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Одним з основних принципів кримінально-виконавчого законодавства, 

виконання і відбування покарань є принцип справедливості. Він визначає, що 

покарання та інші заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються 

до особи, повинні бути справедливими, тобто відповідати тяжкості і ступеню 

суспільної небезпеки вчиненого злочину, обставинам його вчинення, а також 

особі винного.  

Принцип справедливості конкретизується в загальних засадах 

призначення покарання судом. Основним призначенням даного принципу є 

охорона інтересів суспільства, захист його від нових злочинних посягань, 

відновлення порушеного злочином почуття справедливості. У свою чергу, 

порушення принципу справедливості є підставою для скасування чи зміни 

вироку. 

На думку К. А. Автухова, принцип справедливості втілюється в таких 

положеннях: 1) з одного боку, держава, піддаючи засудженого покаранню, тим 

самим відновлює справедливість у суспільстві, яка була порушена вчиненим 

злочином, а з другого – обсяг встановлюваних під час виконання конкретного 

покарання обмежень прав і свобод засудженого має бути адекватним ступеню 

його вини і суспільній небезпеці вчиненого злочину; 2) покарання повинно бути 

справедливим, позбавленим надлишкових каральних елементів і не 

перевищувати меж, достатніх для виправлення засудженого; 3) при виконанні 

кримінальних покарань кожному засудженому гарантується рівність перед 

законом, судом й іншими пpавоохоpонними органами незалежно від майнового 

стану, походження, національності, ставлення до релігії та інших факторів; 4) 

засоби виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються з урахуванням 

виду покарання, особи засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки, 

мотивів злочину та поведінки засудженого під час відбування покарання [1, с. 

13]. 

У ст. 1 Кримінально-виконавчого кодексу (далі – КВК України), яка 

визначає мету кримінально-виконавчого законодавства, вказується, що 

забезпечення реалізації покарання з метою захисту інтересів особи, суспільства 

і держави можливе шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації 
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засуджених, до того ж у ст. 6 КВК України встановлюються основні засоби 

виправлення засуджених [3]. 

При вчиненні злочину особою, будь-то необережний чи умисний 

злочин, потерпілі майже завжди при визначенні покарання наполягають на 

максимальній санкції, що вказана для певної статті КК України, тим самим 

вважаючи, що найбільш справедливою карою буде ізоляція, яка і змусить особу 

злочинця виправитися і в повній мірі визнати свою провину (згадаємо народну 

мудрість. Не лякай злодія в’язницею – то його хата). 

На думку теоретика кримінально-виконавчого права А. Х. Степанюка, 

справедливість посідає центральне місце в забезпеченні прав людини при 

здійсненні правообмежень, властивих покаранням, виступаючи 

фундаментальним критерієм оцінки діяльності правоохоронних органів [5, с. 

19]. У той же час, коли йдеться про реальне сприйняття своєї вини, у 

засудженого виникає багато питань, адже не завжди особа, яка відбула 

покарання, стає на шлях виправлення. Так, більшість злочинців, особливо тих, 

яких відносять до злісних або особливо злісних, в умовах їх тримання не 

сприймає вчинений злочин суспільно небезпечним діянням, а отже, і не панує 

справедливість як така.  

Понад 3 млрд грн бюджетних коштів витрачається на функціонування 

виконавчої системи, у тому числі на тримання засуджених в установах 

виконання покарань [4], при цьому немає ніякої впевненості в тому, що після 

виходу із так званої «ізоляції» особа стане повноправним членом соціуму і 

втратить свою суспільну небезпечність для оточуючих. Наприклад, не всюди із 

засудженими працює психолог, не ведуться дискусії про стан потерпілого, який 

став жертвою того чи іншого злочину [2, с. 57]. 

Одним із варіантів, що може сприяти зменшенню суспільної небезпеки 

особистості, а також для розуміння реальної вини засудженим можна 

запропонувати вплив на нього через громадську діяльність, як то має місце в 

зарубіжних країнах. Так, якщо особа вчинила злочин, передбачений ст. 121 КК 

України, – умисне тяжке тілесне ушкодження, то одним із заходів, що дозволять 

вплинути на свідомість засудженого, буде, наприклад, проходження практики як 

волонтера в лікарні, що, у свою чергу, буде як суспільно корисним, так і 

змусить особу усвідомити всю суспільну небезпечність свого діяння. 
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