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Вплив службових осіб установ 
виконання покарань на здійснення

особистих немайнових прав особами,
засудженими до позбавлення волі

Проблема, якій присвячена стаття,
загалом полягає у покращенні здійс-
нення особистих немайнових прав
особами, засудженими до позбавлення
волі. Її вирішення має велике теоре-
тичне і практичне значення. Вона по-
в’язана з такими завданнями: з’ясуван-
ня особистих немайнових прав осіб,
засуджених до позбавлення волі,
встановлення можливих тенденцій їх
розвитку, удосконалення забезпечен-
ня здійснення цих прав.

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій в Україні, в яких започатко-
вано розв’язання цієї проблеми, свід-
чить, що фахівцями у галузі права,
зокрема, А. М. Бандуркою, А. П. Гель,
Т. А. Денисовою, О. М. Джужею,
В. М. Прусс, В. П. Севостяновим,
Г. С. Семаковим, А. Х. Степанюком,
Д. В. Ягуновим, І. С. Яковець зробле-
но значний внесок в її вирішенні.
Одночасно можна відзначити недостат-
ність висвітлення питання щодо впливу
службових осіб установ виконання

покарань на здійснення особистих не-
майнових прав особами, засудженими
до позбавлення волі. Тож мета статті
полягає в усуненні цієї прогалини.

У ст. 63 Конституції України прого-
лошено, що засуджений користується
всіма правами людини і громадянина,
за винятком обмежень, які визначені
законом і встановлені вироком суду.

Існують обмеження у користуван-
ні правами засудженого як фізичної
особи та громадянина які сформульо-
вані у законі та які не передбачені у
законі, а випливають унаслідок його
застосування (обумовлені режимом
відбування покарання).

При цьому, у межах обмежень
прав засуджених до позбавлення волі,
визначених законом, можна виділи-
ти обмеження, що встановлюються
службовими особами установ вико-
нання покарань унаслідок виконання
ними своїх повноважень.

Тому, на нашу думку, правильно
закріплено у ч. 3 ст. 14 Закону України



«Про Державну кримінально-ви-
конавчу службу України», що на
службу до Державної кримінально-
виконавчої служби України прийма-
ються на конкурсній, добровільній,
контрактній основі громадяни Украї-
ни, які спроможні за своїми особисти-
ми, діловими та моральними яко-
стями, віком, освітнім і професійним
рівнем та станом здоров’я ефективно
виконувати відповідні службові обо-
в’язки.

Незважаючи на детальну правову
регламентацію кримінально-виконав-
чим законодавством правил поведін-
ки засуджених, все ж таки правові
норми на кожен випадок життя засу-
джених і діяльності адміністрації уста-
нов виконання покарань не можуть
бути створені. Звідси, багато питань
повсякденного життя засуджених і спе-
цифічні правила поведінки можуть і
повинні регулюватися наказами на-
чальника установи виконання покарань
та розпорядженнями інших службових
осіб, яким поставлено за обов’язок
забезпечувати виконання покарання у
виді позбавлення волі. Важливо тіль-
ки, щоб ці правила поведінки не супе-
речили вимогам кримінально-вико-
навчого законодавства, а випливали 
з них і були їх подальшим розвитком і
конкретизацією [1, с. 67].

Так, наприклад, у Кримінально-ви-
конавчому кодексі України та «Пра-
вилах внутрішнього розпорядку уста-
нов виконання покарань» не конкрети-
зовані правила поведінки засуджених
під час проведення побачень, відбу-
вання покарання у дисциплінарному
ізоляторі, під час роботи на виробни-
цтві, прийому їжі в їдальні або при-
дбанні продуктів харчування та предме-
тів першої необхідності у торговель-
ній точці, а тільки відображені основ-
ні вимоги внутрішнього розпорядку.
Тому, конкретизація цих правил пове-
дінки здійснюється, як правило, адмі-
ністрацією установи виконання пока-
рань. Причому ці правила поведінки є
обов’язковими до дотримання і за їх

порушення засуджені можуть нести
відповідальність як за порушення
режиму [1, с. 67].

Як обґрунтовано відзначає П.П.Коз-
лов, у таких і подібних випадках ми
маємо справу з індивідуальним регу-
люванням, яке в умовах виправних
установ здійснюється на основі дотри-
мання принципу законності, має суворо
підзаконний характер і здійснюється в
межах і напрямах, установлених ним
[1, с. 67–68].

У п. 29 «Правил внутрішнього роз-
порядку установ виконання пока-
рань» зазначено, що засуджені мають
право одержувати інформацію і роз’яс-
нення про умови відбування і порядок
виконання покарання, а також їх
права.

Варто погодитись із думкою Ю. А.Че-
ботарьової, що дуже важко (а деколи
й неможливо) точно і з вичерпною
повнотою визначити обсяг усіх обме-
жень у правах засуджених, передба-
чених тією або іншою галуззю зако-
нодавства [2, с. 10].

Звідси, особливих труднощів зазна-
ють представники адміністрації ви-
правних установ при роз’ясненні засу-
дженим їх прав і обов’язків у період
відбування покарання у виді позбав-
лення волі, закріплених у нормах різ-
них галузей законодавства [2, с. 10].

Отже, не можна виключити випад-
ків неправильного, неповного роз’яс-
нення службовими особами установ
виконання покарань засудженим їх
прав та обов’язків.

Особисті немайнові права засу-
джених до позбавлення волі, відповід-
но до повноважень службових осіб
установ виконання покарань, можуть
бути як розширені, так і звужені.

При цьому, розширення або зву-
ження прав засуджених – це результат
зміни умов тримання засуджених (або
у бік поліпшення, або у бік погіршення),
заснованого на нормах кримінально-
виконавчого права [3, с. 92–93].

Розширення або звуження осо-
бистих немайнових прав засуджених
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можливе при застосуванні службови-
ми особами установ виконання пока-
рань до засуджених, залежно від їх
поведінки під час відбування пока-
рання, заходів заохочення (статті 130,
144 КВК України) або стягнення 
(статті 132, 145 КВК України).

Так, відповідно до ч. 1 ст. 130 КВК
України, за сумлінну поведінку і став-
лення до праці, навчання, активну
участь у роботі самодіяльних органі-
зацій до засуджених можуть засто-
совуватися такі заходи заохочення:
подяка; нагородження похвальною
грамотою; грошова премія; нагоро-
дження подарунком; надання додатко-
вого короткострокового або тривалого
побачення; дострокове зняття раніше
накладеного стягнення; дозвіл додат-
ково витрачати гроші для придбання
продуктів харчування і предметів пер-
шої потреби в сумі до п’ятнадцяти від-
сотків мінімального розміру заробіт-
ної плати; збільшення тривалості про-
гулянки засудженим, які тримаються
в дільницях посиленого контролю
колоній і приміщеннях камерного
типу виправних колоній максималь-
ного рівня безпеки, до двох годин.

Згідно з ч. 1 ст. 144 КВК України за
сумлінну поведінку і ставлення до
праці та навчання, активну участь у
роботі самодіяльних організацій і ви-
ховних заходах до засуджених непов-
нолітніх можуть застосовуватися, крім
передбачених ст. 130 цього Кодексу,
такі заходи заохочення: надання права
відвідування культурно-видовищних і
спортивних заходів за межами вихов-
ної колонії в супроводі працівників
колонії; надання права виходу за межі
виховної колонії в супроводі батьків
чи інших близьких родичів.

Заохочення може бути оголошено
як за якийсь один із перелічених по-
казників, так і за кілька показників
разом [4, с. 430].

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КВК
України за порушення встановленого
порядку відбування покарання до
засуджених можуть застосовуватися

такі заходи стягнення: попередження;
догана; сувора догана; дисциплінар-
ний штраф у сумі до двох мінімальних
розмірів заробітної плати; скасування
поліпшених умов тримання, перед-
бачених статтями 138–140 і 143 цього
Кодексу; поміщення засуджених чо-
ловіків, які тримаються у виправних
колоніях, у дисциплінарний ізолятор 
з виведенням або без виведення на
роботу чи навчання на строк до п’ят-
надцяти діб, а засуджених жінок – до
десяти діб; поміщення засуджених, які
тримаються в приміщеннях камерно-
го типу виправних колоній макси-
мального рівня безпеки, в карцер без
виведення на роботу на строк до п’ят-
надцяти діб; переведення засуджених,
які тримаються у виправних колоніях,
крім засуджених, які тримаються у
виправних колоніях мінімального рів-
ня безпеки з полегшеними умовами
тримання, до приміщення камерного
типу (одиночної камери) на строк до
трьох місяців.

Згідно зі ст. 145 КВК України за
порушення встановленого порядку і
умов відбування покарання до засу-
джених неповнолітніх можуть засто-
совуватися такі заходи стягнення:
попередження; догана; сувора догана;
скасування поліпшених умов триман-
ня, передбачених статтею 143 цього
Кодексу; поміщення в дисциплінарний
ізолятор на строк до десяти діб з виве-
денням чи без виведення на навчання
або роботу.

Заходи стягнення поділяються на
дві основні групи: а) заходи стягнення,
що мають разовий характер або три-
вають відносно недовго; б) заходи стяг-
нення, пов’язані з тривалою зміною
порядку та умов тримання засудже-
них [5, с. 405].

До заходів стягнення, що мають
разовий характер або тривають від-
носно недовго відносять: попереджен-
ня; догану; сувору догану; призначення
на позачергове чергування по приби-
ранню приміщень і території колонії;
дисциплінарний штраф у сумі до двох
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мінімальних розмірів заробітної плати;
поміщення засуджених чоловіків, які
тримаються у виправних колоніях, у
дисциплінарний ізолятор з виведен-
ням або без виведення на роботу чи
навчання на строк до п’ятнадцяти діб,
а засуджених жінок – до десяти діб;
поміщення засуджених, які тримають-
ся в приміщеннях камерного типу
виправних колоній максимального
рівня безпеки, в карцер без виведення
на роботу на строк до п’ятнадцяти діб;
переведення засуджених, які трима-
ються у виправних колоніях, до примі-
щення камерного типу (одиночної
камери) на строк до трьох місяців [5,
с. 405–406].

До заходів стягнення, що пов’язані
з тривалою зміною порядку та умов
тримання засуджених належить ска-
сування поліпшених умов тримання.
При застосуванні заходів стягнення до
засудженого повинні враховуватись
обставини вчинення правопорушення,
особа засудженого та його попередня
поведінка. Стягнення, що накладаєть-
ся, повинно відповідати тяжкості та
характеру правопорушення та виклю-
чати заподіяння засудженим фізичних
страждань і приниження людської
гідності. Заходи стягнення у виді помі-
щення в дисциплінарний ізолятор,
карцер, приміщення камерного типу
(одиночну камеру) є крайніми захода-
ми дисциплінарного реагування, що
застосовуються до засуджених, які
свідомо відмовляються виконувати
встановлений порядок відбування по-
карання, мають негативну спрямова-
ність особистості та не реагування 
на профілактичні і виховні заходи [5,
с. 406].

Слід відзначити, що чинне кримі-
нально-виконавче законодавство не
містить переліку ситуацій, коли міг би
бути застосований конкретний захід
заохочення або стягнення. Звідси,
застосування конкретного заходу зао-
хочення або стягнення залежить від
службової особи установи виконання
покарань.

Як свідчить практика, до дисциплі-
нарного ізолятора засуджені потрап-
ляють переважно після трьох «дріб-
них» стягнень або відразу після зліс-
ного (грубого) порушення порядку
відбування покарання – вживання
спиртних напоїв, зберігання заборо-
нених предметів, частіше мобільних
телефонів, тощо. Заборонені предме-
ти протиправно потрапляють до засу-
джених, як правило, від родичів при
побаченнях або від деяких не сумлін-
них працівників установ виконання
покарань [6, с. 13].

Також, особисті немайнові права
засуджених можуть бути розширені
шляхом: дозволяння їм коротко-
часних виїздів за межі виправних і
виховних колоній відповідно до при-
писів ст. 111 КВК України; поліпшен-
ня їм умов тримання (статті 138–140,
143 КВК України).

Згідно з нормами статей 141, 142
КВК України можуть бути розширені
особисті немайнові права засудженим
вагітним жінкам, матерям годуваль-
ницям і жінкам, які мають дітей віком
до трьох років.

Звуження особистих немайнових
прав засуджених відбувається при
застосуванні до них заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів і зброї від-
повідно до ст. 106 КВК України.

Будь-який засуджений має реаль-
ну можливість поліпшити правовий
статус зразковим відношенням до
виконання покарання [7, с. 233].

Так, за хорошу поведінку 37-річно-
го уродженця Закарпатської області,
засудженого за вбивство на 14 років,
перевели з колонії середнього рівня
безпеки, розташованої у Львівській
області, до Кустолово-Суходольської
колонії відкритого типу в Полтав-
ській області. До цього чоловік уже
мав дві судимості. Керівництво львів-
ської колонії, де він провів майже
вісім останніх років, вирішило,
що засуджений твердо став на шлях
виправлення, і вважало за можливе
пом’якшити йому умови тримання.
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Адже у Костолово-Суходольській
колонії засуджені, які відбувають
покарання, поступово адаптуються до
звичайного життя: мають право віль-
ного виходу за територію колонії, під
доглядом інспекторів працюють на
сільськогосподарському виробництві
і отримують за це гроші [8, с. 15].

Принцип адекватності реакції по-
садових осіб органів, що виконують
покарання, на поведінку засуджених
залежно від їх «заслуг» у криміналь-
но-виконавчій педагогіці належить 
до найважливіших, найнепохитніших.
Безпідставне поліпшення правового
статусу засудженим, які цього не
заслужили, розбещує їх і вкрай нега-
тивно сприймається іншими засудже-
ними. Принцип справедливості при
виконанні покарання дискредитує-
ться. У місцях позбавлення волі по-
дібного роду несправедливість най-
частіше трапляється при необґрунто-
ваному поліпшенні умов тримання
засуджених-активістів. Середовище
засуджених ділиться на «улюбленчи-
ків» і «пасинків», що негативно позна-
чається на обстановці місць позбав-
лення волі. Цьому сприяє й необґрун-
товане погіршення умов тримання
особам, які у дійсності цього не заслу-
жили. Такі засуджені озлоблюються,
їх віра у справедливість адміністрації
органів, що виконують покарання, та
й законність безповоротно підриває-
ться. Все це веде до підриву авторите-
ту представників адміністрації органів,
що виконують покарання, до відне-
сення окремих з них до категорії ха-
барників або самодурів [9, с. 233].

Віра засуджених у справедливість
адміністрації органів та установ, що
виконують покарання, може бути
підірвана вчиненням останньою вчин-
ків і не пов’язаних з реакцією на пове-
дінку засуджених.

Так, за результатами перевірок
Контрольно-ревізійного управління
протягом 2009 року встановлені кра-
діжки чиновниками Державної пені-
тенціарної служби України продуктів

харчування у засуджених. Крадіжки
негативно відбились на стані здоров’я
засуджених. У 2009 році від серцево-
судинних захворювань померло 260 за-
суджених. Близько 5 тисяч страждають
туберкульозом. Через недопостачан-
ня продуктів харчування у ряді установ
виконання покарань ситуація доходила
до голодних бунтів засуджених [10].

У ст. 2 Закону України «Про Дер-
жавну кримінально-виконавчу служ-
бу України» зазначено, що одним з
основних принципів діяльності Дер-
жавної кримінально-виконавчої служ-
би України є законність.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 18 Закону
України «Про Державну криміналь-
но-виконавчу службу України» служ-
бові особи установ виконання пока-
рань зобов’язані вимагати від засудже-
них виконання ними обов’язків, уста-
новлених законом.

Водночас, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 18
Закону України «Про Державну кри-
мінально-виконавчу службу України»
службові особи установ виконання
покарань зобов’язані забезпечувати
дотримання прав людини і громадяни-
на, реалізацію законних прав та інте-
ресів засуджених, вимог законодав-
ства щодо виконання і відбування
кримінальних покарань.

Тобто, саме з приписів закону
випливає, що здійснення засудженими
своїх особистих немайнових прав за-
лежить від службових осіб установ
виконання покарань.

Тому, як слушно зазначив О. О. На-
ташев, особливе значення має дотри-
мання вимог закону передусім самими
службовими особами установ вико-
нання покарань. Щонайменший їх від-
ступ від приписів закону є серйозною
перешкодою виховання засуджених у
дусі свідомого виконання норм права
як у період відбування покарання, так
і після звільнення від його відбування
[11, с. 4].

Важливе значення у проведенні в
життя правових норм, що встановлю-
ють обов’язки та права засуджених,

Вплив службових осіб установ виконання покарань на здійснення...

195



має поєднання вимогливості до засу-
джених зі справедливим і гуманним
відношенням до них. Вимагаючи від
засуджених виконання ними своїх
обов’язків, службові особи установ
виконання покарань повинні проявля-
ти турботу про забезпечення реаліза-
ції засудженими їх прав. Таке відно-
шення створює атмосферу взаєморо-
зуміння, довіри засуджених до служ-
бових осіб установ виконання пока-
рань, що необхідно для нормальних
відносин вихователя і виховуваного.
[11, с. 4].

Отже, правове становище осіб,
позбавлених волі, пов’язане як з укріп-
ленням законності в установах вико-
нання покарань, так і з підвищенням
ефективності їх діяльності з виправ-
лення та перевиховування засуджених
[11, с. 4].

Як обґрунтовано, на нашу думку,
відзначає О. І. Шинальський, одним зі
шляхів до забезпечення прав людини
в місцях позбавлення волі є усунення
будь-яких прав і повноважень пер-
соналу місць позбавлення волі, які
можуть використовуватися для здійс-
нення протиправного впливу на утри-
маних під вартою [12, с. 9].

У підзаконних актах можна зна-
йти закріплення повноважень службо-
вих осіб установ виконання покарань,
які можуть, як нам здається, викори-
стовуватися для здійснення проти-
правного впливу на засуджених до
позбавлення волі, а отже й на їх осо-
бисті немайнові права.

Так, згідно з абзацом 5 п. 38 «Пра-
вил внутрішнього розпорядку установ
виконання покарань» особа, яка
доставила передачу, складає та підпи-
сує заяву у двох примірниках за вста-
новленим зразком. Передача та обид-
ва примірники заяви здаються молод-
шому інспектору, який зобов’язаний
перевірити наявність у засудженого
права на отримання передачі, про що
зробити відповідну відмітку на заяві,
і отримати письмовий дозвіл у началь-
ника установи або першого заступника,

або осіб, які виконують їх обов’язки
на її прийняття. Після цього молод-
ший інспектор у присутності особи,
яка доставила передачу, перевіряє
вагу кожного найменування, про що
робить відмітки у заявах (у вагу пере-
дачі не зараховуються предмети одягу,
взуття, особистої гігієни, першої по-
треби, ліки і медпрепарати), та асор-
тимент і, прийнявши передачу, пер-
ший примірник заяви повертає особі,
яка її доставила, з особистою відміт-
кою (підписом) про прийняття, а дру-
гий з відміткою про вагу передачі
долучає до окремої справи після осо-
бистого підпису засудженого про
одержання передачі.

У ч. 1 ст. 107 КВК України зазна-
чено, що засуджені, які відбувають
покарання у виді позбавлення волі,
мають право в порядку, встановлено-
му цим Кодексом і нормативно-право-
вими актами центрального органу
виконавчої влади з питань виконання
покарань, одержувати і відправляти
посилки, бандеролі, грошові перека-
зи, одержувати передачі.

Згідно з ч. 1 ст. 112 КВК України
кількість посилок (передач) і бандеро-
лей, що одержують засуджені, які три-
маються в колоніях, не обмежується.

Отже, за наявності у засуджених
до позбавлення волі права на одержан-
ня без обмежень передач, яке перед-
бачене законом, видається зайвою
необхідність отримання письмового до-
зволу у начальника установи або пер-
шого заступника,або осіб,які виконують
їх обов’язки, на прийняття передач.

З викладеного, можна дійти таких
висновків.

1. У границях обмежень прав засу-
джених до позбавлення волі, визначе-
них законом, існують обмеження, що
встановлюються службовими особами
установ виконання покарань унаслідок
виконання ними своїх повноважень.

2. Особисті немайнові права засу-
джених до позбавлення волі, відпо-
відно до повноважень службових осіб
установ виконання покарань, можуть
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бути розширені або звужені, при цьому
як правомірно, так і неправомірно.

3. Здійснення засудженими своїх
особистих немайнових прав залежить
від службових осіб установ виконання
покарань, їх особистих, ділових та
моральних якостей, освітнього і про-
фесійного рівня.

4. Правове становище осіб, позбав-
лених волі, пов’язане з укріпленням
законності в установах виконання
покарань та з підвищенням ефектив-
ності їх діяльності з виправлення та
перевиховування засуджених.

5. Підзаконні акти потребують
аналізу та перероблення з метою усу-
нення таких повноважень службових
осіб установ виконання покарань, які
можуть використовуватись для здійснен-
ня протиправного впливу на засудже-
них та їх особисті немайнові права.

Наведені результати дослідження
мають загальний базовий характер та
можуть стати у нагоді при наукових
дослідженнях можливостей удоскона-
лення нормативного закріплення осо-
бистих немайнових прав осіб, засудже-
них до позбавлення волі.
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Прасов О. О. Вплив службових осіб установ виконання покарань на здійснен-
ня особистих немайнових прав особами, засудженими до позбавлення волі

Статтю присвячено проблемі покращення здійснення особистих немайнових
прав особами, засудженими до позбавлення волі. Висвітлено окремі теоретичні та
практичні питання впливу службових осіб установ виконання покарань на здійс-
нення засудженими цих прав. Визначені дослідницькі перспективи з цієї тематики.

Ключові слова: право, засуджені, позбавлення волі, службові особи, установи
виконання покарань.

Прасов А. А. Влияние служебных лиц учреждений исполнения наказаний на
осуществление личных неимущественных прав лицами, осужденными к лишению
свободы

Статья посвящена проблеме улучшения осуществления личных неимуще-
ственных прав лицами, осужденными к лишению свободы. Отражены отдельные
теоретические и практические вопросы влияния служебных лиц учреждений
исполнения наказаний на осуществление осужденными этих прав. Определены
исследовательские перспективы по данной тематике.

Ключевые слова: право, осужденные, лишение свободы, служебные лица,
учреждения исполнения наказаний.

Prasov A. The influence of officials worked in punishment departments on realiza-
tion of non-property rights by persons, convicted to imprisonment

The article is devoted to the problem of improvement of realization of the personal
non-property rights by persons, convicted to imprisonment. The special theoretical and
practical questions, that relate to the influence of official persons of punishment depart-
ments on realization these rights by convicted persons, are discovered. Research per-
spectives in this field are defined.

Key words: right, convicted persons, imprisonment, official persons, departments 
of punishment.


