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Виправлення особи (відповідно до ст. 50 Кримінального кодексу 

України) – це одна із цілей, які переслідує покарання засуджених осіб. Що 

собою являє виправлення засуджених, деталізує ч. 1 ст. 6 Кримінально-

виконавчого кодексу України: процес позитивних змін, які відбуваються в 

особистості та є передумовою готовності засудженого до самокерованої 

правослухняної поведінки. Згідно із ч. 4 цієї статті засоби виправлення 

засуджених застосовуються з урахуванням виду покарання, особистості 

засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчиненого 

кримінального правопорушення, а також поведінки засудженого під час 

відбування покарання. 

З огляду на те, що поведінка засуджених під час відбування покарання 

не завжди буває такою, яка свідчить про те, що особа стала на шлях 

виправлення, до неї можуть бути застосовані різні заходи. Найбільш жорсткими 

є застосування фізичного впливу, спеціальних заходів, зброї. 

Частиною 1 ст. 106 Кримінально-виконавчого кодексу України 

встановлюються підстави для застосування таких заходів – вчинення фізичного 

опору персоналу колонії, злісне невиконання його законних вимог, буйство, 

участь у масових заворушеннях, захват заручників або інші насильницькі дії, 

втеча з-під варти. Ця ж частина даної статті встановлює мету застосування 

таких заходів – припинення вказаних протиправних дій, запобігання 

заподіянню цими особами шкоди оточенню або самим собі. Межі застосування 

таких заходів передбачені ч. 4 цієї статті: заходи не повинні перевищувати міру, 

необхідну для виконання покладених на адміністрацію колонії обов’язків, і 

мають зводитися до завдання найменшої шкоди здоров’ю правопорушників. 

Досить цікавим є питання про те, який результат досягається при 

застосуванні до засудженого заходів фізичного впливу та якою мірою цей 

результат співвідноситься з досягненням мети покарання – виправленням 

засудженого.  

Якщо розглядати процес виправлення особи в контексті того 

визначення, яке наводить законодавець у ст. 6 Кримінально-виконавчого 

кодексу, то виправлення особи має наступні ознаки: по-перше, виправлення – 
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це результат змін у особистості людини; по-друге, ці зміни мають бути 

позитивними; по-третє, внаслідок цих змін особа має бути готова переглянути 

свою поведінку; по-четверте, така поведінка має бути правослухняною та 

самокерованою. 

Тепер розглянемо кожну з цих ознак у контексті застосування 

фізичного впливу до засудженого. 

На наш погляд, застосування фізичного впливу до особи призводить  

скоріше не до змін в особистості, а до усвідомлення засудженим того, що у разі 

повторення ним відповідних дій ці заходи знову будуть застосовані. А якщо 

зміни й відбуваються, то не факт, що вони будуть позитивними. Застосування 

фізичного впливу – це завжди стресова ситуація для всього організму та 

психіки, через різний рівень стресостійкості, вольових, моральних, 

інтелектуальних рис, що мають засуджені особи, не можна стовідсотково 

передбачити, як та чи інша людина перенесе застосування до неї таких заходів 

та який відбиток у її свідомості після цього залишиться.  

Що стосується ознаки готовності змінити свою поведінку, то слід 

зазначити, що така «готовність» унаслідок застосування заходів фізичного 

впливу може бути добровільною та вимушеною. Тому варто брати до уваги 

мотивацію, якою керується особа та яка привела до готовності змінити свою 

поведінку. У такому випадку мову про виправлення особи можна вести лише 

тоді, коли така мотивація є наслідком позитивних змін в особистості людини; а 

в тому випадку, якщо змін не відбулося або вони не є позитивними, то мову про 

виправлення особи вести не можна. У разі, коли навіть правослухняна 

поведінка не є самокерованою, тобто є вимушеною, не можна вести мову про 

дійсну готовність особи до зміни своєї поведінки. 

Головна мета виправлення особи полягає у перетворенні особи з 

антисуспільною спрямованістю на законослухняну особу. Отже, заходи 

виправлення мають сприяти і допомагати тому, щоб особа переосмислила своє 

бачення життя, зробила необхідні висновки стосовно своєї подальшої 

поведінки та усвідомила помилки. Вжиття заходів фізичного впливу 

передбачає, що особа має негайно припинити вчиняти або продовжувати певні 

неправомірні дії, які можуть завдати шкоди цій особі або іншим особам. Інакше 

кажучи, об’єктом  впливу заходів виправлення засудженого є свідомість особи, 

об’єктом впливу заходів фізичного впливу – дії, які особа вчиняє в певний 

момент.  

Враховуючи все вищеперераховане, можна зробити висновок, що 

заходи фізичного впливу не можуть вважатися такими, що повною мірою 

сприяють виправленню засудженої особи. 
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