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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО  

З ОДНІЄЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ  

ДО ІНШОЇ 
Порядок та умови переведення засудженого з однієї виправної 

колонії до іншої нечітко врегульовані в українському законодавстві, а тому 

викликають багато запитань щодо даної процедури. Недосконалість 

української законодавчої бази призводить до того, що порушуються права 

засуджених. Тому обрана для дослідження тема є досить актуальною і 

передбачає пошук відповіді на запитання, яким чином можна поліпшити 

умови переведення таких осіб. 

На думку О. М. Кревсуна, важливість такого інституту полягає в 

тому, що засуджені власною поведінкою, ставленням до суспільно корисної 

праці та навчання можуть змінити своє правове становище як у бік 

поліпшення (зі збільшенням пільг), так і в бік погіршення (зі зменшенням 

пільг). 

Сукупність відповідних елементів, наприклад, прогресивної системи 

виконання покарання у виді позбавлення волі визначає її сутність, змістом 

якої є переведення засуджених в інші умови тримання, у збільшенні чи 

зменшенні їх прав на пільги. Інакше кажучи, застосування будь-якого з 

елементів прогресивної системи виконання покарання пов’язано з 

видозміненням кримінально-правових відносин, що виникають між 

засудженим як суб’єктом даних відносин і державою в особі виправної 

колонії [3, с. 98]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КВК України переведення засудженого для 

дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до 

іншої допускається за виняткових обставин, які перешкоджають дальшому 

перебуванню засудженого в цій виправній чи виховній колонії. Порядок 

переведення засуджених визначається нормативно-правовими актами 

Міністерства юстиції України [2]. 

Основною проблемою на даний момент є те, що українське 

законодавство хоч і передбачає механізм переведення засудженого з однієї 

колонії до іншої, це можливо «за виняткових обставин», але положення ч. 2 

ст. 93 КВК України є абсолютно нечітким, адже воно не деталізується у 

жодному іншому нормативно-правовому акті і трактується по-різному. Це 
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часто призводить до порушення прав засуджених осіб і до втручання у їх 

право на повагу до приватного та сімейного життя, гарантоване 

Конституцією. 

Зміст поняття «виняткові обставини» віддається на розсуд 

адміністрації установи, що в принципі є небажаним, оскільки адміністрація 

при цьому сама може визначати підстави для переведення засуджених, а це, в 

свою чергу, створює передумови для можливих зловживань і порушень прав 

та законних інтересів останніх [3, с. 99] . 

Згідно з розділом 4 п. 5 «Положення про визначення особам, 

засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний 

строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, 

засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний 

строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення» зміна умов тримання 

засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня 

безпеки здійснюється центральною комісією за поданням адміністрації 

виправної колонії щодо зміни умов тримання засудженого шляхом 

переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки, погодженим 

керівником міжрегіонального управління. У випадках, коли подання 

передбачає переведення засудженого у більш суворі умови тримання або 

збільшує обсяг установлених правообмежень, воно обов’язково 

погоджується зі спостережною комісією.  

На сьогоднішній день впроваджено зміну умов тримання 

засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня 

безпеки не тільки в якості заохочення, але і в якості покарання.  

Серед науковців у галузі кримінально-виконавчого права 

поширеною є думка про те, що заохочення – це будь-який захід, який є 

результатом позитивної поведінки засудженої особи та надає їй додаткові 

права і блага, а також є певним кроком для суттєвої зміни свого правового 

становища в місцях позбавлення волі. Належне місце серед елементів 

прогресивної системи, з точки зору окремих науковців, мають зайняти й 

поліпшені умови тримання [1, с. 132]. 

А. А. Рибянцев вважає, що про виправлення засудженого свідчить 

його більш-менш тривала стійка позитивна поведінка. І навпаки, випадки, 

коли засуджений не змінив своєї поведінки, продовжуючи порушувати 

режим відбування покарання, не переглянув своєї антигромадської позиції, 

можуть свідчити про те, що поведінка засудженого в цілому погіршилася. 

Про заходи заохочення та стягнення слід сказати, що вони носять одиничний 

характер, тому що призначаються за окремий разовий проступок, не 

змінюють правового становища засуджених; їх накладення ще не свідчить 

про стійке поліпшення чи погіршення поведінки засудженого [4]. 
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Отже, питання переведення засудженого між установами виконання 

покарань має бути врегульовано чітко і не підзаконним нормативним актом, а 

на рівні закону.  

Поняття «виняткові обставини» повинно розширюватись і 

охоплювати такі випадки: необхідність лікування, підтверджена медичним 

висновком; потреба у забезпеченні безпеки засуджених, персоналу місця 

відбування покарання або інших осіб; інші виняткові обставини, які 

перешкоджають подальшому перебуванню засудженого в цій виправній чи 

виховній колонії.   
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