
81 

 

 

Т. В. Дуброва,  

студентка V курсу 6 групи  

Інституту підготовки кадрів  

для органів юстиції України, 

Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу України 

(далі – КВК України) засуджені мають право на здійснення свободи 

сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов’язані із 

ставленням до релігії, у тому числі на вільний вибір і допуск 

священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів, за 

винятком обмежень, передбачених законодавством. Багато із засуджених – 

віруючі люди. Церква, релігія з їх основними постулатами ненасильства, 

милосердя, співчуття, терпіння здатні сформувати такі відносини, які 

зможуть допомогти в подоланні духовної кризи, вирішенні міжособистісних 

і групових конфліктів, життєвих проблем і взагалі поступово підточувати 

кримінальну субкультуру. Крім того, деякі релігійні організації ведуть 

добровільну роботу серед засуджених, надають їм матеріальну допомогу [1, 

с. 143]. Служіння Церкви у тюрмах має переважно духовний характер, а не 

соціально-побутовий, його мета – спасіння і визволення в’язня через 

покаяння [2, с. 66].  

Основні принципи релігійної свободи щодо ув’язнених закріплені в 

таких міжнародних нормативних актах, як Загальна декларація прав людини 

ООН, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права Ради Європи, 

Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими ООН та ін. 

Що стосується України, то зазначене питання регулюється 

Конституцією України, КВК України, Правилами внутрішнього розпорядку 

установ виконання покарань, які затверджені наказом центрального органу 

виконавчої влади з питань виконання покарань № 2186/5 від 29.12.2014 р., 

Законами України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 

23.04.1991 р., «Про попереднє ув’язнення» від 30.06.1993 р. 

Відповідно до ст. 128 КВК України богослужіння і релігійні обряди 

в колоніях можуть в неробочий час відправляти тільки представники 

релігійних організацій, які офіційно зареєстровані в Україні, на проханням 
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засуджених. Новелою КВК України стала ст. 1281 «Організація 

душпастирської опіки засуджених», де зазначається, що душпастирська опіка 

– це діяльність в установах виконання покарань священнослужителів 

(капеланів), уповноважених релігійними організаціями, статути (положення) 

яких зареєстровані у встановленому законом порядку, спрямована на 

задоволення релігійних потреб засуджених, їх духовне виховання. 

На жаль, це було єдиним нововведенням, яке кардинально не 

змінило ситуації. Пропонуємо за аналогією прийнятих змін у військовій 

службі більш чітко врегулювати питання душпастирської опіки засуджених. 

Міністерство оборони України затвердило Положення про службу 

військового духовенства (капеланську службу) у Збройних силах України,  де 

зазначається, що «основним призначенням військового священика (капелана) 

є релігійна опіка особового складу Збройних сил України та членів їх сімей з 

метою заохочення, поглиблення релігійного життя, сприяння укріпленню 

позитивних рис характеру та моральних цінностей». У зазначеному 

Положенні врегульовано механізм взаємовідносин між капеланами та 

військовим команду- 

ванням, а також визначенню права і обов’язки військових священиків.  

Слід звернути увагу на те, що взаємодія релігійних організацій з 

установами виконання покарань відбувається на основі угоди про співпрацю, 

в якій зазначено, що церква допомагає перевиховувати тих, хто знаходиться в 

місцях позбавлення волі, проводить богослужіння, створює бібліотеки, 

недільні школи, допомагає матеріально тим, хто знаходиться в місцях 

позбавлення волі. Ще одним проблемним питанням є забезпечення усім 

засудженим різного віросповідання однакових умов. Так, існує проблема 

облаштування декількох кімнат в одній установі для задоволення релігійних 

потреб різних конфесій, що пов’язано з недостатнім фінансуванням 

пенітенціарних установ. Також це пов’язано з незначною кількістю 

засуджених, які сповідують нехристиянську віру, (97,5 % всіх релігійних 

організацій – християнського спрямування). 

Існує потреба детального ознайомлення працівників пенітенціарних 

установ з основами конфесій, поширених в Україні. Це пояснюється 

значними суперечностями релігійних обрядів та правилами установ 

відбування покарання, наприклад, системою релігійних свят та обрядів, з 

релігійними вимогами щодо харчування, часу для молитви, з наявністю 

різних священних днів тижня у прибічників різних релігій (п’ятниця – 

мусульмани, субота – іудеї, неділя – християни) [3, с. 78]. 

Право на вільне віросповідання кожної особи є невід’ємним та 

гарантованим міжнародними актами. Але говорячи про роботу цих 

організацій, треба пам’ятати, що тільки на умовах добровільного 
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волевиявлення та бажання засудженого може застосовуватися цей вид 

соціально-виховної роботи. Тобто слід виходити з того, що це право, а не 

обов’язок особи бути належним до певної релігійної конфесії та сповідувати 

певну релігію. 

Вважаємо за необхідне внести зміни до кримінально-виконавчого 

законодавства щодо більш детального регулювання діяльності релігійних 

організацій у місцях позбавлення волі для запобігання виникненню 

конфліктів серед засуджених на підґрунті релігії. 
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