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Міжнародні стандарти поводження із засудженими знайшли своє 

відображення в численних міжнародних конвенціях, рекомендаціях, 

правилах. Такі стандарти можуть мати як універсальний, так і регіональний 

характер. Безумовно, головними стандартами універсального характеру слід 

назвати Мінімальні стандартні правила поводження із в’язнями, прийняті 

Генеральною Асамблеєю ООН. Такі правила носять рекомендаційний 

характер, а їх дотримання на практиці залежить від юридичних, соціально-

економічних, політичних, географічних умов, які існують у відповідній 

державі [1, с.64]. Щодо стандартів, які чинні на європейському рівні, 

провідне значення мають Європейські тюремні правила. Отже, як перші, так 

і другі повинні стати орієнтиром для українського законодавця у сфері 

тюремного права щодо створення належних умов для осіб, які відбувають 

покарання.  

Серед інших міжнародних документів слід назвати такі: «Декларація 

про захист всіх осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання» (1975), «Кодекс 

поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку» (1979), 

«Принципи медичної етики, що визначають роль працівників охорони 

здоров’я, особливо лікарів, у захисті ув’язнених чи затриманих осіб від 

катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, 

видів поводження й покарання» (1982), «Заходи, що гарантують захист прав 

тих, хто засуджений до страти» (1984), «Мінімальні стандартні правила 

ООН, що стосуються відправлення правосуддя відносно неповнолітніх» 

(Пекінські правила, 1985), «Міні- 

мальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних із 

тюремним ув’язненням» (Токійські правила, 1990 р.), «Правила ООН, що 

стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі» (1990), «Європейська 

конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими 

правопорушниками» (1964). Кримінально-виконавчий кодекс України 
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тривалий час не відповідав вищезазначеним стандартам, а зміни до нього 

вносилися доволі неглибокі. Лише з 2010 р. було прийнято низку так званих 

євроінтеграційних законів: «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого 

кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах 

виконання покарань» від 21.01.2010 р., «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання» 

від 05.09.2013 р. Найбільш важливим слід визнати Закон України «Про 

внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації 

правового статусу засудженого до європейських стандартів» від 08.04.2014 р. 

Прийнятий Закон є масштабним доопрацюванням Кодексу, який охоплює 

різні аспекти виконання покарання. Виходячи з розуміння правової природи 

статусу засудженого стає зрозумілим, що необхідно вести мову, перш за все, 

про «статусоутворюючі» права та обов’язки, тобто такі права (зокрема), які 

наявні лише у засудженої особи і які беззаперечно «позначають» таку особу 

як засуджену  

[2, с.353]. 

Основними нововведеннями та доповненнями цього Закону є:  

– розширюються основні права засуджених та встановлюються 

додаткові гарантії їх реалізації; 

– до установ виконання покарань віднесено і слідчі ізолятори у 

випадках, передбачених КВК України; 

– розширився перелік осіб, які без спеціального дозволу можуть 

відвідувати установи виконання покарань (в будь-який час, безперешкодно, 

за бажанням – у супроводі до трьох медичних працівників та двох 

представників ЗМІ); 

– пом’якшений правовий статус засуджених до арешту осіб; 

– зазначено, що особи, які раніше працювали в суді, органах 

прокуратури, юстиції та правоохоронних органах і засуджені до арешту, 

утримуються окремо від інших категорій осіб;  

– надання права засудженим до обмеження волі та позбавлення 

волі на певний строк користуватися мобільними телефонами та мережею 

Інтернет. До того ж засудженим, яких тримають у дільницях соціальної 

реабілітації, дозволяють мати навіть портативні персональні комп’ютери й 

аксесуари до них та користуватися ними. Для засуджених залежно від типу 

колоній та умов тримання обладнуються комп’ютерні класи (місця) або в 

окремих приміщеннях  поза межами дільниць, або безпосередньо на 

території цих дільниць та секторів. Це нововведення викликало значний 

резонанс в українському суспільстві; 

– закріплені гарантії прав засуджених, які перебувають на 
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лікуванні у стаціонарних медичних закладах, зокрема, на правову допомогу, 

побачення з адвокатом, телефонні розмови тощо; 

– додатково встановлюється, що про кожний випадок застосування 

зброї до засуджених негайно повідомляється не лише прокурору, а й 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини; 

– збільшено кількість побачень, що можуть отримувати засуджені, 

та встановлено, що засуджені можуть вести телефонні розмови з особами, 

які знаходяться за межами колоній, у тому числі за допомогою мобільного 

зв’язку, та користуватися, як уже зазначалося, мережею Інтернет та ін. 

У цілому ці нововведення є позитивними, адже відповідають 

міжнародним та європейським стандартам і спрямовані на покращення умов 

відбування покарання засудженими. Втім є певні спірні моменти, 

відображені у цьому Законі. Наприклад, словосполучення «виконувати 

законні вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань» скрізь за 

текстом змінюється на формулювання «виконувати встановлені 

законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань». 

Доцільність такої зміни викликає певні сумніви, адже в законодавстві навряд 

чи буде встановлено весь перелік можливих вимог адміністрації. Попередня 

норма не вимагала обов’язковості закріплення переліку вимог на рівні 

закону, а лише встановлювала критерій їх законності [3, с. 266]. 

Варто відмітити, що права засуджених до позбавлення волі досить 

чітко регламентовані, у той час як права засуджених до інших видів покарань 

потребують доопрацювання та розширення.  

Крім того, недоречно виглядає вказівка на ЗМІ серед суб’єктів, що 

можуть надавати допомогу органам та установам виконання покарань у 

виправленні засуджених і проведенні соціально-виховної роботи. Завданням 

ЗМІ є збір та висвітлення інформації, а не здійснення виправного впливу. 

Така норма може призвести до зловживань на практиці  

[3, с. 267]. 

Отже, слід констатувати, що сучасне кримінально-виконавче 

законодавство України у цілому відповідає багатьом міжнародним, зокрема, і 

європейським стандартам та є більш гуманним порівняно з першими 

редакціями Кримінально-виконавчого кодексу України.  
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