прийняла перший міжнародно-правовий 

акт, який проголошує основні права і свободи людини, - Загальну 

декларацію прав людини.  

Загальна декларація стала основою світового порядку в галузі прав 

людини та справила і справляє вирішальний  вплив на формування 

національного законодавства більшості країн світу. Закріплені у Загальній 

декларації положення були розвинуті у Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права, Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні і культурні права (1966р.), низці інших міжнародно-правових 

документів. Тож на даний час у міжнародному праві достатньо повно 

виписані загальновизнані стандарти правового статусу особи, які знайшли 

своє втілення в сучасних конституціях (налічується понад 200 конституцій 

держав, понад 300 – конституцій суб’єктів федерацій).  

Чинна Конституція України була прийнята 28.06.1996 року. У ній 

немає спеціального посилання на Загальну декларацію прав людини і 

Міжнародні пакти 1966 року, але в частині щодо визначення прав людини і 

громадянина наша Конституція повною мірою відповідає нормам і 

принципам міжнародного права. Вона містить спеціальний розділ «Права, с 

вободи та обов’язки людини і громадянина» (47 статей). Відповідно до 

Конституції громадяни мають рівні права і свободи та є рівними перед 

законом. Ці права гарантуються державою.  

Проблемою є те, що закріплені Конституцією України право і свободи 

людини і громадянина повсемістно  порушуються, нерідко порушуються 

брутально, що турбує і нас з вами, і міжнародну спільноту. 

Сьогодняшня лекція присвячна правовому статусу, тобто правам і 

обов’язкам осіб, засудженим до кримінальних покарань, - найбільш уязвимої 

частини населення України.  
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1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ 

 

Перш ніж досліджувати, як реалізується принцип законності у 

забезпеченні правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний 

строк, ми маємо звернутись до самого поняття «правовий статус». 

У теорії права поняття правового статусу визначене як юридично 

закріплене становище особи в державі й суспільстві. У підручниках 

використовуються як тотожні терміни «правовий статус» і «правове 

становище» особи. Ми беремо за основу розуміння правового статусу особи, 

яке вироблене теорією права, а саме:  

1) як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих 

державною прав, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як 

суб’єкт права (тобто який володіє правосуб’єктністю) координує свою 

поведінку в суспільстві;  

2) як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих 

державною прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких 

індивід як суб’єкт права (тобто, як такий, що має правосуб’єктність) 

координує свою поведінку в суспільстві; 

3) як закріплені в нормативних актах права, обов’язки і юридичну 

відповідальність; 

4) як єдність, систему юридичних прав, обов’язків і законних інтересів, 

які становлять основу, ядро правового становища особи; 

5) як систему суб’єктивних юридичних прав та юридичних обов’язків 

особи;  

6) як сукупність суб’єктивних обов’язків, які покладаються на нього, та 

прав, якими він володіє упродовж відбування покарання;  

7) як узагальнені для всіх фізичних осіб права, свободи і обов’язки, 

передбачені не тільки конституцією держави, національним правом, але і 

нормами міжнародного права. 

Правовий статус — це юридичне закріплене положення особи в 

державі й суспільстві.  

У правовій доктрині виділяється декілька видів правового статусу:  

1) загальний, або конституційний, статус людини і громадянина;  

2) спеціальний, або родовий, статус окремих категорій громадян; 

3) індивідуальний статус громадянина; 

4) статус іноземців, осіб без громадянства, осіб із подвійним 

громадянством; 

5) галузеві правові статуси особи (кримінально-процесуальний та ін.).  

Правовий статус засуджених являє собою різновид спеціального 

статусу, який, у свою чергу, поділяється на правові статуси осіб, які 

відбувають різні види кримінальних покарань (громадські роботи, виправні 

роботи, арешт, позбавлення волі та ін.). 

У найбільш загальному вигляді правовий статус засуджених можна 

визначити як засновану на загальному статусі громадян України і закріплену 

в нормативно-правових актах різних галузей права сукупність їх прав, 
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законних інтересів і обов'язків, що залежать від призначеного виду 

кримінального покарання та поведінки в період його відбування.  

Зокрема, в ч. 4 ст. 7 КВК України встановлено, що правовий статус 

засуджених визначається законами України, а також КВК України, виходячи 

з порядку і умов виконання та відбування конкретного виду покарання. 

Правовий статус засуджених іноземців і осіб без громадянства визначається 

законами України, а також міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України (ч. З ст. 7 КВК 

України). В цілому КВК України приділяє значну увагу регламентації 

правового статусу засуджених, на відміну від Виправно-трудового кодексу 

України, де цьому питанню була присвячена лише одна стаття, що містила 

загальні норми щодо правового положення осіб, які відбували покарання у 

виді позбавлення волі та виправних робіт. КВК України містить окрему главу 

―Правовий статус засуджених‖ (статті 7-10), яка, як і розділ Конституції 

України про права, свободи та обов'язки людини і громадянина, розміщена 

на другому місці в Загальній частині кодексу і в якій закріплені основи 

правового статусу засуджених (ст. 7), основні права засуджених (ст. 8) та 

основні обов'язки засуджених (ст. 9). В окремій статті (ст. 10) закріплено 

право засуджених на особисту безпеку. Положення цих статей стосуються 

всіх засуджених незалежно від виду призначеного судом покарання. 

Додатково в главах Особливої частини розміщені ще й норми, які більш 

детально визначають правовий статус засуджених до окремих видів 

кримінальних покарань. 

Зміст поняття «статус» повною мірою відповідає стабільному 

основоположному початку в правовому стані суб’єкта, який включає в себе 

конституційні права і обов’язки, а конкретні права і обов’язки відображають 

радше специфіку реального становища суб’єкта, пов’язаного з наявністю тих 

чи інших юридичних фактів. Отже, правовий статус завжди виступає у ролі 

своєрідного відображення реального становища суб’єкта в суспільстві, 

виражає основні принципи його взаємовідносин із державною та за своєю 

суттю є системою еталонів, зразків поведінки кожного суб’єкта, які визначає 

і захищає держава. У зв’язку з цим правовий статус є універсальною 

правовою категорією, що дозволяє розкрити роль і місце будь-якого суб’єкта 

права в системі суспільних відносин на кожному історичному етапі розвитку 

суспільства 

Зміст правового статусу, як окремі елементи, складають: 1) 

суб'єктивні права, 2) законні інтереси та 3) обов'язки засуджених. 

1. Під суб'єктивними правом засудженого у науці кримінально-

виконавчого права традиційно розуміється закріплена законом і гарантована 

державою можливість певної поведінки засудженого або користування ним 

певними соціальними благами, що забезпечується юридичними обов'язками 

посадових осіб органів і установ виконання покарань, інших суб'єктів 

правовідносин, що виникають при цьому. Тобто зміст суб'єктивного права 

включає в себе:  
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1) можливість засудженого вільно користуватися соціальними благами 

у межах, встановлених правом; 

 2) можливість вимагати виконання кореспондуючих даному праву 

обов'язків адміністрацією органів і установ виконання покарань, іншими 

суб'єктами кримінально-виконавчих та інших правовідносин;  

3) можливість звернутися за захистом свого суб'єктивного права. 

Стаття 63 Конституції України встановлює, що засуджений 

користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, 

які визначені законом і встановлені вироком суду. Тобто на засуджених 

поширюються, як уже зазначалося, більшість прав, свобод та обов'язків 

людини й громадянина, які передбачені розділом II Конституції України. З 

цієї конституційної норми випливає і те, що права засуджених можуть 

обмежуватися тільки законами, а не іншими, у тому числі і відомчими, 

нормативно-правовими актами.  

У частині 1 ст. 7 КВК України додатково до положень Конституції 

України встановлюється, що держава поважає і охороняє права, свободи і 

законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення 

і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту безпеку.  

Проте нам слід виходити з того, що покарання по суті є заходом 

примусу і для досягнення його цілей права й свободи засуджених повинні 

обмежуватися. Ступінь обмежень безумовно залежить від виду 

кримінального покарання, призначеного судом. Так, особи, засуджені до 

таких видів кримінальних покарань, як арешт, обмеження волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, 

більш обмежені в правах і наділені специфічними обов'язками, ніж 

засуджені, наприклад, до виправних чи громадських робіт. Наприклад, у ст. 

12 Закону України ―Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні‖ встановлено, що таке конституційне право, як 

свобода пересування, обмежується щодо осіб, які за вироком суду 

відбувають покарання у виді позбавлення чи обмеження волі. Засуджені, які 

перебувають в установах виконання покарань, прямо чи побічно обмежені і в 

таких конституційних правах, як право на таємницю листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 Конституції України), 

право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, 

участь у професійних спілках (ст. 36 Конституції України), право брати 

участь в управлінні державними справами (ст. 38 Конституції України), 

право проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39 Конституції 

України), право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції України) 

та ін. Вони побічно обмежені й у низці загальногромадянських прав, які 

передбачені нормами цивільного, сімейного, житлового, трудового, 

фінансового та інших галузей права. Наприклад, не можуть брати участь у 

вихованні дітей, вільно користуватися більшою частиною своєї власності, 

розпоряджатися грошовими коштами, обирати місце роботи тощо. 
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Перелік усіх прав, так само як і їх обмежень, визначити у законодавстві 

неможливо. Тому КВК України закріпив лише основні з них. Так, згідно із ст. 

8 КВК засуджені мають право: 

- на отримання інформації про свої права й обов'язки, порядок і умови 

виконання та відбування призначеного судом покарання; 

- на гуманне ставлення до себе і на повагу гідності, властивої людській 

особистості;  

- звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і 

скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх 

вищестоящих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. При цьому 

відповідно до ч. 4 ст. 113 КВК України пропозиції, заяви і скарги засуджених 

до позбавлення волі, адресовані Уповноваженому Верховної Ради з прав 

людини та прокуророві, переглядові не підлягають і не пізніш як у добовий 

строк надсилаються за належністю; 

- давати пояснення і вести листування, а також звертатися з 

пропозиціями, заявами й скаргами рідною мовою. Відповіді засудженим 

даються мовою звернення. У разі відсутності можливості дати відповідь 

мовою звернення вона дається українською мовою з перекладом відповіді на 

мову звернення, який забезпечується органом або установою виконання 

покарань; 

- на охорону здоров'я. Охорона здоров'я забезпечується системою 

медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням 

безоплатних і платних форм медичної допомоги. Засуджені, які мають 

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих 

засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від вказаних 

захворювань; 

- на соціальне забезпечення, у тому числі й на отримання пенсій, 

відповідно до законів України. 

Засудженим гарантується також право на правову допомогу. Для 

одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися послугами 

адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на 

надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. 

Засуджені іноземці мають право підтримувати зв'язок з 

дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх 

держав, особи без громадянства, а також громадяни держав, що не мають 

дипломатичних представництв або консульських установ в Україні, - із 

дипломатичними представництвами держави, яка взяла на себе охорону їхніх 

інтересів, або міжнародними органами чи організаціями, які здійснюють їх 

захист. 

До числа головних прав осіб, які відбувають покарання, кодекс відніс і 

право засуджених на особисту безпеку. Стаття 10 КВК встановлює, що у разі 

виникнення небезпеки життю і здоров'ю засуджених, які відбувають 
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покарання у виді арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, вони мають право 

звернутися із заявою до будь-якої посадової особи органу чи установи 

виконання покарань із проханням про забезпечення особистої безпеки. У 

цьому разі посадова особа зобов'язана вжити невідкладних заходів щодо 

забезпечення особистої безпеки засудженого. У подальшому адміністрація 

установи виконання покарань повинна вжити заходів до переведення 

засудженого в безпечне місце, а також інших заходів до усунення небезпеки, 

вирішити питання про місце подальшого відбування ним покарання.   Якщо 

є наявність небезпеки для життя і здоров'я засуджених, до яких згідно із 

законом у зв'язку з їх участю у кримінальному судочинстві прийнято рішення 

про застосування заходів безпеки, адміністрація установи виконання 

покарань повинна вжити заходів щодо забезпечення безпеки таких осіб. Крім 

того, до зазначених осіб можуть бути застосовані такі заходи: 1) ізольоване 

тримання, 2) переведення в іншу установу виконання покарань. 

2. Законні інтереси засуджених — це закріплені в правових нормах 

конкретної дії прагнення засуджених до володіння тими чи іншими благами, 

які задовольняються, як правило, за результатом оцінки посадовими особами 

органів виконання покарань чи адміністрацією установ виконання покарань, 

прокуратурою, судом поведінки засудженого під час відбування покарання. 

Зміст законного інтересу включає три елементи: 

1) прагнення отримати передбачене законом матеріальне чи духовне 

соціальне благо (отримання додаткових посилок чи передач, 

короткострокових чи тривалих побачень, дозволу на додаткову телефонну 

розмову, переведення до дільниці соціальної адаптації тощо). Такі блага 

вказуються у правових нормах у якості мети, для досягнення якої необхідні 

відповідні юридичні факти та позитивна оцінка поведінки засудженого 

суб'єктами чи учасниками кримінально-виконавчих відносин; 

2) можливість клопотати перед посадовими особами органів виконання 

покарань чи адміністрацією установ виконання покарань, прокуратурою, 

судом про їх відповідні дії щодо реалізації законних інтересів; 

3) можливість звертатися до компетентних органів за захистом 

законних інтересів. Таке звернення не означає автоматичного задоволення 

клопотання, проте означає, що законні інтереси, як і суб'єктивні права, 

гарантуються державою. 

Законні інтереси засуджених можуть бути досить різними. Наприклад, 

тільки за соціально-політичним призначенням їх можна поділити на: 

1) законні інтереси, направлені на отримання заохочення 

(наприклад, заходів заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених 

волі, передбачених ст. 1 ЗО КВК України, зміну умов тримання засуджених 

до позбавлення волі на підставі ст. 100 КВК України); 

2)  законні інтереси, направлені на отримання пільг (наприклад, 

придбавання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і 

предметів першої потреби інвалідами, вагітними жінками, у випадках коли 

засуджені не працюють із незалежних від них причин; одержання 



 57 

важкохворими засудженими, вагітними жінками, жінками, які мають дітей у 

будинках дитини при виправних колоніях, інвалідами додаткових посилок 

(передач) і бандеролей, лікарських засобів і виробів медичного призначення); 

3) законні інтереси, направлені на отримання благ, які за своєю 

суттю не є для засуджених ні заохоченнями, ні пільгами. В одних випадках 

вони закріплені в законодавстві у вигляді законного інтересу з 

використанням таких формулювань, як ―як правило‖, ―як виняток‖, ―за 

наявності можливості‖ тощо.  

Наприклад, особи, засуджені до арешту, відбувають покарання, як 

правило, за місцем засудження в арештних домах; начальник установи, як 

виняток, з метою виховного впливу може надати короткострокове побачення 

з родичами або телефонну розмову засудженим, яких тримають у 

приміщеннях камерного типу (одиночних камерах), дисциплінарному 

ізоляторі або карцері. В інших випадках законні інтереси закріплюються в 

законодавстві у вигляді суб'єктивних прав, але в силу слабкості гарантій не 

реалізуються в повному обсязі.. Це, наприклад, право осіб, засуджених до 

позбавлення волі, на нормальне матеріально-побутове забезпечення та 

працевлаштування, яке внаслідок соціально-економічних умов у державі на 

сьогоднішній день не може бути гарантоване як суб'єктивне право і являє 

собою законний інтерес засудженого. 

3. Юридичні обов'язки засуджених — це встановлена в 

зобов'язуючих і забороняючих нормах права міра необхідної поведінки 

засудженого під час відбування покарання, яка забезпечує досягнення цілей 

покарання, підтримання правопорядку під час його відбування, дотримання 

прав і законних інтересів як самого засудженого, так і інших осіб. 

Зміст юридичних обов'язків складають два елементи:  

1) необхідність вчинення певних дій (наприклад, обов'язок засуджених 

до громадських робіт безоплатно відпрацювати певну кількість годин на 

суспільне корисних роботах; обов'язок засуджених до штрафу сплатити 

встановлений судом розмір штрафу у місячний строк після набрання вироком 

суду законної сили; обов'язок засуджених до обмеження волі самостійно 

з'явитися до місця відбування покарання тощо);  

2) необхідність утримання від встановлених законом дій (наприклад, 

заборона засудженим до позбавлення волі придбавати, виготовляти, 

зберігати і використовувати гроші, цінності, предмети, речі, речовини і 

вироби, заборонені до використання в колонії; продавати, дарувати або 

відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб предмети, вироби і речі, 

які перебувають в особистому користуванні; заборона засудженим до 

обмеження волі перебувати у вільний від роботи час поза гуртожитком без 

дозволу адміністрації виправного центру і т.ін.)-  

Таким чином, юридичними обов'язками слід визнавати не тільки 

зобов'язуючі (позитивно зобов'язуючі) норми, а й забороняючі (негативно 

зобов'язуючі) норми. Заборони для засуджених повинні розглядатися як 

різновид обов'язків, а саме як обов'язок утримуватися від указаних у законі 



 58 

дій. Обов'язками є заборони, встановлені у статтях 37, 41,51, 59, 107 КВК 

України. 

В першу чергу, засуджені повинні виконувати свої конституційні 

обов'язки, а саме: додержуватися Конституції і законів України; шанувати 

державні символи України; не заподіювати шкоди природі і відшкодовувати 

завдані їй збитки; охороняти культурну спадщину; набувати повну загальну 

середню освіту; поважати честь і гідність людей, не посягати на їхні права і 

свободи; піклуватися про дітей та непрацездатних батьків; сплачувати 

податки і збори; захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність 

України. Останній обов'язок для засуджених має певні особливості. Так, ст. 

15 Закону України ―Про загальний військовий обов'язок і військову службу‖ 

встановлює, що у мирний час призову на строкову військову службу не 

підлягають громадяни, які були засуджені до позбавлення волі. 

Крім конституційних, основні обов'язки засуджених установлені у ст. 9 

КВК України. Це ті обов'язки, виконання яких повинно сприяти 

забезпеченню правопорядку під час відбування покарання чи створювати 

необхідні умови для діяльності органів і установ виконання покарань. 

Зокрема, засуджені зобов'язані також: 

- виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, 

неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, 

не посягати на права й свободи, честь і гідність інших осіб; 

- виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ виконання 

покарань; 

- ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи 

виконання покарань, а також до інших засуджених; 

- з'являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання 

покарань. 

Це найбільш важливі й універсальні обов'язки засуджених до всіх без 

вийнятку видів кримінальних покарань. Додаткові обов'язки засуджених до 

різних видів кримінальних покарань встановлені у відповідних главах 

Особливої частини КВК України, які регулюють виконання того чи іншого 

виду кримінальних покарань. 

Невиконання засудженими своїх обов'язків і законних вимог 

адміністрації органів і установ виконання покарань тягне за собою 

встановлену законом кримінальну, дисциплінарну і матеріальну 

відповідальність. 

Висновок з першого питання. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що правовий статус 

засуджених можна визначити як засновану на загальному статусі громадян 

України і закріплену в нормативно-правових актах різних галузей права 

сукупність їх прав, законних інтересів і обов'язків, що залежать від 

призначеного виду кримінального покарання та поведінки в період його 

відбування. 

Зміст правового статусу, як окремі елементи, складають: 1) 

суб'єктивні права, 2) законні інтереси та 3) обов'язки засуджених. 
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2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО  

РІЗНИХ ВИДІВ ПОКАРАНЬ 

 

Правовий статус засуджених до покарання певного виду є підвидом 

правового статусу засуджених і похідним від останнього. Між собою вони 

співвідносяться як окреме і загальне. Види покарань, закріплені у ст. 51 КВК 

України, розташовані у вигляді певної системи: від найменш суворого—до 

найбільш суворого. Чим нижче у системі покарань розташоване покарання, 

тим більшого обсягу правообмежень зазнає правовий статус засудженого і 

тим більший обсяг спеціальних обов'язків та заборон при його відбуванні 

покладає на засудженого кримінально-виконавче законодавство. 

Так, виконання покарання у виді штрафу майже не позначається на 

правовому статусі засудженого до покарання цього виду - за ним в повному 

обсязі зберігаються його конституційні та загальногромадянські права, а 

будь-яких спеціальних обов'язків чи заборон на таких засуджених 

кримінально-виконавче законодавство не покладає. Певні обмеження в 

правому статусі таких осіб (протягом строку, передбаченого кримінальним 

законом) може тягнути за собою лише наявна у них судимість. Такі види 

покарань, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, громадські або виправні роботи передбачають для засудженого 

встановлення вже більшого обсягу право обмежень та заборон, які 

закріплюються у кримінально-виконавчому законодавстві України. 

Зокрема, для засуджених до цих видів покарань обмежується дія ст. 43 

Конституції України в тих її частинах, які передбачають, що кожен має право 

на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а держава 

гарантує громадянам рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності. Так, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю не можуть перебувати на 

посадах та займатися тим видом діяльності, які заборонені їм згідно вироком 

суду. 

Крім цього, нормами ст. 34 КВК України для цих осіб встановлюються 

спеціальні обов'язки та заборони, обумовлені специфікою виконання цього 

виду покарання. Засуджені до громадських робіт відбувають покарання на 

тих роботах, вид яких визначається органами місцевого самоврядування. 

Оскільки цей вид покарання передбачає безоплатне виконання 

суспільно корисних робіт, то для цієї категорії засуджених обмежується 

також і дія ст. 45 Конституції України в тій її частині, яка передбачає, що 

кожен має право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, а 

право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

Інші спеціальні обов'язки та заборони для засуджених до громадських 

робіт закріплені у ст. 36, 37 КВК України. Що стосується засуджених до 

виправних робіт, то протягом строку відбування покарання їм забороняється 

звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу кримінально-

виконавчої інспекції, а з їх заробітку здійснюються відрахування в доход 
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держави. Спеціальні обов'язки та заборони для засуджених до виправних 

робіт встановлюються у ст. 41, 42 КВК України. 

Крім того, для засуджених до всіх розглянутих вище ВИДІВ покарань 

обмежується дія ст. 33 Конституції, яка гарантує кожному, хто перебуває на 

території України свободу пересування, вільний вибір місця проживання та 

право вільно залишати територію України, оскільки кримінально-виконавче 

законодавство (ст. 34, 37, 41, 42 КВК України) забороняє таким засудженим 

без дозволу кримінально-виконавчої інспекції виїжджати за межі України та 

зобов'язує їх негайно повідомити про зміну місця проживання. Всі інші 

конституційні та загальногромадянські права цих засуджених зберігаються за 

ними в повному обсязі і не обмежуються. 

Найбільшої трансформації в бік збільшення встановлених обмежень та 

заборон зазнає правовий статус засуджених до покарання у виді позбавлення 

волі (на певний строк та довічного позбавлення волі), що обумовлюється 

сутністю даного виду покарання. 

Так, у сфері соціально-економічних прав на засуджених 

розповсюджуються право на працю, освіту, охорону здоров'я, право на 

державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку із 

втратою годувальника, в інших випадках, передбачених законом, на 

користування досягненнями культури, на наукову та технічну творчість, на 

відпочинок та ін. 

Разом з тим, більшість із цих прав з огляду на відбування покарання у 

виді позбавлення волі, зазнають певних змін та обмежень. Засуджені до 

позбавлення волі не позбавлені права на працю, яке закріплене у ст. 43 

Конституції, але внаслідок відбування покарання це право в певній мірі 

змінюється та обмежується. Засуджені обмежені у виборі виду праці. Крім 

цього, закон передбачає, що засуджені в місцях позбавлення волі повинні 

працювати. 

Зокрема, у ч. 1 ст. 118 КВК України ( у першій редакції) було 

закріплено норму, відповідно до якої засудженні до позбавлення волі повинні 

працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії. Їх 

залучають до суспільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих 

потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан 

здоров'я і спеціальність. Проте, було дискусійним питання про повинність 

засуджених до позбавлення волі працювати на оплачуваних роботах, 

оскільки в ч.2 ст.107 КВК України обов’язок засуджених працювати не 

встановлений (за виключенням випадків, передбачених ч.5 ст.118 КВК). 

В чинній редакції конкуренцію норм усунуто: наразі ч.1 ст.118 містить 

не повинність, а право засуджених до позбавлення волі «працювати в місцях 

і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії». 

Більш того, Законом України від 21.01.2010 №1828–VI частину першу 

статті 118 КВК було доповнено п.2, згідно з яким «адміністрація зобовязнана 

створювати умови, що дають змогу засудженим займатися суспільно 

корисною оплачуваною працею». Іншим Законом України від від 08.04.2014 

№1186-VI законодавець п.3 ч.1 ст.118 КВК взагалі визначив, що праця 
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засуджених регламентується Кодексом законів про працю. (І крапка!). Без 

будь яких виключень. Хоча п. 4 ч.1 ст.118 КВК забороняє засудженим 

припиняти роботу з метою вирішення трудових та інших конфліктів. Знову 

маємо конкуренцію норм КВК. 

Відповідно до ч. 2 ст. 118 КВК України засудженим чоловікам віком 

понад 60 років, жінкам — понад 55 років, інвалідам І та П груп, хворим на 

активну форму туберкульозу, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, 

жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, 

дозволяється працювати за їхнім бажанням з урахуванням висновку 

лікарської комісії колонії. 

Для осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, робочий 

тиждень не може перевищувати норму тривалості робочого часу, 

встановлено законодавством про працю, який становить 40 годин, (ч. 1 ст. 

119 КВК України). Право на відпочинок (ст. 45 Конституції) забезпечується в 

місцях позбавлення волі звільненням засуджених від роботи у вихідні, 

святкові та неробочі дні, визначені законодавством про працю (ч. 1. ст. 119 

КВК України), але права на щорічну відпустку в період відбування 

покарання засуджені не мають. 

Право на освіту, передбачене ст. 53 Конституції, стосовно засуджених 

реалізується через норми ст. 125-126 КВК, які передбачають, що у колоніях, 

відповідно до законів України "Про освіту" і "Про загальну середню освіту", 

для засуджених забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

Засудженим, які бажають підвищувати свій загальноосвітній рівень, 

незалежно від віку створюються умови для самоосвіти, надається можливість 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах колоній, які створюються 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування відповідно до потреб у них і за наявності необхідної 

матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

На період проходження державної підсумкової атестації засуджені, які 

навчаються, звільняються від роботи на строк, передбачений законодавством, 

а засудженим, які займаються самоосвітою, адміністрація колонії створює 

необхідні умови для занять у вільний від роботи час. 

Разом з тим, засуджені до позбавлення волі в силу фізичної ізоляції від 

суспільства не можуть отримувати освіту на стаціонарній, вечірній та заочній 

формах навчання у вищих навчальних закладах освіти. Проте засуджені цієї 

категорії все ж таки можуть отримати вищу освіту, навчаючись за 

дистанційною формою навчання. 

Як і всі громадяни України, засуджені мають право на охорону здоров'я 

та медичну допомогу (ст. 49 Конституції). Це право засуджених реалізується 

через норми ст. 116 КВК України, згідно з якими у місцях позбавлення волі 

організуються необхідні лікувально-профілактичні заклади, засудженим 

забезпечується безоплатне медичне обслуговування, яке полягає в 
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систематичному медичному огляді, лікуванні, наданні медичних 

консультацій. 

Засуджені також мають право звертатися за лікарськими 

консультаціями та лікуванням до установ, що надають платні медичні 

послуги. Оплата таких послуг і придбання необхідних ліків здійснюється 

засудженими або їхніми родичами за рахунок власних коштів. 

Консультування і лікування в таких випадках здійснюються в медичних 

частинах колоній за місцем відбування покарання під наглядом персоналу 

медичної частини. 

Порядок надання особам, які позбавлені волі, медичної допомоги, 

організація і проведення санітарного нагляду, використання лікувально-

профілактичних і санітарно-профілактичних установ та органів охорони 

здоров'я, залучення з цією метою їхнього медичного персоналу визначається 

нормативно-правовими актами ДДУПВП і Міністерства охорони здоров'я 

України. Крім того, адміністрації колонії надається право застосовувати 

примусове годування засуджених за медичним висновком, якщо засуджений 

з тих чи інших причин відмовляється від прийняття їжі і це загрожує його 

життю. 

Відповідно до ст. 117 КВК України до засуджених до позбавлення волі 

осіб, які мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, та 

тих, які не пройшли повного курсу лікування і відмовляються від нього, 

адміністрацією колонії застосовуються призначені судом примусові заходи 

медичного характеру або примусове лікування. Закон також покладає на 

засуджених обов'язок виконувати правила особистої і загальної гігієни та 

вимоги санітарії. 

Право на соціальний захист у старості та у разі втрати працездатності 

(ст. 46 Конституції) також розповсюджується на засуджених і реалізується 

через норми кримінально-виконавчого законодавства України, зокрема через 

ст. 122 КВК України ("Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення 

волі"), яка передбачає, що засуджені мають право на загальних підставах на 

державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою 

годувальника та в інших випадках, передбачених законом. Особи, яким 

пенсія призначена до відбування покарання, підлягають державному 

пенсійному забезпеченню на загальних підставах. 

Час роботи засуджених у період відбування ними покарання у виді 

позбавлення волі зараховується у стаж роботи для призначення трудової 

пенсії. 

Засуджені, які втратили працездатність під час відбування покарання, 

після звільнення їх від покарання мають право на пенсію і на компенсацію 

шкоди у порядку, і випадках встановлених законодавством України.  

На засуджених також поширюється дія ст. 24 Конституції, згідно якої 

не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження.  
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Незалежно від вказаних ознак всі засуджені, які відбувають покарання 

у виправній колонії одного виду, утримуються в однакових умовах, 

користуються однаковими правами та несуть однакові обов'язки. 

 

Висновок з першого питання. 

Отже, ми розглянули питання правового статусу засуджених до різних 

видів покарань, зміст правового статусу засуджених і механізми його 

забезпечення 

 

 

ВИСНОВОК ДО ТЕМИ 

Таким чином, ми розглянули питання правового статусу засудженого-

як різновидності правового статусу особи, правового статусу засуджених до 

різних видів покарань, зміст правового статусу засуджених і механізми його 

забезпечення. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається правовий статус засуджених, до якого 

можна визначити як засновану на загальному статусі громадян України і 

закріплену в нормативно-правових актах різних галузей права сукупність їх 

прав, законних інтересів і обов'язків, що залежать від призначеного виду 

кримінального покарання та поведінки в період його відбування. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Серед них слід виділити зміст правового статусу, якого окремі 

елементи, складають: 1) суб'єктивні права, 2) законні інтереси та 3) обов'язки 

засуджених. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА 5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, 

НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ 

(2 години) 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

ВСТУП……………………………………………………………… 

1. Порядок та умови виконання покарання у виді штрафу … 

2. Порядок та умови виконання покарання у виді громадських робіт… 

3. Порядок та умови виконання покарання у виді виправних робіт 

4. Порядок та умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю……………………… 

5. Порядок та умови виконання покарання у виді конфіскації майна… 

6. Порядок та умови виконання покарання у виді арешту………… 

7. Порядок та умови виконання покарання у виді обмеження волі………. 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Визначити систему кримінальних покарань без позбавлення волі та 

органи, які виконують такі покарання. Розкрити порядок і умови виконання 

окремих кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

 

ВСТУП 

Тривалий час у кримінальній політиці України панувала концепція, 

згідно якої розширене застосування позбавлення волі в його найбільш 

суворих видах і строках здатне позитивно вплинути на рівень і динаміку 

злочинності. Тому і зараз питома вага покарання у виді позбавлення волі 

залишається традиційно високою і складає в останні роки 35—37%, а за 
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кількістю засуджених до цієї міри покарання на 100 тис. населення (більше 

410 осіб) Україна знаходиться на третьому місці в Європі (після Російської 

Федерації та Білорусі).  

Тенденція до невиправдано широкого застосування позбавлення волі 

призводить до переповнення місць ув'язнення, значних людських та 

фінансових витрат та суттєво ускладнює процес виправлення засуджених та 

можливості їх подальшої адаптації в суспільстві після звільнення. В сучасних 

умовах «противагою», що може суттєво вплинути на зменшення випадків 

застосування позбавлення волі, може стати розширене застосування 

покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.  

Згідно із ст. 51 КК України такими покараннями визнаються: штраф; 

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; службові 

обмеження для військовослужбовців; конфіскація майна; арешт (дискусійне 

питання); обмеження волі.  

Органи і установи, а також про порядок і умови виконання таких видів 

покарань – тема цієї лекції. 

 

 

1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ  

У ВИДІ ШТРАФУ 

 

Штраф (ст. 53 КК) - це грошове покарання, що призначається за 

вироком суду у випадках і межах, визначених санкціями статей Особливої 

частини КК, в залежності від характеру вчиненого злочину, ступеню 

тяжкості і майнового стану засудженого. Ця стаття зберігає сформоване 

правове визначення штрафу, що склалося, як виду кримінального покарання, 

яке  може бути основним і додатковим. Особливості виконання покарання у 

виді штрафу передбачені у Главі 5 Особливої частини  КВК України (ст.ст. 

26, 27 КВК). 

Штраф стоїть на першому місці в переліку видів покарань (див. ст. 51 

КК), є найбільш м`яким покаранням і відноситься до групи майнових 

покарань. Але законодавець вважає його ефективним видом покарання, який 

може з урахуванням обставин справи та особи винного знайти широке 

застосування в судовій практиці.  

Штраф психологічно впливає на засудженого, підтверджуючи докір 

держави тому, хто вчинив злочин, і спричиняє істотні матеріальні наслідки, 

які можуть зробити невигідними і небезпечними для злочинця чимало видів 

майнових та інших злочинів. 

Розмір штрафу встановлюється не в абсолютних числах, а у визначеній 

кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який офіційно 

встановлено законодавством України на момент вчинення злочину. 

Мінімальним розміром штрафу є тридцять, а максимальним розміром – одна 

тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити його 

виправними роботами або громадськими роботами (див. ч. 4 ст. 53). 

Порядок виконання штрафу встановлено ст. 26 КВК (з урахуванням 

змін, внесених Законом від 15.11.2011 №4025-VI), відповідно до якої 

засуджений до штрафу зобов'язаний сплатити його у місячний строк з дня 

набрання вироком законної сили і повідомити про це відповідний суд 

шляхом представлення документа про сплату штрафу (раніше, у старій 

редакції ст.26 КВК – 10 днів).  

У разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами 

засуджений зобов’язаний сплачувати штраф у розмірі і строки, встановлені 

вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений 

зобов’язаний повідомити відповідний суд шляхом пред’явлення документа 

про сплату відповідної частини штрафу. 

У разі несплати штрафу у строк, передбачений ч.1 ст. 26 КВК, суд 

розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або 

заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних 

робіт або позбавлення волі відповідно до закону. 

У разі несплати засудженим чергового платежу при призначенні 

штрафу з розстрочкою виплати, суд через місяць після закінчення строку 

виплати чергового платежу замінює несплачену суму штрафу покаранням у 

виді громадських, виправних робіт або позбавленням волі відповідно до 

закону. 

Як бачимо, згідно ч. 3 та ч.4 ст.26 КВК суд може двічі повертатись до 

розгляду питання про заміну виконання штрафу іншим покаранням. 

Ст. 27 КВК передбачає кримінально-правові наслідки ухилення від 

сплати штрафу – притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 389 КК 

України. 

Оскільки виконання штрафу виконується самим засудженим і 

контролюється судом, то виникає проблемне питання стосовно ініціатора 

вжиття до засудженого заходів кримінально-правового впливу, оскільки суд 

не може порушити кримінальну справу, передбачену ч.1 ст. 389 КК України. 

Водночас у ст.11 КВК України суд як орган виконання покарань не вказаний. 

 

Висновок з першого питання. 

Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються порядку та умов 

виконання покарання у виді штрафу. 

 

 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ 
 

Громадські роботи (ст. 56) - новий для кримінального закону України 

вид покарання. Він з'явився в чинному кримінальному законі у зв'язку з 

реалізацією положень статті 43 Конституції України. 
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Ретроспективний аналіз законодавств інших держав свідчить, що 

громадські роботи були запроваджені в Англії та Уельсі у 1971 р. Першою 

державою, де вони були визнані в якості основних для неповнолітніх та 

додаткових для дорослих, стала Швейцарія. В даний час цей вид покарання 

успішно застосовується в більшості країн Європи, Канаді та США. 

Зміст даного виду покарання згідно із ч. 1 ст. 56 КК України полягає у 

виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних 

суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 

самоврядування. 

Виконання покарання у виді громадських робіт, що вміщує умови 

відбування покарання, обчислення строку покарання, обов’язки власника 

підприємства, установи, організації за місцем відбування засудженим даного 

покарання вміщені у главі 8 КВК України (ст.ст. 36-39). У ст. 40 КВК 

України зазначено про відповідальність засуджених за порушення порядку, 

умов відбування та ухилення від відбування покарання у виді громадських 

робіт. 

Відповідно до ч. 2 ст. 56 КК України громадські роботи 

встановлюються на строк від 60 до 240 годин ( 16-18 років – від 30 до 120 

годин) і відбуваються не більш як 4 години на день у вільний від роботи або 

навчання час.  

Щодо суб’єктів виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, необхідно зауважити, що згідно із ст.13 КВК України покарання у виді 

1) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю,2) громадські роботи та 3) виправні роботи виконує 

кримінально-виконавча інспекція Державної пенітенціарної служби 

України. Порядок виконання цих покарань та здійснення профілактичної 

роботи із засудженими окрім ст.ст.36-39 КВК України визначається також 

міжвідомчою «Інструкцією про порядок виконання покарань, не пов'язаних з 

позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких 

покарань», затвердженою спільним наказом ДДУ ПВП і МВС України від 19 

грудня 2003 року №270/1560 (з наступними змінами), зареєстрованим у 

Мінюсті України 9 січня 2004 року за №16/8615. 

Особливостями даного виду покарання є:  

1) виконання засудженим робіт тільки у вільний від основної роботи чи 

навчання час, витрачаючи свої власні зусилля і здібності.  

Вільним від роботи або навчання часом вважаються вихідні, святкові 

дні, а також час, що залишився після роботи або навчання. В нічний час 

громадські роботи не виконуються окрім випадків, коли засуджений не має 

певного роду занять;  

2) безоплатність передбачає виконання суспільно корисної роботи без 

плати за виконану роботу. Засуджені до цього виду покарання повинні 

дотримувати правила внутрішнього розпорядку організацій, в яких вони 

відбувають покарання у виді громадських робіт, сумлінно ставитися до праці; 

працювати на визначених для них об'єктах і відпрацьовувати встановлений 
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для них судом строк обов'язкових робіт; повідомляти органи кримінально-

виконавчої системи про зміну місця проживання; 

3) визначення виду цих робіт органами місцевого самоврядування. 

Ними можуть бути роботи по благоустрою населених пунктів, прибирання 

вулиць, приміщень, територій тощо. 

Засудженому до громадських робіт забороняється без дозволу 

кримінально-виконавчої інспекції виїжджати за межі України. 

Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у виді 

громадських робіт, ч. 2 ст. 40 КВК на кримінально-виконавчі інспекції 

покладено обов’язок надсилати матеріали прокурору для вирішення питання 

про притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 389 КК 

України. 

 

Висновок з другого питання. 
Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються порядку та 

умовам виконання покарання у виді громадських робіт. 

 

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ВИПРАВНИХ РОБІТ 

Покарання у виді виправних робіт передбачено ст. 57 КК України. 

Воно є одним з основних видів покарання, що виконуються без ізоляції від 

суспільства. Воно полягає у виконанні засудженим за вироком суду 

суспільно корисної праці за місцем роботи з обов’язковим відрахуванням до 

державного бюджету визначеного судом відсотка заробітку, та пов’язане з 

контролем і правообмеженнями щодо засудженого з боку кримінально-

виконавчих інспекцій, які мають повноваження на вчинення таких дій. 

Виправні роботи застосовуються до осіб, які вчинили злочин, проте 

виправлення яких за допомогою покарання може бути досягнуто без 

позбавлення волі. Зауважимо, що виправні роботи – одне з найбільш широко 

застосовуваних видів покарань альтернативно з позбавленням волі (ст.ст. 

122, 127, 215 та ін.), з покараннями, не пов'язаними з позбавленням волі 

(ст.ст. 128,134,138 та ін.), чи альтернативно з позбавленням волі та іншими 

покараннями (ст.ст. 145, 162, 167 та ін.). 

Виправні роботи застосовуються як основне покарання у тих випадках, 

коли вони передбачені санкціями статей Особливої частини цього Кодексу і 

впливають на засудженого, втілюючи в собі докір держави; обмежують права 

засудженого на зміну місця роботи і, побічно, можливості професійної 

кар'єри в багатьох службах (державна служба, банківська діяльність, система 

освіти тощо); породжують майнові наслідки, зменшуючи реальний заробіток 

засудженого. У той же час виправні роботи як вид покарання в цілому 

економічні, не пов’язані з розірванням позитивних і соціальних зв'язків 

засудженого. 

Дане покарання виконується КВІ, хоч насправді покарання у виді 

виправних робіт відбувається на підприємстві, в установі, організації будь-
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якої форми власності, де працює засуджений. Місцем роботи засудженого 

можуть бути і інші організації, праця в яких регулюється не Кодексом 

законів про працю, а іншими нормативними актами. Порядок та умови 

виконання покарання, обчислення строку відбування покарання у виді 

виправних робіт передбачені главою 9 КВК України (ст.ст.41-46). Контроль 

за виконанням покарання у виді виправних робіт покладається на 

кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-

профілактичної роботи за місцем проживання засудженого – на органи 

внутрішніх справ. У період відбування виправних робіт засудженим 

забороняється звільнення з роботи за власним бажанням. 

Вирок суду приводиться до виконання не пізніше 10-денного строку з 

дня набрання вироком законної сили або (і це вірно) звернення його до 

виконання. 

Статтею 57 КК України встановлюється строк, на який може бути 

призначено виправні роботи. Він становить час від шести місяців до двох 

років і виконується, як і інші строкові покарання, у місяцях та роках у 

загальному порядку. Обчислення строку відбування може мати юридичне 

значення при заміні невідбутого покарання, або при призначенні покарання 

за сукупністю  злочинів (див. коментар до ст.70 КК). Строк покарання 

продовжується, таким чином, до повного відпрацювання засудженим 

призначеної кількості робочих днів, включаючи той час, коли він не 

працював з поважних причин з виплатою заробітної плати – час хвороби, 

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Розміри відрахувань у доход держави – від десяти до двадцяти 

відсотків заробітку – визначаються вироком суду. Відрахування провадяться 

бухгалтерією за місцем роботи засудженого з усієї суми заробітку без 

виключення з цієї суми податків та інших платежів, незалежно від наявності 

претензій до засудженого за виконавчими документами.  

Проте, відрахування не провадяться з пенсій і допомоги, одержуваних 

у порядку соціального забезпечення та соціального страхування, з виплат 

одноразового характеру. 

Згідно із ч. 3 ст.57 КК України виправні роботи особам, визнаним 

непрацездатними, суд може замінити штрафом з розрахунку трьох 

встановлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян за один місяць виправних робіт. Стосовно особи, яка стала 

непрацездатною після винесення вироку суду, кримінально-виконавча 

інспекція відповідно до ч.5 ст. 42 КВК вносить подання до суду про заміну 

виправних робіт штрафом. Ч.6 ст.42 КВК передбачено внесення подання до 

суду про звільнення осіб пенсійного віку, а також вагітних жінок від 

відбування цього покарання. За ухилення від відбування виправних робіт 

передбачена кримінальна відповідальність за ст.389 КК України. Ознаки 

ухилення засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт 

перелічені у ч.6 ст.46 КВК України. 
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Висновок з третього питання. 
Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються порядку та 

умовам виконання покарання у виді виправних робіт. 

 

 

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО 

ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Зміст покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю (ст. 55 КК) полягає в тому, що позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю обмежує 

право засудженого протягом встановленого у вироку строку обирати за своїм 

розсудом рід занять чи роботу. Воно повністю відповідає меті покарання, 

адже каральна функція полягає в тому, що суд визнає неможливим 

збереження за винною особою права обіймати певні посади або займатися 

відповідною діяльністю, протягом часу, встановленого вироком.  

Застосування цього покарання призводить до втрати або обмеження 

деяких пільг і переваг. Так, через відносно тривалий термін цього покарання 

воно може призвести до декваліфікації засудженого, спричинити перерву 

спеціального трудового стажу, необхідності здобувати нову спеціальність, 

тим самим заподіює винній особі не тільки моральних страждань, а й зачіпає 

її майнові інтереси.  

Різниця між позбавленням права обіймати певні посади і позбавленням 

права займатися певною діяльністю полягає в тому, що перше позбавляє 

засудженого права бути, наприклад, посадовою особою або службовою 

особою, тоді як заборона займатися певною діяльністю пов'язана з 

неможливістю для засудженого працювати в тій чи іншій галузі державного, 

господарського або громадського життя, навіть і не як посадова особа. 

Якщо суд вважає необхідним призначити позбавлення прав, 

передбачених коментованою статтею, як додаткове покарання, то він може 

зробити це і у випадку, коли санкція застосовуваної статті не передбачає 

цього покарання. 

Застосовуючи це покарання, суд повинен точно вказати у вироку, які 

саме посади засуджений не має права обіймати або яким саме видом 

діяльності йому забороняється займатися і на який строк. При цьому треба 

мати на увазі, що заборона займатися певною діяльністю передбачає і 

заборону обіймати у відповідній галузі будь-які посади. 

Вказівка у вироку на заборону засудженому обіймати певні посади 

(наприклад, у торговельних організаціях) або заборона обіймати посади, 

пов'язані з матеріальною відповідальністю, не позбавляє засудженого права у 

першому випадку обіймати в торговельних організаціях посади, які не 

належать до категорії матеріально відповідальних. 
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Суд може позбавити особу права обіймати ті чи інші посади або 

займатися тією чи іншою діяльністю, якщо її визнано винною у вчиненні 

злочинів, які за своїм характером пов'язані із заняттям посади або діяльністю 

такого характеру. Уявлення про випадки, коли такий зв'язок має місце, 

можуть дати статті Особливої частини, які передбачають застосування цих 

покарань. 

Посади можуть бути: займаними за призначенням або виборними, 

постійними і тимчасовими. 

Якщо основне покарання пов'язане з позбавленням волі, то строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

обчислюється з моменту фактичного відбування основного покарання. 

Наприклад, якщо за порушення правил безпеки руху автотранспорту особу  

засуджено за ч.ч. 1, 2 чи 3 ст. 286 до позбавлення волі на 2 роки з 

позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року, це 

означає, що засуджений не може працювати водієм автотранспорту протягом 

3 років. 

Обмеження прав, передбачених коментованою статтею, якщо вони 

призначені як додаткове покарання, може бути зняте достроково в порядку, 

передбаченому ст. 74 КК України. 

Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати ті чи 

інші посади або займатися тією чи іншою діяльністю передбачено главою 7 

КВК України (ст.ст.30- 35). 

 

Висновок з четвертого питання. 
Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються порядку та 

умовам виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю. 

 

 

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА 
 

Конфіскація майна (ст.59 КК України) передбачає покарання 

майнового характеру, внаслідок чого приналежне засудженому майно 

переходить у доход держави, і в цьому сенсі вона схожа зі штрафом. 

Найважливіша різниця між цими покараннями полягає в тому, що штраф 

являє грошове стягнення, виплачуване засудженим у фіксованій сумі, тоді як 

при конфіскації відбувається примусове вилучення всього майна, що 

належить засудженому і до складу якого можуть входити речі і гроші. 

Конфіскація майна як вид покарання застосовується за розсудом суду 

тільки у випадках, передбачених відповідними статтями Особливої частини 

ККУ, і лише як додаткове покарання. Вона не може бути замінена штрафом, 

виплатою в грошовому виразі або іншими майновими стягненнями. 
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Конфіскація як додаткове покарання має серйозний майновий вплив на 

засудженого і в сучасних умовах може стати більш значним покаранням, ніж  

позбавлення волі та інші види покарання. 

Об'єктом конфіскації може бути все те, що відповідно до закону про 

власність може бути об'єктом приватної власності. Це можуть бути життєво 

важливі для засудженого і його сім’ї майнові цінності, оскільки законодавець 

не робить спеціального винятку з переліку об'єктів конфіскації, а саме: 

квартира, підприємство, приналежні на праві власності транспортні засоби, 

що створюють можливість працювати і заробляти. Повне позбавлення майна 

вкрай утруднює адаптацію засудженого до нормального життя після відбуття 

покарання, а його сім’я може позбавитися засобів до існування в умовах 

об'єктивно виниклого різкого скорочення робочих місць на державних 

підприємствах. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, передбачається 

кримінальним законодавством України. 

Під майном, що є власністю засудженого, слід розуміти речі, 

включаючи гроші і цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права. 

При цьому потрібно мати на увазі, що термін «майно» застосовується у 

цивільному праві неоднозначно і вимагає тлумачення стосовно характеру 

правовідносин, що складаються. 

Власністю засудженого у сенсі ст. 59 ККУ є майно, на яке він має право 

власності. 

Конфіскації підлягають: майно засудженого, включаючи його частку 

в загальній власності і статутному капіталі комерційних організацій; гроші, 

цінні папери та інші цінності, у тому числі що знаходяться на рахунках і 

внесках чи на зберіганні у фінансово-кредитних організаціях та банках, а 

також інше майно. Не підлягає конфіскації майно засудженого, зазначеного в 

Переліку майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком. Суперечки 

про приналежність майна, що підлягає конфіскації за судовим вироком, 

дозволяються в порядку цивільного судочинства. 

Не є конфіскацією вилучення знарядь злочину, речей, цінностей, 

нажитих злочинним шляхом, оскільки ці речі не є власністю засудженого і не 

можуть бути об'єктом речових прав фізичних осіб. 

Суд має право призначити конфіскацію усього або тільки частини 

майна у випадках, коли це покарання передбачене санкцією статті Особливої 

частини цього Кодексу. При цьому у вироку повинно бути зазначено, яка 

саме частина підлягає конфіскації. 

Порядок звернення до виконання конфіскації майна регламентується 

кримінально-процесуальним законодавством, а саме ст.48-49 гл.11 КВК 

України. 

Виконання покарання у виді конфіскації майна провадиться 

компетентними органами України за місцем знаходження майна, які з 

одержанням необхідних документів і керуючись Порядком обліку, 

збереження, оцінки майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 1998 року за № 1340, здійснюють обернення цього 

майна у власність держави. 
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Висновок з п’ятого питання. 

Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються порядку та 

умовам виконання покарання у виді конфіскації майна. 
 

 

6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ  

У ВИДІ АРЕШТУ 
 

Покарання у виді арешту (ст. 60 КК України), полягає в триманні 

засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести 

місяців. Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті. 

Порядок виконання покарання у виді арешту передбачене гл.12 (ст.50-

55 КВК України). Арешт як вид основного покарання відбувається у 

спеціальній установі – арештному домі у спеціальних умовах короткочасної 

ізоляції від суспільства на строк від одного до шести місяців. Він 

призначається у випадках, передбачених у санкціях статей Особливої 

частини цього Кодексу, і припускає психологічний вплив на засудженого, 

пов’язаний з ізоляцією від суспільства. 

Арешт як вид покарання застосовується у випадку вчинення злочину 

невеликої тяжкості (наприклад, присвоєння знайденого або чужого майна, 

що випадково опинилося у винного та ін.) з урахуванням особи винного, а 

також форми вини, мотиву і мети, способу, обстановки вчинення злочину. 

Засуджені до арешту перебувають в умовах суворої ізоляції з 

роздільним триманням: засуджених чоловіків, засуджених жінок, 

неповнолітніх засуджених. У разі вчинення злочину невеликої тяжкості 

військовослужбовцем він направляється для відбування покарання на 

гауптвахті. 

У зв'язку з тим, що арешт пов’язаний з певними обмеженнями та 

ізоляцією від суспільства, законодавець передбачив у кримінальному законі 

категорії громадян, до яких арешт не може застосовуватися, а саме, до осіб  у 

віці до шістнадцяти років, вагітних жінок і жінок, які мають дітей до семи 

років. 

Слід розмежовувати арешт, як один з видів покарання, від взяття під 

варту, як кримінально-процесуального запобіжного заходу, і від 

адміністративного арешту. 

За кримінальним процесуальним законодавством України тримання під 

вартою (ст. 183 КПК) є винятковим запобіжним заходом. 

Адміністративний арешт (ст.32 КУпАП) є одним з видів 

адміністративного стягнення і застосовується судом на строк до 15 діб лише 

у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень. 

 

Висновок з шостого питання. 

Таким чином, арешт як вид покарання є кримінально-правовою 

формою реалізації кримінальної відповідальності, призначається тільки 

судом за вчинення злочину на підставі норм кримінального закону і тягне за 

собою судимість. 
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7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ 

У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ 

 

Обмеження волі (ст. 61 КК України), є основним видом покарання і 

може бути призначено лише у випадках, коли передбачено санкцією статті 

Особливої частини цього Кодексу. Покарання у виді обмеження волі полягає 

у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без 

ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим 

залученням засудженого до праці. 

 Воно не може бути призначено неповнолітнім, вагітним жінкам і 

жінкам, що мають дітей до 14 років; інвалідам першої і другої груп, особам 

пенсійного віку, військовослужбовцям строкової служби. 

 Засуджені до обмеження волі відбувають покарання у спеціальних 

виправних установах відкритого типу (виправних центрах) без ізоляції від 

суспільства, як правило, у межах території того регіону України, в якому 

вони проживали чи були засуджені (ст. 56 КВКУ). 

Відповідно до встановлених правил засуджені до обмеження волі 

перебувають під наглядом і зобов'язані:  виконувати Правила внутрішнього 

розпорядку УВП; працювати там, куди їх направлено адміністрацією 

виправного центру;  постійно знаходитися в межах виправного центру, не 

залишати його без дозволу; проживати, як правило, у спеціально 

призначених для засуджених  гуртожитках і не залишати їх у нічний час без 

дозволу адміністрації виправного центру; брати участь без оплати праці в 

роботах з благоустрою будинків і території виправного центру по черзі, як 

правило, у неробочий час тривалістю не більше двох годин на тиждень; 

постійно мати при собі документ установленого зразка, який засвідчує особу 

засудженого.  

Засудженим до обмеження волі дозволяється заочно навчатися у 

закладах середньої професійної і вищої професійної освіти, розташованих у 

межах регіону України – за місцем відбування покарання. 

Покарання даного виду передбачає психічний вплив на засудженого, 

створює можливості для нагляду за його поведінкою і обмеження особистих 

свобод засудженого, а також покладення на засудженого тягот, пов’язаних з 

вимушеною необхідністю додержання режиму, який так чи інакше повинен 

існувати в будь-якій спеціальній установі, і підкорення особи обмежуючим її 

потреби умовам даної установи. 

 

Висновок з сьомого питання. 
Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються порядку та 

умовам виконання покарання у виді обмеження волі. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Як бачимо, КК України встановлені види кримінальної 

відповідальності альтернативні позбавленню волі, які на думку законодавця 

можуть бути достатніми для виправлення і ресоціалізації осіб, які вчинили 

злочини. Порядок і суб’єктів їх виконання визначає КВК України та інше 

чинне законодавство. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається порядок та умови виконання покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, до яких відносяться: штраф, громадські 

роботи, виправні роботи, позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, конфіскація майна, арешт та обмеження волі. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити загальну характеристику виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк та порядку та умовам виконання покарання 

у виді довічного позбавлення волі. З’ясувати поняття, функції і засоби 

забезпечення режиму у виправних колоніях. 

 

ВСТУП 

Незважаючи на певні кроки, зроблені в останні роки Україною у 

напрямку гуманізації кримінальних покарань, збільшення відсотку 

застосування судами альтернативних видів покарання, питома вага 

засуджених до позбавлення волі і на сьогодні залишається високою. І зараз у 

184 УВП тримається понад 100 тис. засуджених до позбавлення волі.  

Статтею 51 України передбачені 2 види покарання у виді позбавлення 

волі: позбавлення волі на певний строк (ст.63 КК) і довічне позбавлення волі 

(ст.64 КК), порядок виконання яких має багато спільного і різного.  

Тому тема даної лекції є актуальною і в силу сказаного - такою, що є 

центральною темою навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право». 

 

 

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У 

ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК 

 

Історія розвитку КВП свідчить, що покарання у виді позбавлення волі 

було і продовжує залишатися найбільш розповсюдженим видом 

кримінального покарання. Загальна тенденція щодо широкого призначення 

покарання у виді позбавлення волі, на думку більшості вчених-

пенітенціаристів, є невиправданою і, як результат, призводить до 

переповнення місць позбавлення волі, значних людських і фінансових витрат 
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на утримання засуджених, істотно ускладнює процес їх виправлення і 

ресоціалізації та можливість їхньої подальшої адаптації в суспільстві після 

звільнення. Статистика свідчить, що за роки незалежності в Україні було 

засуджено за вчинення злочинів близько 3 млн. осіб, серед них майже 1,5 

млн. - до покарання у виді позбавлення волі. У 90-ті роки в Україні питома 

вага засуджених до позбавлення волі в загальній структурі судимості 

залишається досить стабільною і складає близько 35%. На сьогодні за цим 

показником Україна, незважаючи на проголошений курс щодо гуманізації 

кримінальної політики, дотримання прав і свобод громадян, посідає одне з 

перших місць у світі – третє після РФ і РБ. 

Не може не дивувати той відрив, з яким Україна "лідирує " у цій сфері: 

у більшості європейських країн питома вага позбавлення волі в структурі 

судимості не перевищує, як правило, 10-12%. За даними статистики, відсоток 

засуджених до позбавлення волі істотно варіюється в різних регіонах 

України. Судова практика останніх років показує, що найбільш часто 

позбавлення волі застосовується в м. Києві, східному і південному регіонах 

України. Так, найвищі показники застосування цього виду покарання досягли 

суди м. Києва - 48,7%, Автономної Республіки Крим і Дніпропетровської 

області - 45,4%, Херсонської області - 42,4%, Донецької області - 41,5%, 

Одеської області - 40,1%. У той же час у західному регіоні ці показники на 

порядок нижче. У Тернопільській області частка позбавлення волі складає 

24,6%, показник, нижчий за 30%, мають суди Вінницької, Закарпатської, 

Рівненської, Хмельницької і Черкаської областей. 

Дослідники відзначають, що серйозною перешкодою на шляху 

гуманізації кримінальної політики є зростання злочинності. Дійсно, 

кримінальна статистика останніх п'ятнадцяти років свідчить про те, що 

загальна кількість вчинених злочинів зросла майже вдвічі. Дослідниками 

відзначається тенденція збільшення частки тяжких, корисливих, у тому числі 

економічних злочинів, а також злочинів, вчинених організованими 

злочинними угрупованнями. 

Позбавлення волі, як бачимо, прямо чи опосередковано пов'язане з 

негативним впливом не тільки на особистість засуджених, але і на 

навколишнє мікросоціальне середовище і суспільство в цілому. Звичайно, 

суспільство ще довго не зможе відмовитися від позбавлення волі як 

покарання за вчинений злочин. 

Існує низка причин використання цього покарання: воно є справедливо 

заслуженим наслідком вчинення тяжких злочинів; воно потрібне для 

попередження нових злочинів з боку рецидивістів, які стійко не бажають 

стати на шлях виправлення, а також для ізоляції на певний час цих осіб від 

суспільства; позбавлення волі необхідне для мети загального попередження 

злочинів; позбавлення волі потрібне для задоволення очікувань суспільства 

відносно покарання осіб, що вчинили тяжкі злочини. 

Таким чином, позбавлення волі зберігається як засіб соціального 

контролю за певними категоріями злочинців. Але суспільство повинне 

визнати його збитковість: економічну, соціальну і морально-психологічну. 
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Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування 

покарання не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної 

сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, 

який набрав законної сили (ст.87 КВК). Протягом цього строку засуджений 

має право на короткострокове побачення з близькими родичами. Порядок 

направлення засуджених до виправних і виховних колоній визначається 

підзаконними нормативно-правовими актами ДКВС України. 

Так, засуджені за кримінальні злочини направляються до місця 

відбування покарання і переміщуються в разі необхідності з одного місця 

відбування покарання до іншого під вартою. Переміщення засуджених під 

вартою здійснюється з додержанням правил тримання: чоловіки окремо від 

жінок; неповнолітні — від дорослих; підслідні, які притягуються до 

кримінальної відповідальності по одній справі, - окремо між собою; 

засуджені до довічного позбавлення волі - окремо від інших категорій; хворі 

на активну форму туберкульозу легенів, психічно хворі - окремо між собою і 

від здорових, у разі потреби за висновком лікаря — в супроводі медичного 

працівника. 

Крім того, при переміщенні засуджених під вартою їм створюються 

необхідні побутові і санітарно-гігієнічні умови, вони забезпечуються 

колонією (органом-відправником) одягом і взуттям за сезоном, а також 

харчуванням за встановленими нормами на весь період прямування. 

Переміщення засуджених під вартою здійснюється за рахунок держави 

відповідно до підзаконних актів ДКВС України і МВС України та згідно 

Кримінально-виконавчим кодексом України. 

Особи, засуджені вперше до позбавлення волі за злочини невеликої або 

середньої тяжкості чи тяжкі злочини, може бути за їхньою згодою залишено 

у слідчому ізоляторі чи направлено до виправної колонії максимального 

рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування. 

Процедура залишення засуджених для виконання роботи з 

господарського обслуговування проводиться наказом начальника слідчого 

ізолятора, а направлення їх у виправну колонію максимального рівня безпеки 

ДКВС України за наявності їхньої письмової згоди. 

Засуджені, залишені в слідчому ізоляторі чи направлені у виправну 

колонію максимального рівня безпеки для роботи з господарського 

обслуговування, тримаються ізольовано від інших осіб на умовах, 

передбачених КВК України для виправних колоній мінімального рівня 

безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього 

рівня безпеки. 

У порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом 

України, засуджений при необхідності провадження слідчих дій у справі про 

злочин, вчинений цією або іншою особою, за який вона не була засуджена, 

чи у зв'язку з розглядом справи в суді може бути тимчасово залишений в 

слідчому ізоляторі або переведений з арештного дому, виправного центру, 

дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора. 
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Прийняття засуджених до виправних і виховних колоній проводиться 

адміністрацією колоній у порядку, встановленому нормативно-правовими 

актами ДКВС України. Важливо зазначити, що адміністрація колонії 

протягом трьох діб повідомляє суд, який постановив вирок, про приведення 

його до виконання і про місце відбування покарання засудженим. Одночасно 

направляється повідомлення одному із членів сім'ї або близьких родичів за 

вибором засудженого, у якому вказується адреса колонії і роз'яснюються 

права засудженого. 

Крім того, на кожного засудженого до позбавлення волі ведеться 

особова справа, а також інформаційна картка, до якої заносяться такі 

відомості: стосовно його особи; про вчинений ним злочин і назву суду, який 

постановив вирок; про день і час його прибуття і звільнення з колонії. 

Кримінально-виконавчим законодавством визначено, що у колоніях 

встановлюється роздільне тримання: чоловіків і жінок, неповнолітніх і 

дорослих. Що стосується тих, хто вперше засуджуються до позбавлення волі, 

то вони тримаються окремо від тих, які раніше відбували покарання у виді 

позбавлення волі. 

Поряд з тим, ізольовано від інших засуджених, а також роздільно 

тримаються: 

— засуджені до довічного позбавлення волі; 

— засуджені, яким покарання у виді смертної кари замінено довічним 

позбавленням волі; 

— засуджені, яким покарання у виді смертної кари або довічного 

позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у порядку 

помилування або амністії. 

Встановлені кримінально-виконавчим законодавством вимоги 

роздільного тримання засуджених не поширюються на лікувальні заклади 

місць позбавлення волі і колонії, призначені для тримання і лікування 

інфекційних хворих засуджених. Порядок тримання засуджених у 

лікувальних закладах і цих колоніях визначається нормативно-правовими 

актами ДКВС України. 

Засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній 

виправній чи виховній колонії, як правило, у межах адміністративно-

територіальної одиниці відповідно до його постійного місця проживання до 

засудження. 

 

Висновок з першого питання. 
Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються загальної 

характеристики виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк. 
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2 ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОВІЧНОГО 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
 

Зовсім недавно найбільш суворим видом покарання в українському 

кримінальному законодавстві була смертна кара, тобто позбавлення злочинця 

права на життя - найдорожчого, що є у людини. Але такий підхід протирічив 

Загальній декларації прав людини, де стверджується, що кожна людина має 

право на життя, крім того, і в ст. З Конституції України міститься положення, 

згідно з яким людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.  

Необхідно нагадати, що при вступі України до Ради Європи вона взяла 

на себе зобов'язання дотримуватись Конвенції про захист прав та основних 

свобод людини, поставивши підпис під Протоколом № 6 стосовно 

скасування смертної кари. У ст. 1 цього Протоколу, зокрема, міститься 

положення, згідно з яким на теренах Європи смертна кара має бути 

скасована, а жодна людина в державах-членах Ради Європи не може бути 

засуджена до такого покарання або страчена. Як член Ради Європи Україна 

погодилась беззастережно дотримуватись цієї норми та розглядати 

положення протоколу № 6 як додаткові статті Конвенції про захист прав та 

основних свобод людини. Беручи до уваги ці обставини (а на додаток ще й 

під загрозою відлучення від європейського співтовариства) та 

підтверджуючи таким чином європейській вибір шляху розвитку нашої 

країни і з метою досягнення більшого єднання з державами-членами Ради 

Європи, 22 лютого 2000 р. Верховна Рада України внесла відповідні зміни та 

доповнення до чинного на той час кримінального та виправно-трудового 

законодавства, скасувавши покарання у виді смертної кари та ввівши до 

системи покарань довічне позбавлення волі. Стаття 64 КК України 2001 р. 

визначає, що довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо 

тяжких злочинів і застосовується за умови, якщо суд не знайде підстав для 

застосування позбавлення волі на певний строк. 

Основними міжнародними документами, що визначають правила 

поводження з особами, засудженими до довічного позбавлення волі, є 

Рекомендації ООН стосовно довічного позбавлення волі (1995 р.) і Резолюція 

(76)-2 ―Про поводження з в'язнями, що відбувають тривалий строк 

ув'язнення‖, яка була прийнята у 1976 р. Комітетом міністрів Ради Європи, та 

Рекомендація К (82) 17 ―Про тримання під вартою й поводження з 

небезпечними в'язнями‖, що була прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 

у 1982 р. Основна ідея цих документів полягає в тому, щоб із засудженим до 

довічного позбавлення волі поводитися як з особистістю, поважаючи його 

людську гідність, і задовольняти його потреби у спілкуванні та соціальне 

корисних контактах із зовнішнім світом. 

При характеристиці довічного позбавлення волі достатньо навіть 

побіжного погляду, щоб переконатися, що цей новий для вітчизняної 

практики виконання покарань захід державного примусу наочно демонструє 

торжество принципів, притаманних діяльності органів та установ виконання 
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покарань. Так, по-перше, не може бути жодних сумнівів, що запровадження 

довічного позбавлення волі як альтернативи смертній карі відповідає 

сучасним уявленням про гуманізм у сфері застосування покарань та 

поводження із засудженими. Запроваджений режим довічного позбавлення 

волі створює умови для запобігання можливої деградації особи через 

багаторічну ізоляцію від суспільства. По-друге, при застосуванні довічного 

позбавлення волі у засуджених залишається право на життя, що є втіленням 

принципу поважання прав людини, сформульованому в Загальній декларації 

прав людини. По-третє, зміст даного заходу державного примусу, коли 

ізоляція засуджених до довічного позбавлення волі (порівняно з іншими 

категоріями позбавлених волі) знаходить свій вираз у максимально 

можливому ступені, відповідає вимогам справедливості при застосуванні 

покарання, бо певним чином відображає співрозмірність злочину та кари. По-

четверте, втіленням принципу невідворотності виконання покарання є те, що 

засуджені до довічного позбавлення волі мають зазнавати відповідних 

правообмежень, притаманних цьому виду покарань, протягом щонайменше 

20 років до того, як у них виникне можливість клопотати про помилування. 

По-п'яте, реалізацією принципу законності буде те, що КВК України ставить 

обмеження прав і свобод засуджених до довічного позбавлення волі у певні 

межі і зобов'язує всіх суб'єктів виконання-відбування даного покарання 

дотримуватись вимог законодавства, тобто 'їх поведінка має відповідати 

запропонованій законодавчій моделі. 

 В Україні порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 

довічного позбавлення волі врегульовані главою 22 КВК. Так, згідно зі ст. 

150 КВК засуджені до довічного позбавлення волі мають відбувати 

покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки, причому 

окремо від інших категорій засуджених, яким Комісією з питань розподілу, 

направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до 

позбавлення волі, Державного департаменту України з питань виконання 

покарань визначена для відбування покарання колонія максимального рівня 

безпеки. На доповнення цієї норми Закону підзаконний нормативний акт — 

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань визначають 

місцем відбування покарання у виді довічного позбавлення волі також 

ізольовані сектори максимального рівня безпеки, що можуть створюватися в 

колоніях середнього рівня безпеки, а також слідчі ізолятори. 

Хоча загалом на осіб, які відбувають довічне позбавлення волі, 

поширюються права й обов'язки засуджених до позбавлення волі, 

передбачені ст. 107 КВК, однак умови відбування довічного позбавлення волі 

мають свою специфіку, бо вони відрізняються навіть від умов відбування 

покарання в колонії максимального рівня безпеки інших категорій 

засуджених. Так, за ст. 151 КВК це проявляється в тому, що ступінь ізоляції 

цих осіб як від зовнішнього світу, так і від інших засуджених вищий, 

оскільки засуджені, які відбувають довічне позбавлення волі, розміщуються в 

камерах, як правило, по дві особи з урахуванням вимог ст. 92 КВК, наявності 

жилої площі та психологічної сумісності, що визначається адміністрацією 
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установи. Це означає, що засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки 

тримаються окремо від жінок; уперше засуджені до позбавлення волі — 

окремо від тих, хто раніше відбував покарання у виді позбавлення волі; 

особи, які раніше працювали в суді, органах юстиції, прокуратури та 

правоохоронних органах, — окремо від інших засуджених до довічного 

позбавлення волі; особи, засуджені до довічного позбавлення волі, — окремо 

від засуджених, яким смертна кара була замінена позбавлення волі на певний 

строк у порядку помилування. На прохання засуджених та в інших 

необхідних випадках із метою захисту цих осіб від можливих посягань на 

їхнє життя з боку інших засуджених чи запобігання вчиненню ними нових 

злочинів або при наявності медичного висновку за мотивованою постановою 

начальника колонії їх можуть тримати в одиночних камерах. 

Засуджені до довічного позбавлення волі мають право: витрачати на 

місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби 

гроші, зароблені в колонії, в сумі до 50% мінімального розміру заробітної 

плати; одержувати один раз на шість місяців короткострокове побачення; 

одержувати протягом року дві посилки (передачі) і дві бандеролі; у вільний 

час у межах камери відправляти релігійні обряди. Засуджені до довічного 

позбавлення волі мають можливість користуватися книгами, журналами й 

газетами з бібліотеки установи, а також придбаними через торговельну 

мережу чи переданими від родичів та інших осіб, а також передплатними 

виданнями. Вони у вільний від роботи час можуть підвищувати свій 

загальноосвітній рівень, звертаючись до консультаційних пунктів виправних 

колоній. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань не 

передбачають можливості демонстрації засудженим до довічного 

позбавлення волі відео- та кінофільмів, але ці особи можуть користуватися 

телевізорами, придбаними за рахунок родичів, за наявності можливості 

розміщення їх у камері (норма жилої площі на одного засудженого — 4и 

квадратних метри). У камері, де відбувають покарання двоє засуджених до 

довічного позбавлення волі, встановлюються: металеві ліжка, стіл для 

вживання їжі, лавка на довжину стола, настінна шафа або закрита полиця, 

вішалка для верхнього одягу, тумбочка, гучномовець, водогінний кран, 

раковина під умивальник, санвузол та урна для сміття. 

 Засудженим надається щоденна прогулянка тривалістю одна година. 

При виведенні засуджених на прогулянку в зимовий період їх забезпечують 

верхнім одягом. Верхній одяг засуджених до довічного позбавлення волі 

відрізняється від одягу інших засуджених. У разі виведення засуджених із 

камер до них застосовуються наручники. При застосуванні наручників руки 

засуджений тримає за спиною, а супроводжують його на прогулянку двоє 

молодших інспекторів служби нагляду та безпеки і кінолог із службовим 

собакою. Двері камер, у яких відбувають покарання засуджені до довічного 

позбавлення волі, в обов'язковому порядку обладнуються механічними та 

електромеханічними замками спеціального типу, дозвіл на відкриття яких 

можливо отримати тільки з чергової частини установи.  
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Молодшим інспекторам, які несуть службу біля засуджених до 

довічного позбавлення волі, категорично забороняється самостійно відчиняти 

двері камер, переводити засуджених без дозволу чергового помічника 

начальника установи з однієї камери до іншої. 

 Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань на 

доповнення тих заборон, що встановлені в ст. 107 КВК для осіб, позбавлених 

волі на певний строк, забороняють засудженим до довічного позбавлення 

волі встановлювати зв'язки з особами, які тримаються в інших камерах, 

затуляти отвір для нагляду за засудженими. 

 Засуджені до довічного позбавлення волі виводяться на роботу у 

спеціально обладнані виробничі цехи, які розміщуються в ізольованих 

приміщеннях, де встановлюються додаткові засоби охорони та 

забезпечується надійна ізоляція, що унеможливлює контакти цієї категорії 

засуджених з іншими особами, позбавленими волі. У разі неможливості 

працевикористання засуджених до довічного позбавлення волі у таких 

виробничих цехах вони працюють із додержанням вимог санітарних норм і 

правил охорони праці у робочих камерах при приміщеннях камерного типу, в 

яких вони проживають. 

 На відміну від соціально-виховної роботи із засудженими до 

позбавлення волі на певний строк, яка має метою виправлення й 

ресоціалізацію засуджених, соціально-психологічна робота із засудженими 

до довічного позбавлення волі спрямована на формування та збереження у 

них соціально корисних навичок, нейтралізацію негативного впливу умов 

тривалої ізоляції на особистість засуджених, профілактику та попередження 

їх агресивної поведінки щодо персоналу, інших засуджених та щодо себе, 

усвідомлення провини за вчинені злочини та розвиток прагнення до 

відшкодування заподіяної шкоди. 

 При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття десяти 

років строку покарання засудженому може бути дозволено додатково 

витрачати на місяць гроші в сумі, встановленій КВК. Тим самим ч. 6 ст. 151 

КВК передбачає можливість зміни умови тримання засуджених до довічного 

позбавлення волі в межах колонії максимального рівня безпеки. 

 Після фактичного відбуття не менше як двадцяти років покарання 

засуджений до довічного позбавлення волі матиє можливість подати 

Президентові України клопотання про помилування. Отже, чинний КК 

України передбачає лише один шлях виходу на свободу осіб, засуджених до 

довічного позбавлення волі, а саме: через застосування до них помилування 

по відбутті 20 років тюремного ув'язнення. У разі помилування такого 

засудженого довічне позбавлення волі буде замінюватися позбавленням волі 

на певний строк, але не менше 25 років (ч. 2 ст. 87 КК України). Верхня межа 

цього більш м'якого покарання Законом не передбачена. Отже, у цьому 

випадку перед засудженим відкривається доволі далека (але все ж таки) 

перспектива звільнення від відбування покарання.  

Після заміни довічного позбавлення волі позбавленням волі на строк не 

менше 25 років до засуджених згідно з їх новим правовим статусом буде 
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можливо, як це виходить за ч. 5 ст. 82 КК, застосування умовно-дострокового 

звільнення. Оскільки довічне позбавлення волі застосовується до осіб, що 

вчинили особливо тяжкі злочини, то згідно з правилами, що містяться у п. З 

ч. З ст. 81 КК, умовно-дострокове звільнення до зазначеної категорії осіб 

може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим не менше 

трьох чвертей строку покарання. За нескладними розрахунками цей 

юридичний факт настане як мінімум після відбуття 18 років і дев'яти місяців, 

які й становлять три чверті від терміну у двадцять п'ять років. Отже, особа, 

що спочатку була засуджена до довічного позбавлення волі, у підсумку 

зможе сподіватись на звільнення після фактичного відбуття нею у колонії 

максимального рівня безпеки щонайменше тридцяти восьми років і дев'яти 

місяців позбавлення волі. 

Необхідно звернути увагу й на те, що оскільки ч. 2 ст. 64 КК України 

передбачає, що довічне позбавлення волі не застосовується до осіб у віці 

понад 65 років, то гіпотетично у засуджених до довічного позбавлення волі є 

ще один шанс вийти на волю. Цей шанс з'являється з досягненням 

засудженим до довічного позбавлення волі 65-річного віку, бо термін 

―застосування покарання‖ означає як його призначення, так і виконання. 

Таким чином, виходить, що і виконувати довічне позбавлення волі щодо осіб 

у віці понад 65 років заборонено ч. 2 ст. 64 КК України. 

 

Висновок з другого питання. 
Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються порядку та 

умовам виконання довічного позбавлення волі. 

 

 

3 ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ У 

ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ 

 

Згідно з ч. 1 ст. 102 КВК України ―режим у виправних і виховних 

колоніях — це встановлений законом та іншими нормативно-правовими 

актами порядок виконання і відбування покарання, який забезпечує ізоляцію 

засуджених; постійний нагляд за ними; виконання покладених на них 

обов'язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку засуджених і 

персоналу; роздільне тримання різних категорій засуджених; різні умови 

тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну умов тримання 

засуджених‖. 

Визначення режиму через категорію ―порядок‖, відповідно до 

тлумачення терміну ―порядок‖, що міститься у словниках, дозволяє розуміти 

його як послідовність тих чи інших дій, правила, за якими здійснюється що-

небудь. Отже, при такому розумінні режиму він визначає послідовність 

процесу виконання-відбування покарання чи правила, за якими здійснюється 

цей процес. Разом з тим, таке розуміння режиму не відображає його 

характеристики як засобу для досягнення мети покарання або ж засобу 

виправлення та ресоціалізації, у якості якого він визначений ч. З ст. 6 КВК 
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України. Для усунення цього недоліку необхідно звернутись до витоків 

поняття режим. Під режимом, згідно із словниками, розуміється система 

правил, заходів, необхідних для досягнення тієї чи іншої мети. Таке 

розуміння режиму надає можливість визначити й режим покарання (в даному 

випадку — позбавлення волі) як встановлену кримінально-виконавчим 

законодавством сукупність правил поведінки засуджених (режим відбування 

покарання) і заходів, що здійснюються органами й установами виконання 

покарань, спрямованими на досягнення цілей покарання (режим виконання 

покарання). Дане визначення режиму дозволяє виділити такі сторони 

режиму, як режим виконання й режим відбування покарання, а також 

розглядати режим не тільки у вузькому значенні лише як інститут 

позбавлення волі, але й дає можливість вести мову про режим виконання-

відбування інших видів покарань, наприклад, режим арешту, режим 

обмеження волі, режим виправних робіт, режим позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, режим тримання в 

дисциплінарному батальйоні та ін. 

За частиною 1 ст. 102 КВК України найважливішою вимогою режиму 

виконання позбавлення волі є ізоляція засуджених. Зміст позбавлення волі 

знаходить свій вираз саме в ізоляції засудженого від суспільства шляхом 

поміщення його у кримінально-виконавчу установу закритого типу. 

Позбавлення волі зумовлює застосування до засудженого досить вагомих 

правообмежень, що здатні істотно змінити правовий статус осо. би. Ізоляція 

при позбавленні волі, як зазначив Ф. Р. Сундуров, об’єктивно приводить до 

обмеження: 1) можливості пересуватися, 2) можливості спілкуватися, 3) 

вибору місця проживання, 4) вибору характеру й роду занять, 5) права вільно 

визначати свій спосіб життя, 6) права розпоряджатися своїм часом. Серед 

перерахованих найбільш важливим елементом ізоляції при позбавленні волі є 

істотні обмеження в спілкуванні засудженого з особами, що перебувають на 

волі, за межами виправно-трудової установи. Без ізоляції засуджених і 

похідних від неї обмежень не може бути, власне, позбавлення волі. 

Ізоляція осіб, позбавлених волі, забезпечується системою охорони 

кримінально-виконавчих установ, яка включає в себе: варту, місце її 

розташування, пости, де вартові виконують свої обов'язки, сектори 

спостереження та ведення обстрілу, маршрути руху чергової зміни, 

інженерно-технічні засоби охорони, пости вартових собак і т. ін. Згідно з 

Інструкцією з організації охорони установ виконання покарань, 

затвердженою Державним департаментом України з питань виконання 

покарань, охорона є комплексом заходів, спрямованих на забезпечення 

ізоляції засуджених і недопущення вчинення ними втеч та інших злочинів; 

запобігання проникненню на територію установ сторонніх осіб та 

заборонених до використання засудженими предметів; забезпечення 

зберігання матеріальних цінностей установ виконання покарань. Охорону 

осіб, позбавлених волі, здійснює відділ організації охорони установи 

виконання покарань, основними функціями якого є: охорона й оборона 

об'єктів кримінально-виконавчої установи; здійснення пропускного режиму 
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на об'єктах, які перебувають під охороною; конвоювання засуджених із 

колонії на виробничі об'єкти й назад, охорона їх під час виконання робіт; 

зустрічне конвоювання за автомобільними маршрутами, а також екстрене 

конвоювання. 

Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань заходами забезпечення ізоляції засуджених також є огляди та 

обшуки засуджених, приміщень, територій житлових та виробничих зон, 

умови роботи вільнонайманого персоналу із засудженими й пропускний 

режим у колоніях, що визначає умови допуску осіб на їх територію. 

Постійний нагляд за засудженими до позбавлення волі теж є основною 

вимогою режиму виконання покарання. Згідно з Інструкцією з організації 

нагляду за засудженими, які відбувають покарання в установах виконання 

покарань, затвердженою Державним департаментом України з питань 

виконання покарань, нагляд є системою заходів, котрі спрямовані на 

забезпечення виконання кримінального покарання у виді позбавлення 

(обмеження) волі шляхом цілодобового й постійного контролю за 

поведінкою засуджених у місцях їх проживання та праці, попередження та 

припинення з їх боку протиправних дій, забезпечення вимог ізоляції 

засуджених та безпеки персоналу. Нагляд у кримінально-виконавчих 

установах проявляється у постійному стеженні інспекторами служби нагляду 

й безпеки за поведінкою засуджених у місцях їх розміщення та перебування. 

Нагляд спрямований на: забезпечення виконання засудженими 

встановлених кримінально-виконавчим законодавством правил поведінки; 

здійснення встановленого пропускного режиму між житловою та 

виробничою зонами, ізольованими дільницями колонії, цехами та іншими 

об'єктами; контроль за дотриманням засудженими порядку пересування по 

колонії; дотримання встановленого зразка одягу, правил санітарії та гігієни; 

проведення перевірок наявності засуджених у місцях їх проживання та праці; 

контроль за станом інженерно-технічних засобів охорони; проведення 

обшуків приміщень та особистих обшуків засуджених, а також огляду 

території колонії; вилучення предметів, виробів і речей, збереження яких 

засудженим заборонено; забезпечення порядку і контролю за проведенням 

побачень і телефонних розмов засуджених; перегляд, перевірка і вручення 

посилок, передач і бандеролей, забезпечення порядку відбування 

дисциплінарних стягнень у дисциплінарних ізоляторах, приміщеннях 

камерного типу чи одиночних камерах, застосування до засуджених заходів 

фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї і т. ін. 

Спеціальне завдання про здійснення нагляду за засудженими 

покладається на чергову зміну, до складу якої входять: черговий помічник 

начальника установи; заступник чергового помічника начальника колонії, він 

же начальник зміни молодших інспекторів; молодші інспектори житлової 

зони; молодші інспектори виробничої зони; молодший інспектор з 

приймання та видачі передач, посилок і бандеролей для засуджених, 

проведення побачень і телефонних розмов засуджених із родичами та 

іншими громадянами; молодший інспектор у дисциплінарному ізоляторі, 
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приміщеннях камерного типу, одиночних камерах; молодший інспектор із 

супроводження транспортних засобів по території об'єктів, що охороняються, 

та забезпечення контролю за вантажно-розвантажувальними роботами; 

молодший інспектор із забезпечення пропускного режиму на міжзонному 

КПП, який розташовано між житловою та виробничою зонами; молодші 

інспектори з нагляду за засудженими в дільницях соціальної реабілітації; 

молодші інспектори лікувальних закладів при кримінально-виконавчих 

установах; оперативна група (особовий склад колонії), її чисельність та склад 

визначаються начальником кримінально-виконавчої Установи залежно від 

оперативної обстановки й варіанта несення служби, а саме: працівники 

колонії (представники персоналу на об'єктах робіт); патрулювання в районі 

дислокації кримінально-виконавчої установи; черговий водій оперативного 

автомобіля; черговий електрик; оператор пульта оперативного зв'язку та 

сигналізації; черговий медпрацівник. 

Свої обов'язки з нагляду за засудженими чергова зміна виконує без 

вогнепальної зброї. Разом із тим, чергова зміна для виконання своїх функцій 

забезпечується необхідними спеціальними й технічними засобами та 

інвентарем: радіостанціями; ліхтарями; спеціальними засобами 

сльозоточивої та дратівної дії; гумовими кийками; гамівною сорочкою; 

комплектом шоломів, бронежилетів, аварійно-рятувальним інструментом. 

Наступною основною вимогою режиму відбування покарання є 

виконання покладених на засуджених обов'язків. Те, що права й обов'язки 

засуджених до позбавлення волі визначені у ст. 107 КВК України, безумовно, 

є позитивним кроком вперед чинного кримінально-виконавчого 

законодавства, оскільки визначення правил поведінки засуджених на рівні 

Закону, а не тільки підзаконного нормативного акта — Правил внутрішнього 

розпорядку — спрямоване на реалізацію принципу законності у діяльності 

кримінально-виконавчих установ. Стаття 107 КВК уточнює, деталізує 

правове положення осіб, позбавлених волі, порівняно із загальним правовим 

статусом засуджених, що визначений у главі 2 КВК. Отже, засуджені до 

позбавлення волі зобов'язані: дотримуватися норм, які визначають порядок і 

умови відбування покарання, розпорядок дня колонії, правомірних 

взаємовідносин з іншими засудженими, персоналом колонії та іншими 

особами; утримувати в чистоті і порядку приміщення, дбайливо ставитися до 

майна колонії і предметів, якими вони користуються при виконанні 

дорученої роботи, здійснювати за ними належний догляд і використовувати 

їх тільки за призначенням; виконувати всі законні вимоги персоналу колонії; 

виконувати необхідні роботи по самообслуговуванню, благоустрою колонії; 

дотримуватися санітарно-гігієнічних норм; дотримуватися вимог пожежної 

безпеки і безпеки праці. 

Окремі правила поведінки засуджених мають характер заборони, що 

власне відображає притаманну позбавленню волі кару, тобто показує, яких 

обмежень прав і свобод зазнають особи, позбавлені волі. Отже, засудженим 

забороняється: самовільно залишати колонію, порушувати лінію охорони; 

спілкуватися із засудженими та іншими особами з порушенням встановлених 
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правил ізоляції, звертатися до них з проханням про виконання незаконних 

дій; придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати гроші, цінності, 

предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до використання в колонії; 

продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб 

предмети, вироби і речі, які перебувають в особистому користуванні; 

заподіювати собі тілесні ушкодження, в тому числі і з допомогою іншої 

особи, завдавати шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від відбування 

покарання або виконання встановлених обов'язків; завдавати шкоди 

державному, комунальному майну, майну інших юридичних чи фізичних 

осіб, у тому числі майну інших засуджених, створювати загрозу заподіяння 

шкоди такому майну; вживати спиртні напої, наркотичні чи інші одурманючі 

засоби; чинити опір законним діям персоналу колонії, перешкод-ати 

виконанню ним своїх службових обов'язків, підбурювати до цього інших 

засуджених; грати в настільні та інші ігри з метою здобуття матеріальної чи 

іншої вигоди; вживати нецензурні та жаргонні слова, давати і присвоювати 

прізвиська; самовільно залишати призначені для перебування ізольовані 

територію, приміщення або визначене місце роботи. Крім КВК, окремі 

заборони щодо засуджених до позбавлення волі передбачені й Правилами 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Так, засудженим 

додатково до вище перерахованого забороняється завішувати чи міняти без 

дозволу адміністрації спальні місця, а також обладнувати їх у комунально-

побутових та інших службових або виробничих приміщеннях; відправляти 

листи, у яких є нецензурні або інші неприпустимі вислови; грати в карти; 

перебувати в гуртожитках та відділеннях, у яких вони не проживають, або на 

виробничих об'єктах, на яких вони не працюють; мати при собі предмети і 

речі в асортименті і кількості, що виходять за межі, встановлені Переліком 

продуктів харчування, предметів першої потреби та засобів особистої гігієни, 

які можуть отримувати засуджені у посилках (передачах), купувати в 

крамницях установ та зберігати при собі; курити в невідведених для цього 

місцях, а у виховних колоніях — курити взагалі; направляти й отримувати 

кореспонденцію всупереч встановленому порядку; наносити собі або іншим 

особам татуювання; тримати тварин, займатись городництвом; вивішувати 

фотографії, репродукції, листівки, вирізки з газет та журналів на стінах, 

тумбочках, ліжках та робочих місцях; самовільно переплановувати, 

змінювати конструктивні елементи будівель та споруд установ виконання 

покарань; користуватися заточувальним обладнанням, інструментом, 

електроенергією, механізмами та іншими матеріалами з особистих мотивів. 

Відбування покарання, коли засуджені зазнають обмежень своїх прав і 

свобод, знаходить свій прояв не тільки у виконанні покладених на 

засуджених обов'язків, але й у реалізації їхніх прав і законних інтересів, що 

теж є однією з основних вимог режиму. За статтею 107 КВК засуджені до 

позбавлення волі мають право: одержувати інформацію і роз'яснення про 

умови відбування і порядок виконання покарання у виді позбавлення волі; 

користуватися послугами, які надаються в місцях позбавлення волі, в тому 

числі додатковими, оплачуваними; брати участь у трудовій діяльності; 
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отримувати медичну допомогу і лікування, в тому числі платні медичні 

послуги за рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та 

близьких; розпоряджатися грошовими коштами, придбавати, володіти і 

розпоряджатися предметами, речами, виробами; здійснювати листування з 

особами, які перебувають за межами колоній, вести з ними телефонні 

розмови; одержувати і відправляти посилки, бандеролі, грошові перекази, 

одержувати передачі; зустрічатися з родичами та іншими особами; подавати 

пропозиції, заяви і скарги в усному і письмовому виді від свого імені і з 

питань, що стосуються особисто засудженого; брати участь у роботі 

самодіяльних організацій та гуртках соціально-корисної спрямованості; 

придбавати, користуватися і зберігати предмети першої потреби , періодичні 

видання, літературу, продукти харчування; розпоряджатися вільним часом, 

який відведений розпорядком дня, не порушуючи при цьому правил 

поведінки; одержувати освіту відповідно до Закону України ―Про освіту‖; 

одержувати юридичну допомогу від адвокатів або інших; осіб, 

уповноважених на надання такої допомоги.  

Перелік прав засуджених до позбавлення волі, що міститься у ст. 107 

КВК, не є вичерпним, тому зрозуміло, що Правила внутрішнього розпорядку 

установ виконання покарань доповнюють цей перелік, наприклад, правом 

засуджених на особисту безпеку, правом відправляти поштою або передавати 

родичам особисту літературу і періодичні видання, правом придбавати для 

загального користування за рахунок коштів, які знаходяться на особистих 

рахунках, телевізори та холодильники. 

Органічним продовженням попередньої основної вимоги режиму є 

забезпечення безпеки засуджених і персоналу. Таким чином, праву 

засуджених на особисту безпеку (ст. 10 КВК) кореспондує обов'язок 

адміністрації установ виконання покарання своєю діяльністю створити та 

забезпечити стан захищеності життєво важливих інтересів як осіб, 

позбавлених волі, так і персоналу. Безпека є фундаментальною основою 

функціонування кримінально-виконавчої системи, у складі якої, до речі, 

тепер є колонії мінімального, середнього та максимального рівня безпеки. 

Безпека є властивістю кримінально-виконавчої системи, організованої на 

принципах цілісності та сталих зв'язків між її структурними підрозділами. 

Кримінально-виконавча система, таким чином, є системою забезпечення 

безпеки суб'єктів та учасників кримінально-виконавчої діяльності, 

спрямованої на реалізацію обмежень прав та свобод, притаманних 

покаранню. Загроза кримінально-виконавчій безпеці є відхиленням від 

кримінально-виконавчої діяльності, від порядку виконання та відбування 

покарання, посяганням на правове положення учасників кримінально-

виконавчих правовідносин. Отже, забезпечення кримінально-виконавчої 

безпеки є гарантією, необхідною специфічною умовою існування 

кримінально-виконавчої системи. На забезпечення безпеки засуджених 

спрямований нагляд за ними, профілактична та оперативно-розшукова 

діяльність у колоніях, застосування технічних засобів нагляду й контролю. 
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Основною вимогою режиму є необхідність роздільного тримання 

різних категорій засуджених. На виконання цієї вимоги режиму спрямована 

діяльність Комісій з питань розподілу, направлення та переведення для 

відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, яка вирішує 

відповідні питання, керуючись Інструкцією про порядок розподілу, 

направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до 

позбавлення волі, затвердженою Державним департаментом України з 

питань виконання покарань. У подальшому в процесі виконання-відбування 

покарання в колоніях здійснюється, як це визначено у ст. 92 КВК України, 

роздільне тримання різних категорій засуджених. Так, окремо тримаються 

чоловіки і жінки; неповнолітні і дроселі; вперше засуджені до позбавлення 

волі і ті, що раніше відбували покарання у виді позбавлення волі; засуджені 

до довічного позбавлення волі; засуджені, яким покарання у виді смертної 

кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний 

строк у порядку помилування; чоловіки, засуджені за злочини, вчинені з 

необережності; засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, 

юстиції та правоохоронних органах. 

Засобами забезпечення режиму в місцях позбавлення волі крім 

охарактеризованих вище охорони і нагляду є також технічні засоби нагляду й 

контролю, оперативно-розшукова діяльність, режим особливих умов у 

колоніях, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, 

а також залучення сил і засобів колонії, органів і установ виконання покарань 

для підтримання правопорядку в установах виконання покарань. 

Так, ст. 103 КВК передбачає, що для попередження втеч та інших 

злочинів, порушень встановленого законодавством порядку виконання 

покарання, отримання необхідної інформації про поведінку засуджених 

адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні, електронні й 

інші технічні засоби (інженерно-технічні засоби охорони, засоби службового 

зв'язку, сигналізаційні засоби оповіщення, охоронне освітлення, 

гучномовний зв'язок і т. ін.). Наприклад, у колонії застосовуються такі 

технічні засоби охорони, як стаціонарні й пересувні засоби виявлення, що є 

сукупністю технічних систем, датчиків і пристроїв обробки, передачі та 

подання інформації про порушника чи заборонені предмети або речовини. 

Оперативно-розшукова діяльність теж є засобом забезпечення режиму 

в колоніях. За статтею 104 КВК у колоніях оперативними підрозділами 

здійснюється оперативно-розшукова діяльність, спрямована на пошук і 

закріплення фактичних даних про протиправну поведінку суб'єктів та 

учасників кримінально-виконавчої діяльності. Метою опе-ративно-

розшукової діяльності є: забезпечення безпеки засуджених, персоналу 

колоній та інших осіб; виявлення, попередження і розкриття злочинів, 

вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування 

покарання; вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та 

інших правопорушень; надання правоохоронним органам, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, допомоги у розкритті, припиненні та 

попередженні злочинів. 
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На забезпечення режиму як порядку виконання та відбування 

покарання спрямоване й посилення охорони та нагляду за засудженими 

(режим особливих умов) у випадках стихійного лиха, епідемій, аварій 

важливих для життєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів 

групової непокори засуджених або в разі виникнення реальної загрози 

збройного нападу на колонію чи у зв'язку з уведенням надзвичайного чи 

воєнного стану в районі розташування колонії. Так, у травні 2004 року у 

районі дислокації Мелітопольської виховної колонії, тобто в 

Мелітопольському районі Запорізької області був уведений надзвичайний 

стан у зв'язку з вибухами боєприпасів на ракетно-артилерійських складах. 

Звичайно, що у цей період із засудженими не проводились раніше 

заплановані заходи, було припинено надання побачень, прийом передач, 

здійснювались інші режимні заходи, спрямовані на посилення охорони та 

нагляду. 

Застосування до осіб, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів і зброї є тим засобом забезпечення режиму, якого у міру 

можливості, як сказано у Пояснювальній записці до Європейських тюремних 

правил, слід уникати, бо він суперечить цивілізованій поведінці. Разом з тим, 

Європейські тюремні правила визнають, що в діяльності установ виконання 

покарань іноді неминуче виникають ситуації, які вимагають використання 

фізичного приборкання за допомогою спеціальних засобів для попередження 

завдання фізичної шкоди в'язням чи персоналу, втечі або пошкодження 

майна. При застосуванні засобів приборкання насамперед необхідно 

виконувати вимоги закону, а не рішення тюремної адміністрації. 

Треба сказати, що в Україні саме на рівні закону (ст. 106 КВК) 

визначаються підстави застосування до позбавлених волі заходів фізичного 

впливу, спеціальних засобів і зброї. Так, до осіб, позбавлених волі, якщо вони 

чинять фізичний опір персоналу колоній, злісно не виконують його законні 

вимоги, проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, 

захопленні заручників або чинять інші насильницькі дії, а також при втечі 

або затриманні втікачів із колоній з метою припинення вказаних 

протиправних дій, а також запобігання заподіянню цими особами шкоди 

оточенню або самим собі застосовуються: фізична сила, спеціальні засоби, 

гамівна сорочка та зброя. Гамівна сорочка не застосовується до засуджених 

неповнолітніх і жінок. Закон забороняє застосовувати заходи фізичного 

впливу, спеціальні засоби і зброю відносно жінок з явними ознаками 

вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності і 

неповнолітніх, крім випадків вчинення ними групового або збройного 

нападу, який загрожує життю й здоров'ю персоналу колонії чи інших осіб, 

або збройного опору. 

Застосування вищевказаних заходів можливе у разі крайньої 

необхідності; коли застосування заходів фізичного впливу уникнути все ж 

неможливо, вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання 

покладених на адміністрацію колонії обов'язків, і мають зводитися до 
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завдання найменшої шкоди здоров'ю правопорушників. У разі необхідності 

адміністрація колонії зобов'язана негайно надати допомогу потерпілим. 

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань 

деталізують порядок застосування до позбавлених волі заходів фізичного 

впливу, спеціальних засобів і зброї. Так, для припинення правопорушень із 

боку засуджених працівники кримінально-виконавчої системи мають право 

застосовувати заходи фізичного впливу в тому числі прийоми рукопашного 

бою. Згідно ПВР УВП наручники до засуджених застосовуються за 

розпорядженням начальника установи, його заступників, чергового 

помічника начальника установи та їх заступників. Застосування наручників 

до засуджених можливе у разі: учинення фізичного опору особовому складу 

чергової зміни, варти, адміністрації установи або проявів буйства; відмови 

слідувати до дисциплінарного ізолятора, приміщень камерного типу, в 

одиночну камеру або карцер; спроби самогубства, членоушкодження або 

нападу на засуджених чи на інших осіб; конвоювання після затримання 

засудженого, що вчинив втечу. 

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань (§61) 

надають право особовому складу установи самостійно застосовувати до 

засуджених сльозоточиві речовини, гумові кийки та фізичну силу для: 

захисту персоналу установи та самозахисту від нападу та інших дій, що 

створюють загрозу їх життю або здоров'ю; припинення масових заворушень і 

групової непокори з боку засуджених; відбиття нападу на будівлі, 

приміщення, споруди і транспортні засоби установи або звільнення їх у разі 

захоплення; затримання або доставляння засуджених, які вчинили грубі 

порушення режиму тримання до дисциплінарного ізолятора, приміщень 

камерного типу, одиночної камери або карцеру, якщо зазначені особи чинять 

опір; затримання засуджених, що вчинили втечу з місць позбавлення волі; 

звільнення заручників. Застосування гамівної сорочки є крайнім заходом 

впливу на засуджених і може мати місце тоді, коли вищевказані заходи 

виявились неефективними. Гамівна сорочка може бути застосована лише за 

вказівкою начальника колонії або особи, що виконує його обов'язки, під 

наглядом медичного працівника. Указівка медичного працівника про 

неможливість застосування гамівної сорочки до засудженого підлягає 

безумовному виконанню. У гамівній сорочці засуджений може перебувати до 

заспокоєння, але не більше двох годин. Не можна застосовувати гамівну 

сорочку до інвалідів першої та другої груп, до вагітних жінок і до 

неповнолітніх. Вогнепальна зброя може бути застосована до засуджених до 

позбавлення волі лише як винятковий захід у разі вчинення засудженим 

нападу або інших умисних дій, які створюють реальну загрозу життю 

працівників установ виконання покарань або інших осіб, а також у разі втечі 

з-під варти, коли іншими засобами неможливо було припинити зазначені дії.  

 

Висновок з третього питання. 
Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються поняття, функцій 

і засобів забезпечення режиму у виправних колоніях. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ:  

Сьогодні ми завершуємо розгляд питань щодо порядку і умов 

виконання та відбування різних видів покарань. Як бачимо, законодавець 

передбачив різні умови відбування покарання залежно від тяжкості 

вчиненого злочину та інших обставин, передбачених законом. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається порядок та умови виконання покарання, 

пов’язаних з позбавленням волі на певний строк та порядок та умови 

виконання покарання, пов’язаних з довічним позбавленням волі. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Метою лекції є розкриття змісту, сутності, підстав і порядку звільнення 

засуджених від відбування покарання. Дати поняття 99ост пенітенціарного 

впливу на осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Дати поняття, розкрити 

зміст адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі. 

 

ВСТУП 

Постановляючи вирок суд призначає засудженій особі покарання з 

урахуванням того, що воно буде не лише карою за вчинений злочин, але 

слугуватиме меті виправлення і ресоціалізації засудженого, а також 

запобігатиме вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими 

особами. 

Залежно від успіхів у подоланні соціальної занедбаності і становлення 

на шлях виправлення, частина засуджених досягає виправлення значно 

раніше визначеного судом строку покарання. У інших засуджених на цей час 

змінюються життєві обставини і стан здоров`я, що дає законні підстави для 

розгляду питання про їх дострокове звільнення від відбування покарання. 

Звільнення від відбування покарання завершує процес виконання 

покарання. Ця юридична подія (факт) приводить до припинення 

кримінально-виконавчих відносин певного виду, спричиняє суттєву 

позитивну зміну правового становища звільненої особи, одночасно 

породжуючи правовідносини між засудженим та іншими суб’єктами 

(службою зайнятості, пенсійним фондом, т.і). 

Отже, проблема звільнення від покарання і забезпечення належних 

соціальних умов праці та побуту звільнених осіб є дуже актуальною як для 

держави, так і для суспільства. 

 

 

1. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ 

ПОКАРАННЯ 

 

Одразу зазначимо на необхідності відрізняти два схожих за звучанням 

поняття: звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від 

відбування покарання. 

Звільнення від кримінальної відповідальності - це врегульована 

кримінальним і кримінально-процесуальним законодавством відмова 

держави в особі компетентних органів від засудження особи, яка вчинила 
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злочин, від застосування до неї кримінально-правових засобів примусового 

характеру.  

Звільнення від відбування покарання - це правовий інститут, 

покликаний гуманними засобами виправляти чи перевиховувати осіб, що 

вчинили суспільно небезпечне діяння, і водночас сприяти досягненню цілей 

покарання та виконанню завдань кримінального законодавства у боротьбі зі 

злочинністю. 

Сьогодні ми розглянемо звільнення від відбування покарання, а 

фактично – невідбутої частини строку покарання, визначеного вироком суду. 

Підстави звільнення від відбування покарання - це випадки, настання 

яких призводить до звільнення від відбування покарання (ст. 152 КВК 

України). Згідно із ст. 152 КВК України підставами для звільнення від 

відбування покарання є: 

- відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;  

- закон України про амністію;  

- акт про помилування;  

- скасування вироку суду і закриття кримінальної справи;  

- закінчення строків давності виконання обвинувального вироку;  

- умовно-дострокове звільнення від відбування покарання;  

- хвороба;  

- інші підстави, передбачені законом.  

Від підстав звільнення необхідно відрізняти їх правові форми, тобто 

відповідні документи, в яких у встановленому законом порядку закріплені 

підстави звільнення, і які є юридичною підставою для здійснення 

адміністрацією установи виконання покарань дій по звільненню засуджених. 

Такими документами - підставами для звільнення є: 

1) довідка УВП про звільнення по відбуттю покарання; 

2) постанова суду про звільнення на підставі Закону України «Про 

амністію»; 

3) Указ Президента про помилування; 

4) постанова суду про звільнення через тяжку хворобу (ст.84 КК); 

5) постанова суду про умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання (ст.ст.81, 107 КК) або заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким (ст.82, КК); 

6) постанова суду про звільнення від покарання за діяння, караність 

якого законом усунена; 

7) інші документи, передбачені законом.  

 

Висновки з першого питання. 

Звільнення від кримінальної відповідальності - це врегульована 

кримінальним і кримінально-процесуальним законодавством відмова 

держави в особі компетентних органів від засудження особи, яка вчинила 

злочин, від застосування до неї кримінально-правових засобів примусового 

характеру. 
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Звільнення від відбування покарання - це правовий інститут, 

покликаний гуманними засобами виправляти чи перевиховувати осіб, що 

вчинили суспільно небезпечне діяння, і водночас сприяти досягненню цілей 

покарання та виконанню завдань  законодавства у боротьбі зі злочинністю. 

Підстави звільнення від відбування покарання - це випадки, 

настання яких призводить до звільнення від відбування покарання (ст.152 

КВК України). 

 

 

2. ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ 

 

Розглянемо детальніше порядок звільнення засуджених. 

Згідно зі статтею 153 КВК відбування покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, арешту, 

обмеження волі, тримання у дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців, позбавлення волі припиняється в першій половині дня 

останнього дня строку покарання з урахуванням тих змін, які можуть бути 

внесені у строк покарання відповідно до закону. Засуджені до арешту, 

обмеження волі або позбавлення волі після відбуття строку покарання, 

призначеного вироком суду, звільняються в першій половині останнього дня 

строку покарання. Якщо строк покарання закінчується у вихідний або 

святковий день, засуджений звільняється у передвихідний або 

передсвятковий день. При обчисленні строків місяцями строк закінчується 

відповідного числа останнього місяця, а коли цей місяць не має відповідного 

числа - в останній день цього місяця.  

З особою, яка звільняється, проводиться повний розрахунок, 

повертаються особисті документи, цінності та речі, які їй належать, 

видаються гроші, що зберігалися на її особовому рахунку, а також довідка 

встановленого зразка, де зазначаються підстави звільнення. На прохання 

особи, яка звільняється, видається характеристика.  

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.  

Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться у день 

надходження відповідних документів, а якщо документи одержані після 

закінчення робочого дня - у першій половині наступного дня.  

Стосовно засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавлення волі, 

що їх виконує КВІ, то 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 

інспекція направляє повідомлення власнику підприємства, установи, 

організації або уповноваженому ним органу, де засуджений відбував 

покарання, про припинення виконання громадських робіт чи відрахувань з 
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його заробітної плати. Засудженому за його вимогою може видаватися 

довідка про відбуття покарання або про звільнення від нього.  

Своєчасність звільнення засуджених (особливо засуджених в УВП)  

залежить від правильного ведення обліків і матеріалів особових справ на 

засуджених. Щорічно відділи по контролю за виконанням рішень у 

кримінальних справах (колишні спецчастини) УВП в кінці поточного року 

складають контрольно-строкові картотеки на майбутній рік, а також  

складають списки (5 екземплярів) засуджених, що підлягають звільненню на 

квартал. 

При складанні списків звертається увага на такі питання: 

1. Чи застосовані до засудженого додаткові покарання (позбавлення 

права займати певні посади чи займатися певною діяльністю) ? 

2. Чи призначалося засудженому примусове лікування від алкоголізму 

або наркоманії, і чи є відповідні документи в особовій справі з цього 

приводу. (Тут необхідно звернути увагу на те, що необгрунтоване 

невиконання примусового лікування є невиконання вироку).  

3. Чи правильно вирахуваний строк звільнення ? 

Із засудженим, який звільняється з УВП, провадиться повний 

розрахунок, йому видаються гроші, що зберігалися на його особовому 

рахунку, повертаються особисті документи, належні йому цінності і речі. 

Звільненому видаються відповідні документи про освіту і виробничу 

кваліфікацію, а також довідка встановленого зразка, де зазначаються 

підстави його звільнення. На прохання засудженого йому видається 

характеристика. Це – загальний порядок звільнення засуджених. Але є і певні 

особливості звільнення засуджених з різних підстав. 

Нагадаємо, що амністія — це повне або часткове звільнення від 

кримінальної відповідальності і покарання певних категорій осіб, винних у 

вчиненні злочинів. Вона оголошується законом про амністію. 

Види амністування: 

- повне звільнення вказаних в законі осіб від кримінальної 

відповідальності чи від відбування покарання (повна амністія); 

- часткове звільнення вказаних в законі осіб від відбування 

призначеного судом покарання (часткова амністія). Тобто, не всі засуджені, 

яких стосується цей акт, звільняються від відбування покарання. 

Згідно із законом про амністію не може передбачати заміну одного 

покарання іншим чи зняття судимості щодо осіб, які звільняються від 

відбування покарання. 

Амністія не поширюється на: осіб, яким смертна кара замінена на 

позбавлення волі в порядку помилування; які злісно порушували режим 

відбування покарання та інших осіб, бо законом про амністію можуть бути 

визначені й інші категорії осіб, на яких амністія не поширюється. 

Особи, на яких поширюється амністія, можуть бути звільнені від 

відбування як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом. 

Амністія не звільняє від обов’язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду, 
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покладеного на винну особу вироком чи рішенням суду, про що засудженим 

роз’яснюється при звільненні. 

Особи, щодо 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.  

Адміністрація УВП після опублікування Закону про амністію складає 

список на осіб, які підпадають під дію закону. Цей список затверджується 

начальником УВП. Розробляється графік подачі відповідних документів на 

розгляд комісії установи виконання покарань і встановлюється черговість їх 

розгляду. 

Для розгляду питання щодо звільнення осібна підставі акта амністії до 

суду надсилається подання начальника УВП, погоджене з відповідною 

спостережною комісією або службою у справах неповнолітніх, а також 

довідка про заохочення і стягнення, особова справа засудженого (?) та інші 

документи, необхідні для вирішення питання про застосування амністії. 

Рішення про застосування або незастосування амністії приймається 

щодо кожної особи індивідуально, після співбесіди з нею і на підставі 

ретельної перевірки матеріалів особової справи, відомостей про поведінку 

засудженого та його ставлення до праці за час відбування покарання. 

У разі відсутності необхідних відомостей на засудженого, розгляд 

питання про застосування амністії відкладається до їх  одержання. 

Участь прокурора в судовому засіданні під час розгляду справи про 

застосування амністії є обов’язковою. 

Після отримання рішення суду про застосування амністії, засуджений 

звільняється з установи виконання покарань в порядку і строки, передбачені 

ст. 154 КВК.  

Указом Президента України від 19 липня 2005 року N 1118/2005 

затверджено „Положення про здійснення помилування‖. 16 вересня 2010 

року Президент видав оновлене положення про помилування, в якому значно 

зменшено число суб’єктів, які мають право звертатись до Президента з 

клопотанням про помилування, фактично залишивши одного – самого 

засудженого. 

Помилування засуджених здійснюється у виді: 

заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний 

строк; 

повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і 

додаткового покарання; 

заміни покарання або невідбутої його частини більш м'яким 

покаранням. 

Право клопотати про помилування має особа: 

засуджена судом України, яка відбуває покарання або відбула основне 

покарання в Україні; 

засуджена судом іноземної держави і передана для відбування 

покарання в Україну без умови про незастосування помилування; 
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засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній 

державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні 

рішення про помилування. 

Клопотання про помилування може бути подано після набрання 

вироком законної сили. 

У випадку розгляду кримінальної справи в касаційному порядку 

клопотання про помилування може бути подано після прийняття рішення у 

касаційній справі. 

Особа, яку раніше було неодноразово (два і більше разів) засуджено за 

вчинення умисних злочинів або до якої раніше застосовувались 

помилування, амністія, умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання, заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від 

відбування покарання з випробуванням, якщо вона до погашення чи зняття 

судимості знову вчинила умисний злочин, може бути помилувана лише у 

виняткових випадках. 

Клопотання про помилування засуджених, які не стали на шлях 

виправлення, відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, а 

також клопотання осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини, які не відбули 

половини призначеного їм строку покарання, можуть бути задоволені лише 

за наявності обставин, що потребують особливо гуманного ставлення. 

Якщо особу засуджено до довічного позбавлення волі, клопотання про 

її помилування може бути подано після відбуття нею не менше двадцяти 

років призначеного покарання. 

Клопотання про помилування, що подає засуджена особа через УВП 

або інший орган, який виконує покарання, разом із копіями вироку, ухвали і 

постанови суду, характеристикою про поведінку і ставлення до праці із 

викладенням думки керівника цієї установи або органу виконання покарання 

по суті клопотання і, як правило, спостережної комісії, служби у справах 

неповнолітніх, а також іншими документами і даними, що мають значення 

для розгляду питання про застосування помилування, надсилається до 

Секретаріату Президента України. 

У разі звернення осіб, зазначених у абзаці першому пункту 4 цього 

Положення, до клопотання про помилування додаються копія вироку або 

ухвали чи постанови суду. 

Підготовку матеріалів до розгляду клопотань про помилування 

здійснює Служба з питань помилування Кабінету Президента України 

Секретаріату Президента України (далі - Служба). 

Служба має право витребувати від суду, органів прокуратури, юстиції, 

внутрішніх справ, установ та органів, які виконують покарання, місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування матеріали, 

необхідні для розгляду клопотань про помилування, їхню думку про 

доцільність застосування помилування, а також доручати їм перевірку 

окремих питань. 
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У випадках, коли засуджений не перебуває під вартою, виконання 

вироку щодо нього може бути зупинено в установленому порядку до 

розгляду Службою клопотання про помилування. 

Під час розгляду клопотання про помилування враховуються: 

особа засудженого, його поведінка і ставлення до праці до засудження 

та в установах і органах виконання покарань, ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, строк відбутого покарання, стан відшкодування заподіяних 

злочином збитків та інші обставини; 

думка керівника установи виконання покарань або іншого органу, який 

виконує покарання, спостережної комісії, служби у справах неповнолітніх, 

місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, 

громадських організацій, трудових колективів тощо про доцільність 

помилування. 

Клопотання про помилування і підготовлені Службою матеріали 

попередньо розглядаються Комісією у питаннях помилування (далі - 

Комісія), яка утворюється при Президентові України. 

Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох 

заступників голови і членів Комісії. Одним із заступників голови Комісії є за 

посадою Керівник Служби. Обов'язки секретаря Комісії виконує один із 

членів Комісії. 

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються і 

проводяться головою Комісії, а за його відсутності - одним із заступників 

голови Комісії.Засідання Комісії є правомочним за наявності більш як 

половини її складу. У засіданнях Комісії можуть брати участь народні 

депутати України. 

Клопотання про помилування, що не підлягають задоволенню за 

обставин, передбачених цим Положенням, Служба доповідає Комісії і 

повідомляє заявників про результати розгляду таких клопотань. 

Пропозиції Комісії за результатами попереднього розгляду клопотань 

про помилування оформляються протоколом, який підписують усі присутні 

на засіданні члени Комісії. 

За результатами попереднього розгляду клопотання про помилування і 

матеріалів, підготовлених Службою, Комісія вносить Президентові України 

пропозиції про застосування помилування. 

Про клопотання, підстав для задоволення яких Комісією не знайдено, 

Служба доповідає Президентові України. 

Рішення Президента України про помилування засудженого 

оформляється указом Президента України. 

У разі відхилення Комісією клопотання про помилування повторне 

клопотання щодо особи, засудженої за особливо тяжкий злочин, за 

відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, Службою може бути 

внесено на розгляд Комісії не раніш як через рік, а щодо особи, засудженої за 

інші злочини, - не раніш як через шість місяців із часу відхилення 

попереднього клопотання. Повторне клопотання, що надійшло до закінчення 

цих строків, повертається заявникові з відповідним роз'ясненням. 
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Укази Президента України про помилування засуджених для 

виконання надсилаються: 

щодо осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань, - 

державній пенітенціарній службі України; 

щодо осіб, які не відбувають покарання або засуджені до інших 

покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, а також які звільняються від 

додаткових покарань, - відповідним судам; 

щодо осіб, засуджених до тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або до службових обмежень для військовослужбовців, - 

Міністерству оборони України. 

Крім того, укази Президента України про помилування засуджених 

надсилаються Міністерству внутрішніх справ України до відома та іншим 

державним органам для забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбули 

покарання. 

Органи, на які цим Положенням покладено виконання указів 

Президента України про помилування засуджених, про їх виконання 

повідомляють Секретаріат Президента України. 

Стосовно умовно-дострокового звільнення засуджених (УДЗ).  

Ми вже зазначали, що нерідко засуджений всією своєю поведінкою і 

ставлення до праці доказує своє виправлення раніше встановленого вироком 

суду строку покарання. В цих випадках законодавець передбачає звільнення 

такої особи умовно-достроково (ст. ст. 81, 107 Кримінального кодексу 

України). 

Сутність умовно-дострокового звільнення полягає в тому, що 

засуджений, який довів своє виправлення сумлінною поведінкою і  

ставленням до праці, та відбув встановлену законом частину строку 

покарання, може бути звільнений від подальшого відбування покарання . 

Серед ознак, необхідних для умовно-дострокового звільнення, 

зазначимо основні. Суб’єктивна (фактична) ознака — зразкова поведінка й 

чесне ставлення до праці та навчання, що свідчить про досягнення 

засудженим найвищого ступеня виправлення (довів своє виправлення). Ця 

ознака залежить від самого засудженого. Другою обов’язковою ознакою для 

умовно-дострокового звільнення є юридична (формальна) ознака — сам факт 

відбуття засудженим передбаченої законом частини строку покарання. Ця 

умова залежить від законодавства, а не від засудженого. Умовно-дострокове 

звільнення не є кінцевим, особа звільняється під умовою, якої вона повинна 

неухильно дотримуватися, і саме протягом невідбутого строку покарання 

утриматися від вчинення будь-якого нового злочину. 

Для застосування умовно-дострокового звільнення необхідно 

встановити наявність трьох обставин: 

а) чи розповсюджується на засудженого закон про умовно-дострокове 

звільнення (ч.1 ст. ст. 81,107 КК України встановлює перелік осіб, до яких 

умовно-дострокове звільнення може бути застосоване); 
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б) чи відбував засуджений встановлену законом частину строку 

покарання (розрахунок відбутої частини строку покарання ведеться від дати 

початку строку, вказаної у вироку суду); 

в) чи гідний засуджений застосуванню цього виду звільнення, тобто чи 

довів він своє виправлення (виправлення повинно бути доведене раніше, ніж 

відбуття встановленої законом частини строку покарання). 

Питання подання засудженого до умовно-дострокового звільнення і 

оформлення відповідних документів визначається ст.407 Кримінально-

процесуального кодексу України і ст.154 КВК, а також відповідними 

відомчими інструкціями. 

Розгляд питання про можливість умовно-дострокового звільнення з  

установи виконання покарань віднесено до компетенції комісії установи. 

Засідання комісії здійснюються по мірі надходження матеріалів, але не рідше 

ніж 2 рази на місяць. Засідання оформлюється протоколом, який підписує 

начальник установи виконання покарань і секретар комісії. 

На кожного засудженого, який подається на комісію, начальник загону 

складає характеристику, яка містить детальні відомості про поведінку, 

працю, заохочення і стягнення, а також висновок про доцільність умовно-

дострокового звільнення засудженого. Характеристика погоджується з 

заступником начальника установи виконання покарань з соціальної роботи. 

На засіданні комісії начальник загону доповідає характеристику на 

засудженого. 

При позитивному рішенні комісії про подання матеріалів в суд на 

умовно-дострокове звільнення, а також і при відмові в цьому в протоколі 

вказуються мотиви такого рішення. 

У випадку відмови комісії установи виконання покарань в поданні в 

суд матеріалів про умовно-дострокове звільнення засудженого, до його 

особової справи приєднується витяг з протоколу засідання комісії з 

розпискою засудженого про ознайомлення з таким рішенням. 

Повторний розгляд комісією питання про умовно-дострокове 

звільнення можливе не раніш ніж через 6 місяців, а для осіб, засуджених за 

тяжкі злочини на строк не нижче 5 років — через 1 рік. 

При позитивному рішенні комісії адміністрація установи 

виконання покарань готує наступні документи: 

- подання, в якому вказується думка комісії про доцільність умовно-

дострокового звільнення; 

- характеристику, яка затверджується начальником установи виконання 

покарань; 

- особову справу на засудженого. 

Після узгодження цих документів з спостережною комісією чи 

службою у справах неповнолітніх, вони надсилаються до суду. Відповідно до 

статті 407 Кримінально-процесуального кодексу України суд на протязі 10 

днів розглядає матеріали і вносить свою постанову. Постанова суду може 

бути оскаржена засудженим або прокурором. 
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Засуджені, які захворіли на хронічну душевну або іншу тяжку 

хворобу, що перешкоджає подальшому відбуванню покарання (ст.84 КК 

України) , можуть бути звільнені судом від відбування покарання в порядку, 

встановленому ст.408 Кримінально-процесуального кодексу України і ст.154 

КВК 

Подання про звільнення таких осіб від відбуття покарання готує 

адміністрація УВП. Крім подання адміністрація УВП надсилає до суду 

висновок  лікарської комісії про необхідність звільнення засудженого від 

покарання у зв’язку з тяжкою хворобою і особову справу на засудженого. 

Медичне обстеження таких засуджених здійснюють спеціальні 

лікарські комісії (СЛК). Огляд хворого та розгляд матеріалів його медичного 

обстеження здійснюється комісією після обов’язкового лікування і 

ретельного обстеження хворого в стаціонарних умовах лікувальних установ. 

Засуджені, щодо яких службовою перевіркою встановлено, що їх 

хвороба є результатом навмисного заподіяння собі пошкоджень під час 

відбування покарання, на звільнення від подальшого відбуття покарання 

через хворобу не представляються, за винятком випадків, коли під час 

заподіяння таких пошкоджень особа перебувала в стані гострого психічного 

розладу, що підтверджено лікарями-фахівцями. 

Відповідно до статей 408, 409, 411 Кримінально-процесуального 

кодексу України начальник УВП на вимогу суду повинен забезпечити явку в 

судове засідання для участі в розгляді подання представника адміністрації 

установи і представника комісії, що дала висновок про стан здоров’я 

засудженого. 

Якщо після відмови судом у звільненні засудженого від подальшого 

відбуття покарання через хворобу, стан здоров’я засудженого погіршився, на 

підставі відповідного висновку комісії подання про звільнення від відбуття 

покарання повторно надсилається до суду незалежно від часу з дня 

винесення судом рішення про відмову. 

Звільнення засуджених із місць позбавлення волі можливо і у випадках: 

а) скасування вироку і всіх подальших ухвал та постанов; б) коли засуджений 

відбуває покарання за діяння, караність якого усунена законом. 

В першому випадку звільнення засуджених з установи виконання 

покарань здійснюється на підставі ухвали, постанови судових наглядових 

інстанцій (ст.ст. 388, 393 КПК України). 

Трапляються випадки, коли внаслідок змін кримінального закону 

діяння, які раніше вважалися караними, перестають бути такими. Особа, 

засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає звільненню 

від призначеного судом покарання. Цей різновид звільнення від подальшого 

відбування покарання не означає реабілітації особи, яка була засуджена 

правомірно за діяння, яке було караним на момент його вчинення. Особа, яка 

звільнена від відбування покарання за діяння, караність якого усунена, 

вважається такою, що не має судимості. Так, ч.1 ст.1 Постанови Верховної 

Ради України від 11 березня 1992 року ―Про звільнення від покарання осіб, 

засуджених за ухилення від чергового призову на дійсну військову службу за 
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релігійні переконання‖ гласить: ―Враховуючи, що відповідно до Закону 

України  ―Про альтернативну (невоєнну) службу‖ громадяни України можуть 

проходити альтернативну службу замість воєнної, коли релігійні 

переконання заважають їм проходити воєнну службу, звільнити від 

відбування покарання осіб, засуджених судами України до прийняття цього 

Закону за ухилення від чергового призову на дійсну воєнну службу за 

релігійними переконаннями зі зняттям судимості‖. 

В цьому випадку звільнення осіб, засуджених за такі злочини, 

здійснюється за ухвалою суду за місцем знаходження установи, до якої для 

прийняття рішення надсилаються особові справи засуджених. 

Засудженим, які звільняються з установи, видається довідка 

встановленого зразка. Заповнення довідок про звільнення засуджених 

проводиться спеціальним чорнилом розбірливо, чітко, без помарок, 

підчисток та виправлень. Вгорі лівого кута довідки вказується назва установи 

без її адреси. Особам, яким актом помилування або амністії було скорочено 

строк покарання, але вони продовжували відбувати строк, який залишився, у 

довідках про звільнення після запису про строк покарання, встановлений 

судом, вказується про скорочення цього строку покарання згідно з актом 

помилування або амністії. 

Крім того, у довідках про звільнення вказується: 

- особам, звільненим умовно-достроково, - невідбута частина строку 

покарання (яку треба записати згідно з ухвалою суду) і дата винесення судом 

ухвали про умовне-дострокове звільнення, а також дата фактичного 

звільнення; 

- особам, якими невідбута частина строку позбавлення волі замінена 

більш м’яким покаранням, - нова міра покарання. 

На осіб, яким встановлений адміністративний нагляд в установі, 

ставиться штамп  ―Встановлено нагляд‖. 

На довідку про звільнення обов’язково наклеюється фотокартка 

встановленого для паспорта зразка, а на довідку про звільнення іноземця або 

особи без громадянства — фотокартка розміром 3,5 х 3 см. Вказані 

фотокартки наклеюються також на копії довідок. Звільненим, в особових 

справах яких немає паспорта, обов’язково треба видати на руки не менш як 2 

фотокартки для одержання паспорта по прибутті до місця помешкання. 

Довідки про звільнення видаються звільненим під розписку на їх 

копіях.  

Довідка на психічно хворого, який направляється після звільнення у 

психіатричну лікарню органів міністерства охорони здоров’я, здається разом 

з хворим та його особистими документами адміністрації лікарні, якщо він 

передається під опіку родичам та опікуну під розписку. 

У випадку, якщо довідка про звільнення була загублена особою, яка 

прибула до постійного помешкання після звільнення з установи, за запитом 

органу внутрішніх справ, а також приймача-розподільника надсилається 

дублікат цієї довідки для вирішення питання про одержання паспорта. 
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Якщо дублікат довідки про звільнення був надісланий раніше до 

іншого органу внутрішніх справ, то про це повідомляється ініціатор запиту 

для наступного запиту дубліката з того органу внутрішніх справ. 

В інших випадках (при реабілітації, для вирішення питання про зняття 

судимості і т.і.), а також коли архівна особова справа знищується по закінчені 

строку її зберігання, за запитами установ або клопотання звільнених 

надсилається відповідна довідка дозвільної форми. 

 

Висновки з другого питання 

Чітке дотримання порядку звільнення, в т.ч. оформлення документів 

про звільнення має суттєве значення, оскільки у разі помилок в даному 

процесі може статись істотне порушення прав осіб, які мають бути звільнені 

з місць позбавлення волі. Зокрема, особа може утримуватись у місцях 

позбавлення волі понад встановлений термін, а у разі видачі неправильно 

оформлених документів про звільнення вона може бути позбавлена певних 

прав. 

 

 

3. Поняття і порядок здійснення постпенітенціарного впливу на осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі. 

 

Постпенітенціарний вплив на осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 

є однією з стадій виправного процесу. Постпенітенціарний вплив - система 

мір, яка спрямована на:  переконання засуджених в об’єктивній необхідності 

правомірної поведінки на волі і надання їм допомоги в побутовому і 

трудовому влаштуванні;  організація дієвого контролю за їх поведінкою, аж 

до застосування адміністративно-правових і кримінальних заходів примусу з 

метою недопущення становлення їх на шлях рецидиву. 

В інших підручниках з КВП можна зустріти схожі поняття, наприклад  

«Соціальна допомога і контроль за особами, звільненими від відбування 

покарання». 

До структури інституту постпенітенціарного впливу входять: 

1. Підготовка засуджених до звільнення. 

2. Надання цим особам допомоги в побутовому та трудовому 

влаштуванні після звільнення. 

3. Організація загального контролю за звільненими. 

4. Застосування крайніх заходів постпенітенціарного впливу - 

встановлення адміністративного нагляду.  

Основні завдання постпенітенціарного впливу:  

- організація і проведення заходів, пов’язаних з підготовкою 

засуджених до звільнення; 

- надання допомоги звільненим в питаннях обрання місця проживання і 

роботи, налагодження їх соціальних зв’язків; 

- контроль за прибуванням звільнених до місця проживання та 

працевлаштування. 
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Відповідно до статті 5 Закону України ―Про зайнятість населення‖ від 

01 березня 1991 року, держава забезпечує додаткові гарантії працездатним 

громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не 

здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Особам, звільненим з установ, 

що виконують покарання — шляхом створення додаткових робочих місць, 

спеціалізованих підприємств, організації спеціальних програм навчання 

тощо. 

Для цього місцеві Ради депутатів бронюють на підприємствах, в 

установах і організаціях до 5% загальної кількості робочих місць, в тому 

числі з гнучкими формами зайнятості. 

В розвиток цього закону був виданий наказ МВС України та 

Міністерства праці України від 10 лютого 1992 року № 60/07 ―Про порядок 

працевлаштування осіб, звільнених з установ виконання покарань‖. У ньому: 

- встановлений порядок повернення звільнених на попереднє місце 

проживання та їх працевлаштування; 

- направлення звільнених, як правило, в ту місцевість, де вони раніше 

проживали; 

- організація загального контролю за постпенітенціарним впливом на 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 

- особлива увага приділяється інвалідам, та неповнолітнім (ч.3 ст.156 

КВК). 

Згідно з вказаним наказом, установи, які виконують покарання 

направляють звільнених, як правило, тільки в ту місцевість, де вони 

проживали до відбуття покарання. При цьому адміністрація установи по 

виконанню покарань за три місяці до звільнення направляють повідомлення 

про мотиви обраного місця проживання та набуту спеціальність у місцевий 

центр зайнятості та відділ внутрішніх справ, за місцем знаходження яких має 

проживати звільнена особа. 

Відділ внутрішніх справ у 20-ти денний строк з моменту надходження 

повідомлення перевіряє можливість проживання звільненого за 

передбаченою адресою і повідомляє про це районні (місцеві) центри 

зайнятості населення для своєчасного вирішення ними питання 

працевлаштування. 

За 20 днів до звільнення, на адресу районного (місцевого) відділу 

внутрішніх справ і відповідного центру зайнятості населення направляються 

повідомлення про прибуття особи, яка звільнюється. 

У випадку, коли у засудженого виникли об’єктивні обставини, що не 

дозволяють йому виїхати у місцевість, де він проживав, або народився, то 

адміністрація установи направляє повідомлення в ту місцевість, яку обрав 

засуджений. При цьому в повідомленні детально визначаються причини 

обраного місця проживання. При відсутності можливості проживання за 

передбаченим місцем або у випадках втрати соціально-корисних зв’язків, 

центри зайнятості населення разом з районним /міським/ відділом внутрішніх 

справ вирішують питання працевлаштування звільнених осіб на 
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підприємствах, які мають місця в гуртожитках, або інший жилий фонд в 

рахунок квоти, встановленої місцевою Радою народних депутатів. 

Які існують штрафні санкцій до порушників чинного законодавства? 

Згідно статті 5 Закону України ―Про зайнятість населення‖ від 1 березня 1991 

року, у разі відмови в прийомі на роботу громадян з числа зазначених 

категорій населення, в межах встановленої квоти, з підприємств, установ і 

організацій стягується штраф у розмірі середньорічної заробітної плати за 

кожну таку відмову в прийнятті на роботу. Ці кошти спрямовуються у 

державний фонд сприяння зайнятості населення і використовуються для 

фінансування витрат підприємств, що створюють робочі місця для цих 

категорій населення понад встановлену квоту. 

 

Висновки з третього питання 

Постпенітенціарна система – це соціальна структура, суб’єктами якої 

виступають органи виконавчої влади та формування, які ними створюються: 

служби  у справах неповнолітніх, спостережні комісії, патронажна служба та 

центри соціальної адаптації, ОВС, УВП, органи соціального захисту 

населення та охорони здоров’я, центри зайнятості, інші установи державної 

влади та місцевого самоврядування, підприємства, незалежно від форм 

власності, а також організації та об’єднання громадян. 

Постпенітенціарний вплив на осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі, є складовою виховного процесу, що охоплює систему заходів, 

спрямованих: на переконання засуджених в об’єктивній необхідності 

правомірної поведінки на волі та надання їм допомоги в побутовому і 

трудовому влаштуванні; на організацію дієвого контролю за їх поведінкою і 

застосування в разі потреби адміністративних та кримінальних заходів 

примусу. 

 

 

4. Правова природа, сутність адміністративного нагляду як крайньої 

міри постпенітенціарного впливу на осіб звільнених  

з місць позбавлення волі 

 

Сутність: 

1. Держава ні в якому разі не ―продовжує‖ вирок, а здійснює нагляд за 

одним із джерел можливої небезпеки в суспільстві. 

2. Він є примусовою мірою, оскільки переконання, як основний метод 

управління, не включає примусу. 

3. Державний примус, який опосередкується в праві та виражається в 

примусових заходах, наприклад, юридична відповідальність (кримінальна, 

адміністративна, матеріальна). 

4. Не має метою приниження людської гідності чи причинення 

фізичного страждання, караючої та устрашаючої властивості. 

5. Це комплексна міра застереження повторювальних злочинів з боку 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 
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Поняття адміністративного нагляду 

Адміністративний нагляд — це система примусових профілактичних 

заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, що здійснюються органами внутрішніх справ. 

Адміністративний нагляд встановлюється з метою попередження злочинів 

окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі, і здійснення 

виховного впливу на них. 

Особи, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд 

Адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб: 

а) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених 

двічі і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час 

відбування покарання їх поведінка свідчила про те, що вони вперто не 

бажають стати на шлях виправлення і лишаються небезпечними для 

суспільства; 

б) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини, або засуджених 

два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо вони після 

відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання, незважаючи на попередження органів внутрішніх справ, 

систематично порушують громадський порядок і права інших громадян, 

вчиняють інші правопорушення; 

г) засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

Підставами для встановлення адміністративного нагляду є: 

а) вирок суду, що набрав законної сили; 

б) матеріали кримінально-виконавчих установ - щодо осіб, засуджених 

до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених двічі і більше разів до 

позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх 

поведінка свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і 

лишаються небезпечними для суспільства. 

в) матеріали органів внутрішніх справ. 

Порядок здійснення адміністративного нагляду 

Адміністративний нагляд здійснюється міліцією. Осіб, щодо яких 

встановлено адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а в 

разі потреби у них беруть відбитки пальців. Працівники міліції зобов’язані 

систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенням 

ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, 

проводити розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду. 

Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням 

начальника органу внутрішніх справ: 

а) у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під 

наглядом; 

б) достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для 

суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання. 



 114 

Піднаглядний може сам подати клопотання про знаття нагляду. В 

інших випадках адміністративний нагляд автоматично припиняється: 

а) після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом 

внутрішніх справ не подано клопотання про продовження нагляду або суддя 

відмовив у продовжені нагляду; 

б) у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення 

його до місця відбування покарання; 

в) у разі смерті піднаглядного. 

Обов’язки піднаглядних 

Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, зобов’язані 

вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і 

додержуватися таких правил: 

а) прибути у визначений кримінально-виконавчою установою термін в 

обране ним місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх справ; 

б) з’являтися за викликом міліції у вказаний термін і давати усні та 

письмові пояснення з питань, пов’язаних з виконанням правил 

адміністративного нагляду; 

в) повідомляти працівників міліції, які здійснюють адміністративний 

нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі 

району (міста) у службових справах; у разі від’їзду в особистих справах з 

дозволу міліції в інший населений пункт та перебування там більше доби — 

зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ. 

Обмеження дій піднаглядних 

До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за 

постановою начальника органу внутрішніх справ застосовуються частково 

або у повному обсязі такі обмеження: 

а) заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не 

може перевищувати восьми годин на добу; 

б) заборона перебування у визначених місцях району (міста); 

в) заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за 

межі району (міста); 

г) реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на місяць.  

У разі злісного порушення правил адміністративного нагляду, особи, 

щодо яких встановлено адміністративний нагляд, притягаються до 

відповідальності згідно з законодавством. 

Відповідальність за порушення законодавства 

про адміністративний нагляд посадовими особами 

Посадові особи, винні у порушенні законодавства України про 

адміністративний нагляд, притягаються до відповідальності згідно з чинним 

законодавством. 

Контроль за здійсненням адміністративного нагляду покладається на 

Міністерство внутрішніх справ України. Головне управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Криму, управління внутрішніх справ областей, 

міст і на транспорті. 
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Найвищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законодавства про адміністративний нагляд здійснюється Генеральним 

прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. 

Висновки з четвертого питання 

Адміністративний нагляд - це система тимчасових примусових 

профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюються 

правоохоронними органами. 

Адміністративний нагляд встановлюється з метою запобігання 

вчиненню злочинів окремими особами, звільненими з місць позбавлення 

волі, і здійснення виховного впливу на них. 
 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

У підсумку зазначимо, що було розкрито зміст і сутність підстав, 

правових форм і порядку звільнення засуджених з кримінально-виконавчих 

установ. З’ясовано порядок оформлення документів про звільнення та 

скорочення строку покарання. Визначено поняття постпенітенціарного 

впливу на осіб, звільнених з місць позбавлення волі, його правову природу. 

Розкрито зміст адміністративного нагляду, як крайнього заходу 

постпенітенціарного впливу на осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 

Розглянуті питання мають важливе значення не тільки для працівників 

державної кримінально-виконавчої служби, але й для працівників органів 

внутрішніх справ. Дане положення обґрунтовується тим, що органам 

внутрішніх справ відведено значне місце у здійсненні пост пенітенціарного 

впливу на осіб, які звільнились з місць позбавлення волі. Так, зокрема, 

здійснення адміністративного нагляду покладено на органи внутрішніх 

справ. 
 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 
 

Під час лекції розглядаються підстави звільнення засуджених від 

відбування покарання та порядок звільнення засуджених, а також поняття і 

порядок здійснення постпенітенціарного впливу на осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі та правова природа, сутність адміністративного нагляду як 

крайньої міри постпенітенціарного впливу на осіб звільнених з місць 

позбавлення волі. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Дати слухачам поняття і систему міжнародних нормативно-правових 

актів та угод щодо поводження з засудженими та діяльності пенітенціарних 

установ. З’ясувати місце цих актів у системі кримінально-виконавчого права 

України. Розкрити зміст і значення основних міжнародних актів щодо 

поводження з засудженими (ув’язненими). 
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ВСТУП 

У ст. 3 Конституції України проголошено, що людина, її життя і 

здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.   

Водночас статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України. Однак практика 

свідчить, що в Україні порушуються не тільки положення міжнародних 

договорів, але й самої Конституції України, оскільки закріплені в ній права 

та  свободи людини і громадянина належним чином не реалізуються, а у 

багатьох випадках порушуються. Внаслідок цього ми маємо високий рівень 

злочинності та корупції, низький рівень законності і правопорядку в країні. 

Причин тут багато: економічні, соціальні, організаційно-правові тощо. 

Недостатньо ефективно у сфері забезпечення прав і свобод людини  і 

громадянина працюють правоохоронні і судові органи. Більш того, вони 

нерідко самі порушують права і свободи громадян, в тому числі засуджених. 

Разом з тим багато що залежить від самих громадян, їх правової 

культури і правосвідомості. Вони, в першу чергу, мають уникати конфліктів з 

законом, а по-друге, боротися за свої права усіма законними засобами і зі 

знанням справи, в т.ч. знанням міжнародних нормативно-правових актів, 

згода на обов’язковість яких надана ВР України.   

Такими знаннями передусім мають бути озброєні прокурори, адвокати, 

інші правозахисники, державні службовці, працівники органів і установ 

виконання покарань, а також засуджені, оскільки саме їх права і законні 

інтереси найбільш часто порушуються. 

 

 

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ 

СТАНДАРТІВ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ 

 

Суттєвим фактором оновлення національного кримінально-

виконавчого законодавства та практики виконання покарань на початку 90-х 

років минулого століття стала більш активна інтеграція України у світове 

співтовариство. У 1995 році наша країна вступила до Ради Європи, 

зобов’язавшись послідовно реалізовувати в національному законодавстві та 

практиці загальновизнані міжнародні норми, що становлять юридичну 

основу діяльності світового співтовариства, перш за все, положення стосовно 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина.  

Набуття Україною членства у Раді Європи суттєво вплинуло на 

розвиток прав і свобод людини, в тому числі стимулювало розроблення нової 

Конституції, яка відповідає стандартам сучасної правової держави. Нова 

Конституція України визнає людину, її життя, честь та гідність, 

недоторканність і безпеку як найвищу соціальну цінність. Згідно з 
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Конституцією (ст. 3) головним обов'язком держави є утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини. Проте, встановлені Конституцією права і 

свободи людини можуть залишитися лише декларацією, якщо їх не закріпити 

в інших законодавчих документах, не забезпечити адміністративну, судово-

правову та кримінально-виконавчу реформу, гуманізацію діяльності органів і 

установ виконання покарань. 

Європейський вибір України та приєднання до європейського 

правового поля зумовили необхідність реформування законодавства України 

згідно з міжнародними документами про права людини та взятими на себе 

правовими зобов'язаннями, безумовного дотримання ратифікованих 

Верховною Радою України найважливіших європейських правових актів, 

зокрема Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 

року і Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, які є 

документами прямої дії. 

Практика засвідчує, і ми сьогодні тому свідки, що Україна має значні 

проблеми у сфері дотримання основних прав і свобод людини. Незважаючи 

на демократичне законодавство, правоохоронні органи держави, що 

покликані  безпосередньо забезпечувати захист прав і свобод людини, часто 

самі грубо порушують ці права. Передусім, це стосується діяльності міліції, 

органів прокуратури, суду і системи виконання покарань. Про такі факти 

свідчать численні скарги на адресу Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини, правозахисних та громадських організацій, а також сотні 

звернень українців до Європейського суду з прав людини. Останні 

підтвердження брутального порушення прав людини з боку правоохоронних 

органів ми всі разом з усім світовим співтовариством отримали в ніч з 

30.11.13  на 01.12.2013р., спостерігаючи жорстоке побиття спецпідрозділом 

«Беркут» на вул. Банковій у м. Києві студентів, журналістів, інших наших 

громадян.  

У зв'язку з цим, є нагальна потреба у підвищенні рівня правової 

підготовки і правосвідомості працівників правоохоронних органів, в тому 

числі і органів та установ виконання покарань, введення у програми їх 

навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціального курсу з 

роз'ясненням положень чинних міжнародних актів про права людини і 

стандартів поводження із засудженими (ув’язненими). 

Міжнародне співтовариство багатоформатно впливає на здійснення 

правозастосовної діяльності держав у сфері протидії злочинності. Однією із 

форм такої діяльності є розроблення і прийняття міжнародно-правових актів 

у галузі виконання покарань. Зокрема, спільно розробляються і приймаються 

положення, які в сучасній пенітенціарній теорії називаються міжнародними 

стандартами поводження із засудженими. Саме в них концентрується 

узагальнений позитивний світовий досвід пенітенціарної практики і 

гуманістичні тенденції розвитку виконання покарань. Вказані стандарти 

віддзеркалюються у певних документах (деклараціях, конвенціях, пактах, 

договорах, правилах тощо) у виді норм, принципів і рекомендацій та у 
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подальшому мають відображатись у національному законодавстві. 

Зауважимо також, що за своїм юридичним статусом ці документи не 

рівнозначні. 

Міжнародні нормативно-правові акти поводження із засудженими 

(ув’язненими) – це прийняті на міжнародному рівні документи, спрямовані на 

удосконалення національного законодавства і практики у сфері виконання 

покарань. Вказані документи відносно недавно увійшли до системи нашого 

національного законодавства і в практику діяльності органів і установ 

виконання покарань. Однак принципи і норми міжнародно-правових актів 

вже були враховані при розробці КВК України, низки  підзаконних 

нормативно-правових актів, методичних рекомендацій щодо поводження з 

засудженими тощо. Урахування цих норм і принципів у чинному 

кримінально-виконавчому законодавстві слугує додатковою гарантією 

дотримання прав засуджених, демократизму, законності та гуманності 

діяльності ОУВП. 

Значення міжнародно-правових актів полягає у тому, що вони:  

1) формують цілі і принципи політики у сфері виконання покарань;  

2) слугують орієнтиром для розвитку політики, законодавства та прав 

засуджених у різних країнах;  

3) є компромісними варіантами, які відображають принципи виконання 

покарань у різних правових системах;  

4) сприяють державним органам, громадським організаціям, приватним 

особам у виробленні позиції щодо належного ставлення і поводження із 

засудженими;  

5) встановлюють мінімальні обов’язкові вимоги до виконання 

позбавлення волі;  

6) створюють умови та заохочення для проведення науково-

дослідницької роботи у сфері боротьби зі злочинністю. 

Серед сучасних ідей, що містяться в міжнародних документах стосовно 

діяльності у сфері виконання покарань, можна виокремити такі: 

1) спрямованість виконання покарань на ресоціалізацію та 

виправлення засуджених; 

2) поєднання вимогливості до засуджених з гуманним ставленням 

до них; 

3) залучення засуджених до активної суспільно-корисної праці і 

особистісно значущої діяльності; 

4) індивідуальний та диференційований підхід до засуджених; 

5) опора у виховній роботі на позитивні якості та збереження 

соціально-корисних зв’язків засуджених; 

6) спонукання засуджених до роботи над собою, до самовиховання, 

педагогічне керівництво; 

7) засоби, форми і методи впливу мають відповідати гуманістичній і 

моральній спрямованості перевиховання. 
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Існує кілька класифікацій міжнародно-правових актів за різними 

критеріями (ви їх вивчали на кафедрі загально-правових дисциплін). Але 

стосовно сфери виконання покарань ми серед основних виділимо таку 

класифікацію: 

1) за масштабами дії стандартів: універсальні (загальносвітові) та 

регіональні; 

2) за спеціалізацією: акти загального та акти спеціального 

характеру; 

3) за обов'язком застосування державами: обов'язкові та стандарти-

рекомендації. 

Отже за спеціалізацією систему чинних міжнародних актів щодо 

поводження із засудженими можна поділити на акти загального і 

спеціального характеру. 

Стандарти загального характеру містяться в документах загального 

характеру, належать до прав людини взагалі і не призначені спеціально для 

регламентації поводження із засудженими (ув’язненими) і лише в окремих 

частинах визначають специфічне становище особистості в системі виконання 

покарань. Стандарти загального характеру представлені в універсальних 

міжнародних документах про права людини, прийнятих ООН, РЄ та іншими 

міжнародними організаціями. До таких загальних документів належать: 

 Загальна декларація прав людини (1948 р.); 

 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966р.); 

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

(1966р.);  

 Європейська конвенція про захист прав і основних свобод 

людини; 

 Конвенція №29 про примусову або обов’язкову працю; 

 Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 

(2001р.); 

 Декларація про права інвалідів (1975 р.) та ін.  

Спеціальні міжнародні акти безпосередньо регулюють поводження з 

засудженими (ув’язненими) під час виконання покарань. До них належать: 

 Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями (1955 р.); 

 Європейські пенітенціарні правила; 

 Декларація про захист усіх осіб від тортур та інших жорстоких, 

нелюдських, або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання (1975 р.); 

 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських, або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 р.); 

 Кодекс поведінки посадових осіб при підтриманні правопорядку 

(1979р.); 

 Принципи медичної етики, які стосуються працівників охорони 

здоров'я, особливо лікарів, щодо захисту засуджених або затриманих осіб від 

тортур та інших жорстоких, нелюдських видів поводження і покарання (1982 

р.); 
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 Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення 

правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) (1985 р.); 

 Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи 

ув'язненню будь-яким чином (1988 р.); 

 Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі 

(1990 р.); 

 Керівні принципи ООН запобігання злочинності серед 

неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи 1990 р.) та ін. 

За ступенем обов’язковості стандарти поділяються на ті, дотримання 

яких є обов’язковим для національних систем виконання покарань, та тих, що 

мають рекомендаційний характер. До перших відносяться стандарти-

принципи і загальні положення, зафіксовані у: Загальній декларації прав 

людини; Міжнародному пакті про громадянські та політичні права; 

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських, або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання. Ці стандарти мають 

договірно-правовий (конвенційний) характер, є обовязковими для країн, які 

їх ратифікували, та відображаються в національному законодавстві з 

відповідною технологією їх реалізації. 

Стандарти рекомендаційного характеру містяться у: Мінімальних 

стандартних правилах поводження з в'язнями; Європейських пенітенціарних 

правилах; Мінімальних стандартних правилах ООН щодо заходів, не 

пов’язаних з позбавленням волі (Токійські правила). Ці стандарти не є 

обов’язковими і застосовуються в практиці виконання покарань з 

урахуванням національних,  економічних, політичних, культурних та інших 

умов. 

 

Висновки з першого питання: 

Міжнародні нормативно-правові акти поводження із засудженими 

(ув’язненими) – це прийняті на міжнародному рівні документи, спрямовані на 

удосконалення національного законодавства і практики виконання покарань. 

Значення міжнародно-правових актів полягає у тому, що вони: 

формують цілі і принципи політики у сфері виконання покарань; слугують 

орієнтиром для розвитку політики, законодавства та прав засуджених у 

різних країнах; є компромісними варіантами, які відображають принципи 

виконання покарань у різних правових системах; сприяють державним 

органам, громадським організаціям, приватним особам у виробленні позиції 

щодо належного ставлення і поводження із засудженими; встановлюють 

мінімальні обов’язкові вимоги до виконання позбавлення волі; створюють 

умови та заохочення для проведення науково-дослідницької роботи у сфері 

боротьби зі злочинністю. 
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2. МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТИ ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З 

В’ЯЗНЯМИ ТА ТОКІЙСЬКІ ПРАВИЛА 

 

Основними міжнародними нормативно-правовими актами спеціального 

характеру є: Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями; 

Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних з 

тюремним ув’язненням; Європейські пенітенціарні правила; Міжнародні 

стандарти поводження із неповнолітніми злочинцями. Дамо загальну 

характеристику перших двох документів. З іншими можна ознайомитись під 

час самостійної роботи або при підготовці рефератів. 

Мінімальні стандартні правила поводження із в 'язнями були прийняті 

Конгресом ООН з профілактики злочинності і поводження з в'язнями у 

1955р. Основні положення Мінімальних стандартних правил можна 

розподілити на такі групи: 

—  класифікація осіб, які позбавляються волі; 

—  організація умов відбування покарання в місцях позбавлення волі; 

—  організація режиму відбування покарання в місцях позбавлення 

волі; 

—  організація праці та професіональної підготовки осіб, які позбавлені 

волі. 

Основні положення цих Правил містять таке: 

1. Дискримінація за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігійних, політичних та інших переконань, національного або соціального 

походження, майнового стану, сімейного становища неприпустима. 

2. Кожен засуджений повинен мати окрему камеру або кімнату. 

Якщо ж з особливих причин, таких як тимчасове перевантаження тюрми, 

центральному в'язничному управлінню доводиться відмовитися від цього 

правила, все одно розміщувати двох в'язнів в одній камері або кімнаті є 

небажаним. 

3. Всі приміщення, якими користуються в'язні, особливо спальні, 

повинні відповідати всім санітарним вимогам, причому належну увагу слід 

звертати на кліматичні умови, особливо на кубатуру цих приміщень, на їх 

мінімальну площу, на освітлення, опалення і вентиляцію. 

4. Вікна повинні мати достатні розміри для того, щоб в'язні могли 

читати і працювати при денному світлі, і повинні бути сконструйовані так, 

щоб забезпечувати доступ свіжого повітря незалежно від того є чи немає 

штучної системи вентиляції. Штучне освітлення повинне бути достатнім для 

того, щоб в'язні могли читати і працювати без шкоди для зору. 

5. Санітарні вузли повинні бути достатні для того, щоб кожен 

засуджений міг задовольнити свої природні потреби, коли йому це потрібно, 

в умовах чистоти і пристойності. 

6. Кількість лазень і душових повинна бути достатньою для того, 

щоб кожен в'язень міг і був зобов'язаний купатися або приймати душ при 

температурі, яка підходить для даного клімату, і так часто, як цього 
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вимагають умови загальної гігієни, з урахуванням пори року і географічного 

району, але в будь-якому випадку хоча б раз на тиждень у помірному кліматі. 

7. Всі частини закладу, якими засуджені користуються регулярно, 

повинні завжди утримуватися в належному порядку і суворій чистоті. 

8. Тюремне управління мусить у визначені години забезпечувати 

кожного засудженого їжею, достатньо калорійною для підтримання його 

здоров'я і сил. Вона повинна мати добру якість, бути добре приготованою і 

поданою. 

9. Кожен засуджений повинен мати питну воду, коли відчуватиме в 

ній потребу. 

10. Усі заклади повинні мати у своєму розпорядженні принаймні 

одного кваліфікованого медичного працівника, досвідченого в галузі 

психіатрії. Медичне обслуговування слід організувати в тісному зв'язку з 

місцевими або державними органами охорони здоров'я. Воно повинно 

охоплювати психіатричні діагностичні служби і там, де це потрібно, 

лікування психічно хворих засуджених. 

11. Хворих засуджених, які потребують послуг спеціаліста, слід 

переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Тюремні лікарні 

повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного 

медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо 

кваліфікований персонал. Кожен засуджений повинен мати можливість 

користуватися послугами кваліфікованого зубного лікаря. 

12. Про фізичне і психічне здоров'я в'язнів зобов'язаний піклуватися 

лікар, який повинен щодня приймати або відвідувати всіх хворих, всіх, хто 

скаржиться на хворобу, а також тих, на кого була звернута його особлива 

увага. Щоразу, коли лікар вважає, що фізична або розумова рівновага 

засудженого була порушена чи загрожує бути порушеною в результаті його 

ув'язнення або у зв'язку з якимись умовами ув'язнення, він доповідає про це 

директорові. 

13. У момент прийняття до в'язниці кожному засудженому слід 

надати письмову інформацію про правила поводження із засудженими його 

категорії, дисциплінарні вимоги установи, а також дозволені способи 

одержання інформації подання скарг, як і про всі інші питання, що дає йому 

змогу усвідомити його права й обов'язки та пристосуватися до умов життя в 

установі. Неграмотних засуджених слід інформувати усно. 

14. Кожен засуджений повинен мати можливість звертатися в будні 

до начальника установи чи уповноваженого ним співробітника із заявами чи 

скаргами. 

15. Під час інспекції засуджені повинні бути в змозі звернутися, коли 

це можливо, із заявами і скаргами до тюремних інспекторів. Вони повинні 

мати право говорити з інспектором чи іншим працівником інспекції за 

відсутності директора чи інших працівників установи. 

16. Тілесні покарання, утримання в темному приміщенні та жорстоке 

або таке, що принижує людську гідність, покарання забороняється в якості 

покарань за дисциплінарні проступки. 
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17. В якості покарання забороняється користуватися такими 

засобами угамування, як наручники, кайдани, гамівна сорочка або ланцюги. 

18. Праця засуджених не повинна завдавати їм страждань, вони 

повинні мати можливість виконувати обсяг роботи за власним вибором. 

Нагадаємо, що Мінімальні стандартні правила поводження з 

ув’язненими мають рекомендаційний характер і застосовуються у сфері 

виконання покарань в залежності від національних особливостей: економіки, 

політики, культури тощо. 

Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов’язаних з 

позбавленням волі, так знані «Токійські правила» були прийняті ООН у 1990р. 

Звичайно, що основний зміст цього акту стосується заходів покарання, що не 

пов'язані з позбавленням волі. 

Інтегруючись у світове співтовариство, Україна взяла курс на 

розбудову правової держави та створення демократичного громадянського 

суспільства. Саме тому в сучасний період розвитку вітчизняної кримінально-

виконавчої системи проблема виконання кримінальних покарань, не 

пов'язаних з позбавленням волі, є вельми актуальною. 

Тож Токійські правила сприяють раціональному використанню владою 

заходів, не пов'язаних з позбавленням волі. Вони передбачають, що держава 

повинна створити належні умови для всебічного розгляду справи, 

забезпечити активну участь громадськості на усіх стадіях розгляду справи, 

винесення вироку та при виконанні кримінальних покарань, не пов'язаних з 

позбавленням волі. Ці стандарти необхідно використовувати з урахуванням 

національних умов держави та мети системи кримінального правосуддя. 

Держава повинна мати гнучку систему відповідних заходів, щоб відповідно 

реагувати на вчинений злочин з урахуванням характеру та ступеня тяжкості 

злочину, винної особи та інтересів суспільства. 

У межах застосування заходів, не пов'язаних з позбавленням волі, 

повинні використовуватись різні методи, в тому числі індивідуальна робота, 

групова терапія, виправні програми за місцем проживання тощо. Вибір 

поводження залежить від біографії, особистості засудженого, рівня 

розумового розвитку, нахилів, системи цінностей, обставин, що призвели до 

вчинення злочину. 

Токійські правила рекомендують залучати громадськість до проведення 

заходів, не пов'язаних з позбавленням волі. Лише вичерпавши усі 

можливості, можна переходити до покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк. 

 Аналіз наведених актів свідчить, що стандартами визначаються 

загальні підходи до умов утримання засуджених, задоволення їх нагальних 

потреб, медичного обслуговування, працевлаштування, а також інші умови 

поводження із засудженими. 
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Висновки з другого питання 

1. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями, Мінімальні 

стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних з тюремним 

ув’язненням (Токійські правила), Європейські пенітенціарні правила і  

Міжнародні стандарти поводження із неповнолітніми злочинцями є 

основними міжнародними нормативно-правовими актами спеціального 

характеру. 

2. Вказані міжнародні нормативно-правові акти не мають 

обов’язкового характеру для усіх країн, що їх ратифікували, і застосовуються 

в практиці виконання покарань з урахуванням національних, економічних, 

політичних, культурних та інших чинників. 

 

 

3. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ 

 

Як зазначалося раніше, Мінімальні стандартні правила поводження із 

в'язнями були прийняті в Женеві у 1955 р. на першому Конгресі ООН з 

профілактики злочинності і поводження з в'язнями. На основі 

загальновизнаних досягнень сучасної (на той час) думки Правила визначали 

те, що зазвичай вважається правильним в сфері поводження із засудженими. 

А у Європі на їх основі були розроблені Європейські пенітенціарні правила. 

Їх оновлений варіант був прийнятий у 1987 році  відповідною Рекомендацією 

К87(3) Комітету Міністрів Ради Європи. До них було підготовлено 

Пояснювальну записку (Коментар), де зазначалося, що зростаюча 

занепокоєність соціальними та моральними проблемами, пов'язаними з 

підтримкою громадського порядку, загальнолюдськими цінностями, а також 

інтересами суспільства та правами окремої особистості, які часто суперечать 

одне одному, призвела до переоцінки ролі, яку відіграє у суспільстві 

тримання під вартою. Ці Правила дали поштовх до удосконалення норм та 

стандартів, які визначають умови тримання засуджених та поводження з 

ними. 

Проте за майже два десятиліття застосування цих Правил у практиці 

тримання засуджених відбулися певні зміни, бо і надалі розвивались 

стандарти поводження з ними. Виникла потреба їх знову оновити, 

враховуючи нові підходи до практики виконання покарання у вигляді 

позбавлення волі, що й було зроблено. 

Новий варіант Європейських пенітенціарних правил був ухвалений в 

січні 2006 року Рекомендацією К2006(2) Кабінету Міністрів Ради Європи. 

Остання стаття нових правил ( ст. 108) передбачає їх подальше оновлення. 

Ключову роль у проведенні змін до Європейських пенітенціарних 

правил відіграли еволюційні зміни у світовому співтоваристві, в політиці 

держав у сфері боротьби зі злочинністю, практиці винесення вироків, 

проведення досліджень, а також приєднання до Ради Європи нових держав-

членів, що привело до значних змін в галузі організації загальних засад 

управління пенітенціарними установами та поводження із засудженими.  
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У зв'язку з цим Європейський комітет з проблем злочинності доручив 

Раді по співробітництву в галузі кримінального права привести чинні 

правила у відповідність до вимог і найкращих прикладів сучасної практики. 

Коротко зупинимось на структурі Європейських пенітенціарних правил 

та їх змісті. На сьогодні Європейські пенітенціарні правила є єдиним у світі 

регіональним міжнародним нормативно-правовим документом, який включає 

значну кількість спеціальних норм щодо поводження із засудженими 

(ув’язненими). Вони розроблялись під егідою Ради Європи. Останній варіант 

був прийнятий у січні 2006 року і є насправді переглянутим і доповненим 

варіантом прийнятих ООН Мінімальних стандартних правил поводження з 

ув’язненими (в іншому перекладі – з в’язнями).  

ЄПП стосуються до осіб:  

а) узятих під варту відповідно до рішення суду;  

б) засуджених до позбавлення волі;  

в) взятих під варту або засуджених до позбавлення волі, але з певних 

причин тримаються в інших місцях. 

Європейські пенітенціарні правила в редакції 2006 року складаються з 

9 частин. 

У Преамбулі Європейських пенітенціарних правил чітко визначене їх 

призначення: встановлення мінімальних стандартів управління тюрмами та 

гуманного ставлення до засуджених, стимулювання прогресивних принципів 

і стилю управління, розроблення відповідних програм з метою підготовки 

засуджених до повернення у суспільство тощо. Як бачимо, характерною 

ознакою ЄПП є їх управлінська спрямованість. Вони складаються з норм 

поводження з ув’язненими та засудженими, однак не розподіляють їх на 

окремі категорії. Додаткові правила встановлені лише для жінок, 

неповнолітніх і малолітніх дітей, які залишаються в місцях ув’язнення з 

одним із батьків. 

Частина І ЄПП розкриває основні принципи поводження із 

засудженими та сферу дії правил. 

Частина II присвячена умовам тюремного ув'язнення: прийом 

засуджених; розподіл, розміщення засуджених та заходи безпеки при їх 

розміщенні; гігієна; одяг та постільні речі; харчування; правова допомога; 

контакти із зовнішнім світом; внутрішній режим; трудова діяльність; фізичні 

вправи та дозвілля; навчання; свобода думки, совісті та релігії; 

інформування; майно засуджених; перевезення засуджених; звільнення 

засуджених; особливості утримання жінок; тюремне утримання малолітніх; 

немовлят; іноземних громадян; етнічних або мовних меншин. 

Частина III вказує на обов'язковість забезпечення охорони здоров'я 

засуджених, які утримуються в установах виконання покарань. Нею 

передбачені питання: організація медичного обслуговування в 

пенітенціарних закладах;  медичний та санітарний персонал; обов'язки 

лікаря; медичний догляд; психічне здоров'я та інші. 

Частина IV присвячена внутрішньому розпорядку в пенітенціарних 

установах: загальний підхід до організації внутрішнього розпорядку; безпека; 
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режим; спеціальні заходи суворого режиму або безпеки; перегляд і контроль; 

злочинні діяння; дисципліна та стягнення; подвійне притягнення до 

відповідальності за одне діяння; застосування сили; заходи стримання; зброя; 

прохання та скарги. 

Частина V розкриває питання, пов'язані з адміністрацією та персоналом 

пенітенціарних установ: робота в пенітенціарних установах як державна 

служба; добір персоналу пенітенціарної установи; підготовка персоналу; 

управління пенітенціарною установою; фахівці; інформування громадськості; 

дослідження та оцінка. 

Частина VI присвячена контролю за пенітенціарними установами: 

урядові інспекції; незалежний моніторинг тощо. 

Частина VII визначає умови утримання та інші питання ув'язнених, 

справи яких ще не розглядалися в суді: статус ув'язнених; режим ув'язнених, 

розміщення, одяг, юридична допомога; контакти із зовнішнім світом; робота; 

доступ до режиму для засуджених ув'язнених. 

Частина VIII розкриває основні положення режиму, праці, освіти та 

звільнення засуджених, а саме: мета режиму для засуджених; застосування 

режиму; організаційні аспекти тримання засуджених; робота засуджених; 

освіта засуджених; звільнення засуджених. 

Частина IX, остання, вказує на те, що Європейські пенітенціарні 

правила повинні регулярно оновлюватись. 

Головною метою Європейських пенітенціарних правил є зниження 

чисельності засуджених, які утримуються в пенітенціарних установах, до 

мінімально можливого рівня. Необхідність таких заходів зумовлена значним 

збільшенням кількості засуджених у цих установах та недостатнім карально-

виховним впливом на них, що призводить до збільшення рецидиву злочинів. 

У цих рекомендаціях підкреслюється важливість використання 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення 

волі лише як виняток і за вчинення найбільш тяжких злочинів. Для більшості 

засуджених слід розглядати можливість застосування альтернативних 

позбавленню волі видів покарань. 

Також державам рекомендовано переглянути кількість кримінально 

караних діянь, скоротити їх або перекваліфікувати, щоб норми законодавства 

у своїх санкціях не мали покарання, що пов'язане з позбавленням волі. 

До нових Правил (2006р.) були включені також питання, що не 

розглядалися в Правилах 1987 р. Вони мають характер рекомендацій і є 

цілком прийнятними для більшості держав. Однак констатується, що для 

деяких країн Європи (особливо тих, що приєдналися до Ради Європи після 

2000 р.) треба докласти певних зусиль задля подолання негативних тенденцій 

у формуванні пенітенціарної системи, її функціонуванні та питаннях 

поводження із засудженими. 

Правила містять керівні положення і принципи для тих країн-членів, 

які модернізують свої пенітенціарні установи на основі модернізації 

пенітенціарного законодавства. У Правилах обумовлені ті заходи, які 

необхідно включати в національні закони, а не в національне законодавство. 
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Термін «національний закон» включає в себе не тільки основне 

законодавство, що існує на території тієї або іншої країни, а й обов'язкові до 

виконання інші нормативні акти і постанови, судові рішення тощо. Такий 

підхід рекомендований, оскільки законотворчий процес у державах—членах 

Ради Європи має свої особливості. 

Аналіз наведених попередніх документів та ознайомлення з коротким 

змістом Європейських пенітенціарних правил вказує на те, що відповідними 

стандартами визначається загальний підхід до виконання покарань та 

поводження із засудженими. На основі цих стандартів кожна держава 

самостійно розробляє комплекс заходів щодо вдосконалення сфери 

виконання/відбування кримінальних покарань. 

 

Висновки з третього питання 

Європейські пенітенціарні правила є регіональним (європейським) 

міжнародно-правовим актом, що включає спеціальні норми поводження з 

ув’язненими і засудженими. Вони є орієнтиром для ОУВП країн, що їх 

ратифікували. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Таким чином ми розкрили поняття, сутність, зміст і значення 

міжнародних нормативно-правових актів у сфері виконання покарань, які 

ратифіковані ВР України. 

Вказані акти на підставі практичного світового досвіду і сучасного 

уявлення про права людини регламентують діяльність органів та установ 

виконання покарань, визначають порядок виконання і умови відбування 

покарань, регулюють правовідносини у пенітенціарній сфері, відображають 

стратегічну гуманістичну тенденцію їх подальшого розвитку. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 
 

Під час лекції розглядаються мінімальні стандартні правила 

поводження з в'язнями та Токійські правила, а також загальна характеристика 

міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими та Європейські 

стандарти поводження із засудженими. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей правової системи України. 
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