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У ст. 43 Конституції України закріплена норма, відповідно до якої 

кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Частиною 2 

зазначеної статті закріплена заборона використання примусової праці. Не 

вважається примусовою працею робота чи служба, яка виконується особою 

за вироком чи іншим рішенням суду [1]. 

Отже, як зазначає М. І. Лисенко, правова основа раніше закріпленого 

обв’язку засудженого до праці не суперечила Основному Закону [4, с. 78]. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого 

до європейських стандартів» від 8 квітня 2014 р. до ст. 118 КВК України 

були внесені зміни, а саме: слова «повинні працювати» було замінено на 

«мають право працювати», слова «залучаються до праці» – на «залучаються 

до оплачуваної праці», тобто з моменту набрання цим Законом чинності 

обов’язок працювати для засуджених до позбавлення волі став їхнім правом. 

Це, у свою чергу, внесло багато змін до порядку та умов відбування 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк та викликало багато 

запитань [6, с. 148]. 

Насамперед, виникає питання доцільності перетворення обов’язку 

засуджених працювати у їх право, зокрема, в контексті реалізації його 

матеріальних зобов’язань.  

Такі зміни зачіпають права не тільки держави і суспільства в цілому, 

а й окремих юридичних та фізичних осіб. Якщо засуджений не працюватиме, 

то держава не отримуватиме податку; особи, які мають право на отримання 

аліментів, їх також не дочекаються; установа виконання покарань, 

знаходячись на державному забезпеченні та відчуваючи постійне 

недофінансування, матиме ще більші витрати на забезпечення засуджених 

одягом, білизною, взуттям і т.п.; а вже особам, що мають отримувати кошти 

за виконавчими листами, і взагалі можна не сподіватись на їх хоча б часткову 

виплату. Тож виникає запитання: праця засуджених до позбавлення волі  має 
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бути їхнім правом чи обов’язком? [6, с.150]. 

Як і раніше, засудженим надається індивідуальне спальне місце і 

постільні речі; вони забезпечуються одягом, білизною і взуттям за сезоном з 

урахуванням статі і кліматичних умов, а в лікувальних закладах – 

спеціальним одягом і взуттям (ч. 2 ст. 115 КВК України). [6, с. 149]. 

Засуджений, перебуваючи в установі виконання покарань, харчується та 

користується комунальними послугами, оплата за це здійснюється шляхом 

відрахування з особового рахунку засудженого. Нині не має значення, чи 

кошти на особовому рахунку будуть заробітною платою, чи його власні 

кошти, головне – сплатити державі за користування послугами на утримання. 

Проте матеріальний рівень пересічного засуджено-го – нижчий за середній, 

вони частіше за все не в змозі оплатити власними коштами харчування та 

комунальні послуги. Раніше було законодавчо закріплено, що засудженому 

може бути пред’явлений цивільний позов після відбування покарання. Зараз 

цієї норми не існує, тож якщо засуджені не скористаються своїм правом на 

працю, тягар їх утримання ляже на плечі державного бюджету [4, с. 79]. 

Особливу увагу привертає законодавчо закріплений обов’язок 

засудженого, який відбуває покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк, сплачувати аліменти на утримання неповнолітньої дитини або 

матеріальні збитки за цивільним позовом. Якщо особа відмовляється від 

праці, то фактично унеможливлює відшкодування таких збитків, адже саме з 

його заробітку й здійснюються такі відрахування. За умови, що в його 

власності не перебуває майно, на яке може бути звернене стягнення, особи, 

які отримали матеріальні збитки від злочину, а також утриманці засудженого 

позбавляються свого права [4, с. 79]. 

На практиці така послідовність утримань із заробітку та інших 

коштів засудженого фактично приводить до того, що засуджений або взагалі 

нічого не отримує, або отримує такі суми, яких не вистачає на їх витрату 

всередині установи, а тим більш для того, щоб відправляти гроші родичам та 

забезпечити себе після звільнення хоча б якимись засобами до існування. 

Таке становище суперечить не лише міжнародним актам, а й Конституції 

України (право на гідні умови існування, справедливу винагороду за працю), 

іншим актам і програмам, які прийняті органами держави (програма 

подолання бідності і т.ін.) [5].  

Слід звернути увагу на те, що після змін від 08.04.2014р., внесених 

до КВК України (ст. 121), передбачається відшкодування із нарахованого 

заробітку, пенсій та іншого доходу засуджених тільки комунально-побутових 

та інших наданих послуг [6, с. 149]. Так, у ст. 121 зазначеного кодексу 

законодавець залишив тільки обов’язок осіб, які відбувають покарання у 

виправних колоніях, відшкодовувати витрати на їх утримання, крім вартості 
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харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу [2]. 

При цьому такі відшкодування засудженими здійснюється після 

відрахування податку на прибуток і аліментів, а відрахування за виконавчими 

листами та іншими виконавчими документами здійснюється у порядку, 

встановленому законом (ч. 2 ст. 121 КВК України) [2]. Тож, за чий рахунок 

засуджені до позбавлення волі забезпечуються всім необхідним для 

проживання?  

Порядок відшкодування вартості витрат на утримання засуджених в 

установах виконання покарань роз’яснює, що таке утримання включає в себе 

надання житлово-комунальних та побутових послуг. До житлово-

комунальних послуг, що надаються засудженим, належать: 1) комунальні 

послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване 

постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньо-

будинкових систем), газо- та електропостачання, централізоване опалення, а 

також вивезення побутових відходів тощо); 2) послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньо-будинкових 

приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, 

обслуговування внутрішньо-будинкових мереж, освітлення місць загального 

користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо) [3]. 

Серед послуг, що можуть надаватися засудженим в установах 

виконання покарання (далі – УВП), порядок передбачає послуги з ремонту 

взуття; з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; з ремонту 

радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури; з прання; прасування 

білизни та одягу; перукарень та ін. [3]. 

На жаль, нині практика залучення засуджених до праці практично не 

орієнтована на те, щоб засуджений сприймав її позитивно, а винагорода за 

працю не поставлена у залежність від економічних показників, таких як 

кількість та якість виробленого [5]. 

Окрім вищенаведеного, заробіток для реалізації матеріального 

обов’язку засуджених до позбавлення волі є одним з основних джерел 

доходів засудженого, а у випадках відсутності пенсійних або інших 

нарахувань – єдиним джерелом доходів, з якого можуть здійснюватися 

відрахування, передбачені законами України. Таким чином, у даному разі 

зміни законодавця порушують баланс публічних та приватних інтересів, 

зачіпаючи, зокрема, права та інтереси третіх осіб. Тому, на нашу думку, якщо 

держава хоче привести національне законодавство у відповідність до 

міжнародних стандартів, вона повинна забезпечити захист прав третіх осіб. З 

огляду на зазначене це можливо зробити шляхом створення можливостей для 

реалізації засудженими права на працю та отримання справедливої 

винагороди за неї, а також взяттям на себе державою частини матеріальних 
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обов’язків засуджених до позбавлення волі перед третіми особами. 
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