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Із набуттям чинності Кримінального кодексу України (далі – КК 

України) у 2001 р. з’явився такий новий вид покарання, як арешт. Однак за 

такий тривалий час свого «існування» він так і не отримав чіткого 

законодавчого закріплення, через що виникає багато проблем при його 

виконанні. 

Передусім це пов’язано з тим, що до 2010 р. в Україні не було 

побудовано жодного арештного дому (у липні 2010 р. створено арештний дім у 

Харківській обл. на базі Диканської колонії № 12). Наразі арештні доми при 

виправних колоніях вже створені в багатьох областях, наприклад, у Львівській, 

Вінницькій, Одеській, Київській, Запорізькій та ін. [1]. Проте це лише 

відділення, окремі структурні елементи при колоніях та СІЗО, а не повноцінні 

установи. На сьогодні відповідно до Правил внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань (далі – Правил) [2] розділу ХХVIII особи, засуджені до 

арешту, до створення арештних домів відбувають покарання у виправних 

колоніях (крім виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними 

умовами тримання) та слідчих ізоляторах. Такий стан справ, на нашу думку, не 

відповідає самій суті такого покарання, як арешт, що є окремим, самостійним 

видом, для якого передбачені спеціальні установи – арештні доми. А стосовно 

СІЗО, то взагалі згідно ч. 3 ст. 18 Кримінально-виконавчого кодексу України 

(далі – КВК) слідчі ізолятори виконують функції установ виконання покарань 

тільки стосовно засуджених, які залишені для роботи з господарського 

обслуговування. 

Другий момент. Законами від 8.04.2014 р. та 7.09.2016 р. були внесені 

зміни до КВК, відповідно до яких законодавець у ч. 3 ст. 51, скасувавши 

заборони, замість них закріпив право засуджених до арешту. Зокрема, засуджені 

отримали право витрачати гроші, які знаходяться на їх особових рахунків, без 

обмеження їх обсягу для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, 

літератури, письмового приладдя і предметів першої потреби; отримувати 

грошові перекази; одержувати і відправляти листи та телеграми без обмеження 

їх кількості; одержувати один раз на місяць короткострокове побачення, а 
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неповнолітні засуджені – короткострокові побачення без обмеження їх 

кількості. Стосовно можливості витрачати свої гроші, то до внесення 

відповідних змін існували два види обмежень: перший стосувався переліку 

речей, які можна було купувати (тільки продукти харчування і предмети першої 

потреби), другий обмежував суму грошей, яку можна було витрачати (до 70 % 

мінімального розміру заробітної плати). Нині, здавалося б, таких обмежень вже 

немає, але в чинних Правилах (2014) все ще закріплюється норма про те, що 

засуджені мають право витрачати на місяць для придбання продуктів 

харчування і предметів першої потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків 

мінімального розміру заробітної плати. З огляду на існування такої практики, 

коли суб’єкти владних повноважень надають перевагу нормам  підзаконних 

нормативних актів, а не КВК, у разі їх розбіжностей (що є взагалі негативним і 

незаконним правовим явищем) потрібно внести зміни до згаданих Правил. 

Слід також звернути увагу на той момент, що, скасувавши заборони 

щодо одержання посилок (передач) і бандеролей та телефонних розмов з 

близькими родичами, законодавець не закріпив відповідні положення серед 

прав засуджених до арешту [3]. Стосовно посилок та бандеролей вкажемо, що  

право на них засуджені до арешту мають за ст. 112 КВК розділу, що стосується 

осіб, засуджених до позбавлення волі (глава 17). А ось з телефонними 

розмовами ситуація складніша. Відповідно до ч. 2 ст. 51 КВК на засуджених до 

арешту поширюються права, обов’язки, заборони і обмеження, встановлені 

кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у 

виді позбавлення волі. Отже, за аналогією з посилками та бандеролями, право 

засуджених до арешту на телефонні розмови також має закріплюватися в 

розділі 17, але законодавець (виходячи зі змісту ч. 5 ст. 110 КВК) визнає таке 

право тільки за засудженими до позбавлення волі, не згадуючи при цьому 

засуджених до арешту. Крім того, законодавець, зафіксувавши перелік прав 

засуджених до арешту в КВК та в Правилах, не передбачив положень про 

порядок саме реалізації наданих прав. 

Ще одна проблема. Вона, на наше переконання, має вже не правовий, а, 

скоріш за все, соціальний, виховний і психологічний характер. Сутність її 

полягає в тому, що, незважаючи на зміни, які були внесені до КВК законами від 

08.04.2014 р. та 07.09.2016 р., що послабили той ступінь ізоляції засуджених до 

арешту від суспільства, який існував раніше, все ж таки відбування засудженим 

до арешту більшою мірою пов’язане з обмеженням його пізнавальних 

можливостей, з «відстороненням» його від позитивних аспектів життя 

суспільства порівняно із засудженими до позбавлення волі. І з огляду на те, що 

арешт призначається передусім за злочини невеликої або середньої тяжкості на 

строк від одного до шести місяців, взагалі виникає питання про доцільність 

такого виду покарання, адже викликає сумнів, чи здатний арешт за такий 

короткий проміжок часу досягти мети покарання та чи здатна засуджена особа, 
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за відсутності виховного впливу на неї, змінити вже сформовані кримінальні 

цінності, орієнтири, відмовитися від подальшої злочинної поведінки? 
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