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Кримінально-виконавчий ко

декс України встановлює одним 

із завдань , що стоять перед за

конодавством з питань виконан

ня покарань, запобігання торту

рам і нелюдському або принижу

ючому гідність поводженню із 

засудженими . Це правило в по

вному обсязі поширюється й на 

неповнолітніх засуджених. Як 

указаний Кодекс, так і інші акти 

кримінально-виконавчого законо

давства повинні бути сформуль
овані так, щоб не залишати місця 

проявам катувань і жорстокого 

поводження , а також мати 

відповідні механізми , за допомо

гою яких мають бути забезпечені 

умови відбування покарання , де 

не існує таких ганебних проявів 

жорстокого поводження . Задум
кою законодавця , саме на рівні 

нормативного акта необхідно за

безпечити таку його якість , яка 

унеможливлювала б катування 

чи інші прояви жорстокого повод

ження з неповнолітнім засудже

ним. Але це єдина згадка в Ко
дексі про неприпустимість тако

го явища. Більше в ньому немає 
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жодного роз'яснення , яким же 

чином унеможливлюється жор

стоке поводження й катування, 
не вказується й на будь-який ме
ханізм , що унеможливлює або 

хоча б робить небажаним засто

сування до засуджених тортур . 

Основним засобом забезпечен

ня недопущення катувань чи 

жорстокого поводження з остан

німи є встановлення й гаранту

вання їх прав і законних інтересів. 

Ураховуючи , що засуджені - це 

категорія осіб , яка вже зазнала 

певних обмежень і не мають за

гального доступу до механізмів 

протистояння або оскарження 
фактів нелюдського поводження 

з ними, брак гарантійних норм 

про недопущення цього є неза

довільною ознакою даного зако

нодавчого акта. 

У науці кримінально-виконав

чого права питанню регулюван

ня й дотримання прав непов

нолітніх приділяли увагу такі 

вчені , як О. М . Бандурка , Т. А . Де

нисова , В . М . Трубніков та ін . 
Особливості регулювання 

порядку відбування покарання 
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неповнолітніми, зокрема, у виді 

позбавлення волі , передбачені в 

гл. 21 КВК України . Ідеться в ній 

про матеріально-побутові умови , 
режимні вимоги до засуджених, 

специфіку побудови установ для 

неповнолітніх, додаткові гарантії 

при їх звільненні та деякі поло

ження про їх соціальну адапта

цію до умов вільного життя. Роз

глянемо деякі з указаних інсти

тутів , покликаних забезпечувати 

права засуджених неповнолітніх, 

більш детально . 

Застосування фізичної сили} 

спеціальних засобів і зброї до 

засуджених неповнолітніх, за за

гальним правилом, є неприпус

тимим. Але іноді законодавець 

дає згоду на це . Випадки, коли 

застосування вказаних засобів 

можливе є виключними і пов'я

зані вони перш за все з агресив

ною поведінкою з боку цих осіб, 
причому інтенсивність останньої 

повинна бути такою , яку можли
во зупинити лише за допомогою 

ВІ<азаних засобів. ІнаІ<ше кажучи , 

фізична сила, спеціальні засоби 

і зброя (далі - силові засоби) це 
крайні засоби реагування на аг

ресію неповнолітніх в'язнів. Крім 

того, їх застосування допустиме 

лише за наявності відповідних 

умов. Розглянемо основні норма

тивні акти, що регламентують 

можливість застосування сило

вих засобів до таких осіб . 

Основним нормативно-пра

вовим документом , що впорядко-
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вує застосування силових за

собів до в'язнів є Закон України 

«Про міліцію», у якому містяться 

нижченаведені положення. 

Працівники міліЦії вправі опе

рувати заходами фізичного впли

ву, в тому числі прийомами руко

пашного бою, для припинення 
правопорушень , подолання про

тидії їх законним вимогам, спря

мованої щодо них або інших осіб , 

якщо інші способи були викорис

тані , але не забезпечили вико

нання покладених на міліцію обо

в'язків. 

Крім цього, наводиться пе

релік таких випадків вжиття си

лових засобів: 

- захист громадян і самоза

хист від нападу та інших дій, що 

створюють загрозу життю або 

здоров'ю громадян або праців

ників правоохоронних органів; 

- для припинення масових 

заворушень і групових порушень 

громадського порядку ; 

- для відбиття нападу на 
будівлі , приміщення , споруди і 

транспортні засоби незалежно 

від їх належності або їх звільнен

ня в разі захоплення ; 

- для затримання й достав

ки в міліцію або інше службове 
приміщення осіб , які вчинили 
правопорушення , а також для 

конвоювання і тримання осіб , 

затриманих, заарештованих, взя

тих під варту, якщо ті чинять опір 

працівникам міліції або якщо є 

підстави вважати, що вони мо-
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жуть втекти чи завдати шкоди 

оточуючим або собі ; 

- для припинення масового 

захоплення землі та інших дій, 
що можуть призвести до зіткнен

ня груп населення , а також діянь , 

що паралізують роботу транспор

ту, життєдіяльності населених 

пунктів , посягають на громадсь

кий спокій , життя і здоров 'я лю

дей ; 

-для припинення опору пра

цівникові міліції та іншим особам, 

які виконують службові або гро

мадські обов'язки з охорони гро

мадського порядку й боротьби зі 
злочинністю ; 

-для звільнення заручників . 

Зброя може використовува

тися лише як крайній захід і в разі 

реальної загрози життю людей 

або працівника правоохоронного 

органу. Застосуванню сили, спец

іальних засобів і вогнепальної 
зброї повинно передувати попе

редження про намір їх викорис

тання, якщо дозволяють обстави
ни. Без попередження фізична 

сила , спеціальні засоби і зброя 

можуть застосовуватися , якщо 

виникла безпосередня загроза 

життю або здоров'ю громадян чи 

працівників міліції. 

За неможливості уникнути 
застосування сили вона не по

винна перевищувати міри , необ

хідної для виконання покладених 

на міліцію обов'язків і має зводи

тися до мінімуму можливості зав

дання шкоди здоров'ю правопо-
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рушників та інших громадян . При 

завданні шкоди працівники пра

воохоронних органів забезпечу

ють подання необхідної допомо
ги потерпілим у найкоротший 

строк 

Про застосування заходів 

фізичного впливу, спеціальних 

засобів , вогнепальної зброї , а 
також про будь-які ушкодження 

або смерть , спричинені особі . . 
внаслІдок застосування працІв-

ником міліції таких заходів ос

танній негайно доводить про це 

письмово до відома безпосеред

нього начальника для сповіщен

ня прокуророві. 

Окремо закон указує , що за

бороняється застосовувати захо

ди фізичного впливу, спеціальні 

засоби й вогнепальну зброю до 

жінок з явними ознаками вагіт

ності, до осіб похилого віку або з 

вираженими ознаками інвалід
ності й до малолітніх, крім ви

падків учинення ними групового 

нападу, що загрожує життю і здо

ров'ю людей, працівників міліції, 

або збройного нападу чи зброй

ного опору. 

Тут слід звернути увагу, що 

малолітньою відповідно до чин

ного законодавства України (ст. 6 
Сімейного кодексу України) вва

жається дитина , яка не досягла 

14-річного віку. Отже, додатковий 

захист від можливості застосу

вання силових засобів з боку 

міліції в Україні отримує лише 

дитина віком до чотирнадцяти 
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років , тоді як Конвенція з прав 

дитини вважає дитиною особу до 

досягнення нею 18-річного віку. 

Виходить, що дитина в Україні у 

віці з 14 до 18 років за ознаками 
можливої агресивної протиправ

ної поведінки прирівнюється до 

дорослої особи . Це надзвичайно 
дивне положення з огляду на 

його нелогічність і безглуздість , 

оскільки повний обсяг правоздат

ності й дієздатності особа отри

мує у 18 років , а ось позбавлена 

життя (зрозуміло, за наявності 

вкрай негативних обставин) вона 

може бути вже в 15 років. 
Закон України «Про міліцію» 

-це не єдиний нормативний акт, 

що регламентує можливість зас

тосування силових засобів , зок

рема, до дітей і неповнолітніх. 

Цей Закон, безумовно, не має 

безпосереднього застосування в 

умовах позбавлення волі, але він 
дає певну уяву про підходи до 

впорядкування питань застосу

вання силових засобів до непов
нолітніх. 

Кримінально-виконавчий ко

декс України встановлює прави

ла , відповідно до яких фізична 

сила , спеціальні засоби і зброя 

можуть застосовуватися до за

суджених. За загальним прави

лом підставами використання 

таких засобів є вчинення засуд

женим фізичного опору персона

лу колонії, злісне невиконання 

законних вимог персоналу, буй

ство , участь у масових завору-
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шеннях, у захваті заручників або 

вчинення інших насильницьких 

дій , а також у разі втечі з-під вар

ти. 

Що стосується неповнолітніх, 

то цим Кодексом забороняється 

застосовувати фізичну силу, 

спеціальні засоби і зброю. Такі 
засоби можуть бути використані 
лише в разі вчинення неповнолі

тніми групового або збройного 

нападу, який загрожує життю і 

здоров'ю персоналу колонії чи 

інших осіб , або збройного опору. 

Ведучи мову про покарання 

у виді позбавлення волі , законо
давець оперує терміном «непов

нолітній» . Знову звернімося до 

ст. 6 Сімейного кодексу України, 
норма якої вказує , що неповнол-. .. 
1тньою вважається дитина у ВІЦІ 

від чотирнадцяти до вісімнадця

ти років. З точки зору юридичної 

техніки розмежування понять 

«малолітній» і «неповнолітній» 
цілком виправдане . На цей факт 
звертають увагу чимало вчених і 

практичних працівників [2, с. 20]. 
Малолітня особа не може опини

тися у виховній установі у статусі 

особи, яка відбуває покарання у 

виді позбавлення волі. Що ж ви

являється? В умовах позбавлен

ня волі ставлення до непов

нолітніх є більш гуманним , аніж 
на волі. Принаймні можливостей 

застосовувати силові засоби до 

засуджених неповнолІТНІХ у пра

цівників виховних установ знач

но менше, ніж у працівників 
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міліції. Як вбачається, було б пра

вильним внести зміни до Закону 

України «Про міліцію» в частині 

заборони працівникам правоохо
ронних органів використовувати 

силові засоби проти непов

нолітніх. 

Аналогічні положення щодо 

застосування силових засобів 
містяться в законодавстві , при

свяченому попередньому ув'яз

ненню неповнолітніх. 

Серед загальних силових за

собів законодавство передбачає: 

1) фізичну силу, в тому числі 
прийоми рукопашного бою, мож
ливість застосування якої обме

жена випадками групових на

падів; 

2) гамівну сорочку (застосо

вувати до неповнолітніх заборо

нено); 

З) наручники (можливість за

стосувати їх обмежена випадка

ми групових нападів); 

4) сльозоточиві речовини й 
гумові кийки (використовувати 
щодо неповнолітніх заборонено , 

за винятком випадків учинення 

групового нападу, який загрожує 

життю і здоров'ю персоналу ус

танови або інших осіб , чи нападу 

збройного) ; 
5) вогнепальну зброю (вико

ристовувати до неповнолітніх за

боронено, за винятком випадків 

учинення групового нападу, що 

загрожує життю і здоров'ю пер

соналу установи або інших осіб , 

чи нападу збройного) . 
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Розглянемо далі порядок за

стосування фізичної сили , спец

іальних засобів і зброї. Безпосе

редньому використанню силових 

засобів має передувати поперед

ження про намір використання 

вказаних заходів , засобів чи зброї 
якщо дозволяють обставини. Без 
попередження ці засоби можуть 
застосовуватися , коли виникла 

безпосередня загроза життю або 

здоров 'ю персоналу колонії чи 

інших осіб . 

Якщо застосування заходів 

фізичного впливу уникнути не

можливо, вони не повинні пере

вищувати міру, необхідну для 
виконання покладених на відпо

відну посадову особу обов'язків , 

і мають зводитися до завдання 

найменшої шкоди здоров'ю пра

вопорушників . У разі необхідності 

потерпілим негайно надається 

допомога . 

Важливим положенням є 

інформування про застосування 

силових засобів . Про викорис
тання фізичної сили , спеціальних 

засобів чи гамівної сорочки допо

відається в рапорті начальникові 

колонії (якщо йдеться про 

міліцію , то начальникові відпові

дного підрозділу внутрішніх 

справ). Про кожен випадок зас

тосування зброї складається ра

порт і негайно повідомляється 

прокурор. 

Розглянемо далі Умови три

мання засуджених неповнолітніх 

у кримінально-виконавчих уста-
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новах Державної пенітенціарної 

служби України. Одним з важли

вих напрямків забезпечення прав 

дитини в державі є встановлен

ня додаткових гарантій у разі 

відбування нею кримінального 

покарання , зокрема, у виді поз

бавлення волі . 
В Україні неповнолітні відбу

вають покарання у виді позбав

лення волі у спеціальних вихов

них колоніях, що відрізняються 

від колоній для дорослих ступе

нем ізоляції й низкою інших умов. 

Режим тримання таких осіб є 
більш лояльним і м'яким . Ці ко
лонії не мають поділу за рівнями 

безпеки , в них доступніші пол

іпшеніші умови тримання. При 

зверненні до неповнолітніх їх на

зивають вихованцями , що має 

сприяти зосередженню уваги як 

дитини , так і працівника колонії 

саме на процесі виховання, а не 

на факті засудження . У той же 
час працівники виховної колонії 

звертаються до неповнолітнього 

засудженого на «ТИ» або назива

ють його по імені . На нашу дум

ку, навряд звернення на «ТИ» до 

неповнолітнього сприяє більш 

кращому усвідомленню ним своєї 

особистості й відчуттю поваги до 

себе. 
При прийомі засуджених в 

установу вони підлягають обо

в'язковому огляду й медичному 

обстеженню . Для цього їх по

міщають до дільниць діагности

ки, карантину й розподілу (далі -
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дільниця КДР). Протягом 14 ка
лендарних днів неповнолітнього 

вивчають психологи , оглядають 

медичні працівники. У разі вияв

лення захворювань або ознак 

насильства ці службові особи 

мають застосовувати відповідні 

заходи - направляти засуджено

го на лікування або надавати не

відкладну медичну допомогу. За 

наявності ознак насильства ме

дичні працівники повинні діяти 

відповідно до вимог Правил внут

рішнього розпорядку виховної 

установи , а саме інформувати 

про це начальника установи . 

Інших обов'язкових вимог щодо 

реагування на факт виявлення 

ознак насильства над дитиною 

чинне законодавство не містить . 

У цілому ж національне за

конодавство містить лише один 

нормативний акт, що регламен
тує порядок розгляду звернень і 

повідомлень з приводу жорстоко

го поводження з дітьми або ре
альної загрози його вчинення. Це 
Наt<аз Державного І<омітету у 

справах сім'ї та молоді , МВС , 

Міністерства освіти та науки й 

МОЗ від 16 січня 2004 р., NQ 5/ 
34/24/11 «Про затвердження По

рядку розгляду звернень та по

відомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або реаль

ної загрози його вчинення» [3], 
яким установлено механізм 

інформування про факти насиль

ства в основному за місцем про

живання дитини, хоча передба-

187 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

чено й можливість самостійного 

повідомлення неповнолітнім про 

факти насильства. У таких випад

ках відповідно до Порядку осо

би, яким стало відомо про факти 

насильства щодо неповнолітнь

ого або дитини , повинні інформу

вати відповідний територіальний 
підрозділ служби у справах дітей. 
За наявності ознак злочину при 

виявленні факту заподіяння на

сильства над неповнолітнім 

інформуються також органи 

внутрішні справ . 

Важливим моментом у про

цесі організації відбування пока
рання неповнолітніми є обов'яз

ковість навчання, на яку вказує 

КВК України. Це реальна мож

ливість для осіб , які знаходяться 

у конфлікті із законом, отримати 

певну освіту, додаткові навички , 

вміння та ін . Взагалі, як видно 

вже із самої назви цих установ, 

вони орієнтовані , перш за все на 

виховання. Оскільки людина в 

неповнолітньому віці більш 
сприйнятлива, на неї можна 

здійснювати відповідний коригу

ючий вплив , її звички і власти

вості в цьому віці є більш зміню

ваними, а сама вона легше 

піддається вихованню, навчанню 

й корекції. Дані досліджень , про
ведених деякими вченими, 

свідчать що освіта позитивно 

впливає на таких засуджених [1, 
с. 71]. 

Ось чому у виховних колоні

ях намагаються створити такий 
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режим, який надавав би можли

вості більше уваги приділяти ви

хованню і не мав такого ступеня 

правообмежень, який жорстко 
відокремлює неповнолітнього від 

оточуючого зовнішнього світу. 

Правовий статус таких не

повнолітніх за своїм обсягом 

включає в себе всі основні пра
ва засуджених і має певні додат

кові елементи, пов'язані з тими 

особливостями установ , де вони 

тримаються (на які вже було вка

зано). Отже, неповнолітній має 

право в тому числі й на подання 
скарги, звернень й заяви до 
відповідних органів , установ та 

організацій. Окремо право на по

дання скарг про факти насиль

ства над неповнолітніми законо

давство не передбачає, але це 

не заперечує такого їх права . 

Кримінально-виконавчий ко

декс України встановлює такі 

особливості тримання непов
нолітніх: 

- витрачати на місяць для 

придбання проду1пів харчування 

і предметів першої потреби гроші , 

зароблені в колонії , в сумі до 

100% мінімального розміру заро
бітної плати; 

- одержувати побачення -
щомісяця короткострокове й 
один раз на З місяці -тривале; 

- при сумлінній поведінці і 

ставленні до праці й навчання 

після відбуття не менше однієї 

четвертої частини строку пока

рання засуджені мають право на 
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поліпшення умов тримання і їм 

може бути дозволено: (а) додат-. . 
ково витрачати на мІсяць грошІ в 

сумі 60 % мінімального розміру 
заробітної плати ; (б) додатково 

одержувати один раз на З місяці 

короткострокове побачення , яке 
за постановою начальника ви

ховної колонії може проходити за 

межами виховної колонії. 

Як вбачається , вказані поло

ження КВК України не відбивають 

усіх особливостей, які дійсно вла

стиві режиму тримання непов

нолітніх у виховних колоніях. Ко

декс містить лише окремі еле

менти режиму, які хоча й відрізня

ють виховні колонії від виправ

них, але не вказують на суттєві 

ознаки цієї різниці . Зі змісту по

ложень цього кодифікованого 

акта неможливо впевнитися у 

виховному характері відбування 

покарання неповнолітніми засуд

женими. 

Основними особливостями 
виховних колоній, які відрізняють 
їх від будь-яt<их інших установ та 

організацій , на нашу думку, є : 

-більш м'який і лояльний ре

жим тримання , прояв якого поля

гає в тому, що для таких засуд

жених передбачені більш ком
фортні умови тримання взагалі , 

підвищені норми харчування , 

більші можливості для заняття 

спортом , участі в інших заходах; 

-можливості щодо навчання 

засуджених неповнолітніх; 

-специфічні умови їх праці , 
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передбачені законодавством про 

працю; 

-заборона застосовувати до 

них спеціальні засоби безпеки й 
накладати деякі дисциплінарні 

стягнення ; 

- обмеження вживання дея
ких заходів щодо неповнолітніх 

(переміщення без супроводу, 
слідування до місця вибуття при 

звільненні засудженого , переве

дення неповнолітніх в інші колонії 

та ін . ); 

- більші можливості щодо 

звільнення й дострокового 
звільнення засуджених непов

нолітніх. 

Намагання зробити процес 

відбування покарання такими 

особами максимально наближе

ним до виховного процесу відби

вається й у заходах заохочення. 

За сумлінну поведінку і ставлен

ня до праці й навчання , актив
ну участь у роботі самодіяльних 

організацій і виховних заходах 

до засуджених неповнолітніх 

можуть застосовуватися додат

кові заохочення , серед яких на

дання права : (а) відвідувати 

культурно-видовищні і спор

тивні заходи за межами вихов

ної колонії в супроводі прац

івників колонії і (б) виходу за 
межі виховної колонії в супро

воді батьків чи інших близьких 

родичів. Такі заходи , безумов

но , є позитивними, спрямовани

ми на подальшу соціалізацію 

неповнолітнього . 
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Міжнародні нормативні акти 

і практика Європейського суду з 

прав людини вказують на неба

жаність застосування до непов

нолітнього одиночного ув'язнен

ня в будь-якій формі . На жаль, 

чинне законодавство України має 

суперечливі положення щодо цієї 

вимоги. Так, серед заходів стяг

нення , які можуть бути викорис

тані до засудженого неповноліт

нього, передбачено можливість 

поміщення порушника режиму 

відбування покарання в дисцип

лінарний ізолятор на строк до 1 О

ти діб з виведенням чи без виве
дення на навчання або роботу. І 

хоча дисциплінарний ізолятор de 
jure не є одиночною камерою, 

проте випадки , коли непов

нолітній фактично може тримати

ся в ньому досить часті . До того 

ж саме приміщення дисциплінар

ного ізолятора побудовано так , 

щоб здійснювати максимальний 
ізолюючий вплив на особу. А 
щодо неповнолітніх такий вплив 
може стати фатальним. 

До неповнолітніх заборонено 

застосовувати силу і спеціальні 

засоби впливу, про що вже йшло

ся. Законодавство не містить ок

ремо сформульованого положен

ня про заборону тілесних пока
рань таких засуджених, але ви

ходячи із загальної доктрини по

карань та інших видів юридичної 

відповідальності такий вид пока

рання , безумовно , є забороне

ним. При цьому персонал вихов-
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них установ повинен виявляти й 

попереджувати факти насиль

ства над неПОВНОЛІТНІМИ , В ТОМУ 

числі шляхом інформування на

чальника установи і служб у 

справах дітей. Але цей обов'язок 

персоналу, на жаль, не є прямим 

і випливає скоріше із загальних 

вимог до організації процесу ви

конання й відбування покарання . 

Додатковим інститутом , на

явнІсть якого дозволяє вести мову 

про гуманізацію умов тримання 

неповнолітніх засуджених, є пере

ведення їх із колонії виховної до 
виправної у зв'язку з досягненням 

ними повноліття . За загальним 

правилом засуджені , які досягли 

18-річного віку, переводяться з 

виховної колонії для подальшого 

відбування покарання до колонії 

виправної мінімального рівня без

пеки із загальними умовами три

мання. Питання про переведення 

такого засудженого вирішується 

Державною пенітенціарною служ

бою України за рішенням педагог
ічної ради й поданням начальни

ка виховної колонії, погодженим зі 

службою у справах дітей. 

З урахуванням характеру за

гальних вимог міжнародних актів 

ця норма в національному зако

нодавстві повинна мати дещо 

інший вигляд . Було б правильні

ше передбачити таке переведен

ня засудженого , який досяг 18-
річного віку, лише в тому випад

ку, коли до кінця строку відбуван

ня покарання йому лишилося 
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понад один рік. Навіть за таких 

умов питання про необхідність 

переведення потрібно вирішува

ти в кожному конкретному випад

ку щодо кожного такого засудже

ного з урахуванням багатьох чин

ників , які можуть мати значення 

для прийняття такого рішення . 
Низ ка ситуаційних моментів 
свідчить , що такого засудженого 

доцільно б залишити у виховній 

колонії. Пояснити це можна на

ступним . Хоча засудженому й 

виповнилося 18 років , але це не 

значить , що він миттєво стає у 

психічному й фізіологічному 
плані повнолітнім . А тому пере

водити його до колоній , де відбу

вають покарання дорослі , відра

зу ж після «дня народження» 

буде передчасним і може завда

ти непоправимих негативних 

наслідків . 

Національне законодавство 

допускає можливість залишення 

у виховній колонії, однак такі ви

падки визнаються винятковими. 

Стаття 148 КВК України вказує , 

що залишити засудженого у ви

ховній колонії можливо за наяв

ності наступних умов . З метою 

закріплення результатів виправ

лення, завершення загальноос

вітнього або професійно-техніч

ного навчання засуджені , які до

сягли 18-річного віку, можуть бути 

залишені у виховній колонії до 

закінчення строку покарання , але 

не довше ніж до досягнення ними 

22 років . Залишення засуджених, 

які досягли 18-річного віку, у ви

ховній колонії відбувається за 

рішенням педагогічної ради й за 

постановою начальника колонії, 

погодженою зі службою у спра

вах дітей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ОСУЖДЕННЬІХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВО ВРЕМЯ ОТБЬІВА
НИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЬІ 

Романов М. В. 

Указана специфика несовершеннолетних, как отдельной категории осужденнь1х. ВьІде
леньІ некоторь1е особенности правового регулирования процесса отбьІВания наказания не

соверше ннолетни ми . ОтмеченьІ коллизионнь1е моменть1 действующего уголовно-исполнитель
ного законодательства, относящиеся к несовершеннолетним осужденнь1м. 

Ключевьtе слова: несовершеннолетний, воспитательная колония, обеспечение прав не
совершеннолетних. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДНОСИН ЗАСУДЖЕНИХ ДО 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІТОМ 

Однією з вимог режиму в ус

тановах виконання покарань у 

виді позбавлення волі є фізична 

ізоляція засуджених. Вона ство

рює останнім низку суттєвих пра

вообмежень, яких вони не знали, 

перебуваючи на свободі. Ізоляція 

- це обмеження права людини 
вільного вибору місця проживан

ня, вільного пересування й виз

начення свого способу життя , 

характеру й роду занять, розпо

рядження своїм часом, у тому 

числі й обмеження права вільно

го спілкування і зносин із 

зовнішнім світом [5, с. 32, 33]. Але 
така ізоляція все ж таки є част

ковою, оскільки певні форми 

спілкування з інституціями грома

дянського суспільства засудже

ним до позбавлення волі повинні 
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дозволятись і навіть підтримува

тись адміністрацією цих установ. 

Із цього приводу Мінімальні 

стандартні правила поводження 

із в'язнями вказують, що останнім 
треба давати можливість спілку

ватися із зовнішнім світом через 

регулярні проміжки часу й під 
належним контролем - з їх сім'я

ми або друзями, які мають без

доганну репутацію, як шляхом 

листування, так і безпоседньо 

при відвідинах (п. 37). До відома 
в'язнів слід регулярно доводити 

найважливіші новини , дозволяти 
їм читати газети, журнали або 

особливі в'язничі видання, слуха

ти радіо й бути присутнім на лек

ціях, або ж вживати будь-які інші 

засоби, що допускаються й конт

ролюються адміністрацією уста-
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