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Однією з вимог режиму в ус

тановах виконання покарань у 

виді позбавлення волі є фізична 

ізоляція засуджених. Вона ство

рює останнім низку суттєвих пра

вообмежень, яких вони не знали, 

перебуваючи на свободі. Ізоляція 

- це обмеження права людини 
вільного вибору місця проживан

ня, вільного пересування й виз

начення свого способу життя , 

характеру й роду занять, розпо

рядження своїм часом, у тому 

числі й обмеження права вільно

го спілкування і зносин із 

зовнішнім світом [5, с. 32, 33]. Але 
така ізоляція все ж таки є част

ковою, оскільки певні форми 

спілкування з інституціями грома

дянського суспільства засудже

ним до позбавлення волі повинні 
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дозволятись і навіть підтримува

тись адміністрацією цих установ. 

Із цього приводу Мінімальні 

стандартні правила поводження 

із в'язнями вказують, що останнім 
треба давати можливість спілку

ватися із зовнішнім світом через 

регулярні проміжки часу й під 
належним контролем - з їх сім'я

ми або друзями, які мають без

доганну репутацію, як шляхом 

листування, так і безпоседньо 

при відвідинах (п. 37). До відома 
в'язнів слід регулярно доводити 

найважливіші новини , дозволяти 
їм читати газети, журнали або 

особливі в'язничі видання, слуха

ти радіо й бути присутнім на лек

ціях, або ж вживати будь-які інші 

засоби, що допускаються й конт

ролюються адміністрацією уста-

2012/119 



Проблеми кримінального права, кримінології 
та кримінально-виконавчого права 

нови (п. 39). Як зазначається в 
цих Правилах додатково, особли

ву увагу треба приділяти підтри

манню і зміцненню зв'язків засуд

жених з їх сім'ями, якщо спілку

вання бажане і служить інтере

сам обох сторін. Із самого почат
ку відбування терміну покарання 

слід думати про майбутнє, яке 
чекає засудженого після його 

звільнення , а тому треба допома

гати йому підтримувати і зміцню

вати зв'язки з особами й устано

вами, що знаходяться за стінами 

закладу, які здатні захистити інте

реси його сім'ї і сприяти включен
ню його в життя суспільства після 

звільнення (п. 79, 80) [7, с. 44, 52, 
53]. Європейські пенітенціарні 
правила в редакції 2006 р. теж 
зазначають, що засудженим тре

ба дозволяти максимально час

то спілкуватися поштою, телефо

ном або за допомогою інших за
собів спілкування зі своїми сім'я

ми, іншими особами і представ
никами зовнішніх організацій , 
дозволяється таІ<ож відвідування 

їх цими особами (п. 24.1). Засуд
женим також бажано надавати 

дозвіл (із супроводом або само

стійно) залишати пенітенціарні 

установи для відвідування хворо

го родича , бути присутніми на 

похоронах близьких або з інших 

гуманітарних мотивів (п. 24.7). 
Вони повинні мати можливість 

регулярно отримувати інформа

цію про громадські події з газет, 

періодичних видань, інших публ-
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ікацій , по радіо чи телебаченню 

(п. 24.10) [4, с. 6, 7]. 
Як бачимо, міжнародні доку

менти поводження із засуджени

ми до позбавлення волі визнача

ють такі форми їх відносин із 

зовнішнім світом як листування , 

доступ до газет, інших періодич

них видань, радіо, телебачення, 
телефонні розмови, відвідування 

їх родичами, іншими особами , 

представниками державних і не

державних організацій , виїзди 

засуджених за межі установ за 

наявності певних підстав. 

Що ж мало виправно-трудове 

законодавство України із цього 

приводу свого часу і що має крим

інально-виконавче законодавство 

на сьогоднішній день? Зазначимо, 

що комплексно дана проблема у 

працях вітчизняних науковців ще 

не розглядалась, що й зумовило 

написання даної стаrті. 

1. Листування засуджених. 
За початковою редакцією ст. 43 
ВТК УРСР засудженим, які відбу
вали покарання у виправно-тру

дових 1 виховно-трудових колон

іях усіх видів режиму, дозволя

лось отримувати й відправляти 

листи без обмеження їх кількості. 

У тюрмах вони могли отримува

ти їх без обмежень кількості , а от 
відправляти - за такими норма

ми: на загальному режимі- один 

лист на місяць; на суворому -
один у 2 місяці (це обмеження 
було знято тільки у 2001 р. [1 О ; 

2001.- NQ 6. - Ст. 218]). 
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За ч. 1 ст. 11З КВК України 
всім засудженим дозволяється 

одержувати й відправляти листи 

й телеграми без обмеження їх 
кількості. При цьому існують 

певні правила : а) отримання й 

відправлення цієї кореспонденції 

здійснюється обов'язково через 
адміністрацію колонії ; б) уся ко

респонденція підлягає перегля

ду адміністрацією; в) листування 

між засудженими , які перебува

ють у місцях позбавлення волі й 

не є родичами , допускається 

тільки з дозволу останньої; г) ли

сти й телеграми відправляються 
засудженими за власний рахунок 

(як за гроші , зароблені у колонії, 

так і за одержані за переказами) . 

За загальним правилом , ус

тановленим у початковій редакції 

ч . З ст. 11З КВК України , вся ко

респонденція засуджених підля

гає перегляду. Після прийняття 
Закону України від 21 січня 2010 
р ., N2 1828-VI вона вже не пере
глядається , але це стосується 

засуджених , ЯІ<і відбувають пока-. . . 
рання в колонІях МІНІмального 

рівня безпеки з полегшеними 

умовами тримання [1; 201 О . -
NQ 12.- Ст. 114]. Не підлягає пе
регляду також кореспонденція 

засуджених, адресована проку

ророві , Уповноваженому Верхов

ної Ради України з прав людини, 

Європейському суду з прав лю-
. . . 

ДИНИ , а ТаКОЖ ІНШИМ ВІДПОВІДНИМ 

органам , міжнародним організа

ціям , членом або учасником яких 
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є Україна, уповноваженим осо

бам таких міжнародних органі

зацій , а також захисникові у 

справі , який здійснює свої повно
важення відповідно до ст. 44 КПК 
України (частини 4 і 5 ст. 11 З КВК 
України) . 

Перелік кореспонденції за

суджених, яка не підлягає пере

гляду, є вичерпним , і розширено 

не тлумачиться . Між тим, врахо

вуючи положення міжнародних 

документів щодо поводження із 

засудженими, не повинна пере

глядатися кореспонденція засуд

жених, адресована до суду, у ви

щестоящий орган управління ус

тановами виконання покарань , 

до інституцій громадського сусп

ільства , які здійснюють контроль 

за дотриманням прав засудже

них відповідно до ст. 25 КВК Ук
раїни. Такі норми , на нашу дум

ку, в подальшому повинні знайти 

відбиття у кримінально-виконав

чому законодавстві України. Зок

рема , у наших найближчих 
сусідів таІ<і положення у кримі

нально-виконавчому законо

давстві існують : (а) згідно з ч . 2 
ст. 91 КВК РФ не переглядається 
кореспонденція засуджених, ад

ресована до суду й вищестоящо
го органу кримінально-виконав

чої системи , а відповідно до ч . 4 
ст. 1 З КВК Республіки Бєларусь -
(б) адресована органам , що 

здійснюють державний контроль 

і нагляд за діяльністю установ 

виконання покарань. 
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2. Доступ до газет, інших 

періодичних видань, радіо, теле

бачення. Зап. 74 Правил внутрі
шнього розпорядку установ вико

нання покарань [1 О; 2003. - NQ 52. 
- Ст. 2898] засудженим дозво
ляється користуватися літерату

рою, яка є в бібліотеках установ , 
а також газетами й журналами. 
їх забезпечують газетами з роз
рахунку одна газета на 50 засуд
жених, по одній виділяється на 

камеру, а якщо в ній тримаються 

понад 20 засуджених, додатково 
виділяється ще одна. 

Згідно з п. 7З зазначених 

Правил усі житлові приміщення, 

клуби , бібліотеки , кімнати вихов

ної роботи у відділеннях, при

міщення камерного типу (оди

ночні камери), дисциплінарні ізо

лятори, карцери, камери для за

суджених до довічного позбав

лення волі, палати лікувальних 

установ радіофікуються. У жилих 

приміщеннях виправних і вихов

них колоній, приміщеннях камер
ного типу виправних І<олоній, у 

камерах для засуджених до дов

ічного позбавлення волі можуть 

установлюватися телевізори. Час 

радіотрансляції й перегляду те

лепередач визначається розпо

рядком дня установи. 

З. Телефонні розмови засуд

жених. Можливість вести теле

фонні розмови з установ вико

нання покарань з'явилась у за

суджених до позбавлення волі 

вперше в 1994 р. після прийнят-
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тя Закону України від 27 липня 
1994 р., N2 1 З 7/94-ВР [ 1 ; 1994. -
N2 З7. - Ст. З42]. Цим Законом 

ст. З9 ВТК України була доповне
на положенням, що засудженим 

один раз у З місяці за наявності 

технічних можливостей надаєть

ся право на одну платну теле

фонну розмову тривалістю 15 
хвилин під контролем адмініст

рації. Подібне положення було 

перенесено і в початкову редак

цію ч. 5 ст. 11 О КВК України, де 
було встановлено, що засудже

ним надається право на 4 теле
фонні розмови протягом року 

тривалістю до 15 хвилин кожна 
під контролем адміністрації. За

коном України від 21 січня 2010 
р ., N21828-VI ч. 5 ст. 110 КВК Ук
раїни була викладена в новій ре

дакції, і засуджені до позбавлен

ня волі отримали право на теле

фонні розмови без обмеження їх 
кількості. Відповідно доп. 46 Пра
вил внутрішнього розпорядку ус

танов виконання покарань теле

фонні розмови проводяться за 

рахунок засудженого й під конт

ролем представника адмініст

рації згідно з графіком у неробо

чий час. Для цього використо

вується телефон чергової части

ни установи або встановлюєть
ся таксофон, а факт надання роз

мови засудженим реєструється у 

спеціальному журналі. 

4. Відвідування засуджених 
родичами, іншими особами, 

представниками державних і не-
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державних організацій. Найпо

ширенішою формою відвідуван

ня засуджених в установах вико

нання покарань є побачення . За 
початковою редакцією ст. 39 ВТК 
УРСР засудженим надавалися 2 
види побачень: короткострокові
тривалістю до 4-х годин, і тривалі 

-до З-х діб. Короткострокові доз
волялися з родичами або інши

ми особами в присутності пред

ставника установи, тривалі - з 

правом спільного проживання і 

тільки з близькими родичами. 

Протягом року побачення нада

вались: у (1) виправно-трудових 
колоніях (а) загального режиму

три короткострокових і два три

валих, (б) посиленого режиму -
два короткострокових і 2 трива
лих, (в) суворого режиму- 2 ко
роткострокових і одне тривале , 

(г) особливого режиму- одне ко

роткострокове і одне тривале; 
(2) у виховно-трудових колоніях 
(а) загального режиму- 6 корот
кострокових, (б) посиленого ре
жиму- ЧОТИрИ І<ОрОТІ<ОСТрОІ<ОВИХ; 

(З) у тюрмах на загальному ре

жимі - два короткострокових; 

(4) у виправно-трудових колоні
ях-поселеннях - без обмежень. 

Указом Президії Верховної 

Ради України від 28 січня 1991 р., 
NQ 662-ХІІ кількість побачень 
було збільшено: (1) у виправно
трудових колоніях загального , 

посиленого, суворого й особли

вого режиму та у виховно-трудо

вих колоніях загального й поси-
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леного режиму дозволялися три

валі побачення один раз на три . . . 
МІСЯЦІ, короткостроковІ - один 

раз на місяць; (2) у тюрмах на за
гальному режимі короткострокові 

-один раз на шість місяців ; (З) у 

виправно-трудових колоніях-по

селеннях - без обмежень [2 ; 
1991. - NQ 8. -Ст. 55]. У 2001 р. 

отримали право на короткостро

кові побачення також засуджені , 

які відбували покарання в тюр

мах на суворому режимі [1 О; 
2001.- NQ 6.- Ст. 218]. 

За КВК України всі без обме
ження категорії засуджених ма

ють право одержувати щомісяця 

одне короткострокове побачення 

й один раз на З місяці -тривале 

(статті 1 З8-140 , ст. 14З КВК Украї

ни), за винятком засуджених до 

довічного позбавлення волі, які 

одержують тільки короткостро

кові побачення і згідно з останні
ми змінами, внесеними до ч . 5 ст. 
151 КВК України Законом Украї
ни від 21 січня 2010 р. , NQ 1828-
VI, уже один раз на З місяці (у 
початковій редакції ст. 151 КВК 
України вони мали право на 

одержання короткострокового 

побачення один раз на 6 місяців). 
Засуджені, які тримаються в 

дільницях соціальної реабілітації, 

мають право одержувати коротко

строкові побачення без обмежен

ня , а тривалі- до З-х діб один раз 

на місяць (ч. 2 ст. 99 КВК України). 
Засуджені жінки, які проживають 

за межами виправної колонії, на 

2012/119 



Проблеми кримінального права, кримінології 
та кримінально-виконавчого права 

час звільнення від роботи у зв'яз

ку з вагітністю й пологами, а та

кож до досягнення дитиною трир

ічного строку, можуть мати поба
чення з родичами та іншими осо

бами без обмеження (ч. 2 ст. 142 
КВК України). За сумлінну поведі

нку і належне ставлення до праці , 

навчання , за активну участь у ро

боті самодіяльних організацій за

суджені можуть отримувати додат

кове короткострокове або трива

ле побачення (ч . 1 ст. 1 ЗО КВК Ук
раїни) . 

Для одержання правової до

помоги за письмовою заявою са

мих засуджених, їх близьких ро

дичів, громадських організацій 

засудженим дозволяються також 

побачення з адвокатом або 

іншим фахівцем у галузі права, 

який за законом має право на 

правову допомогу засудженому 

особисто чи за дорученням юри
дичної особи (ч. З ст. 11 О КВК Ук
раїни) . Побачення надаються 
адміністрацією колонії при пред

'явленні адвокатом ордера , 

іншим фахівцем у галузі права , 

який за законом має право на 

надання правової допомоги осо

бисто або за дорученням юри

дичної особи, - іншого відповід

ного документа, а також доку

ментів, що посвідчують їх особу. 
Такі побачення повинні надава

тися наодинці, їх кількість і три

валість не обмежується, але 

вони дозволяються в неробочий 

для засудженого час. 
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Засуджені можуть також 

спілкуватися з особами, які ма

ють право ВІДВІдувати установи 

виконання покарань згідно зі 

статтями 24 і 25 КВК України. 
5. Виїзди засуджених за межі 

установ. Короткочасні виїзди за 

межі колоній як окремий інститут 
вперше з'явився у виправно-тру

довому законодавстві УРСР у 

1977 р. у зв'язку з доповненням 
ВТК УРСР новою статтею З91 , 

відповідно до положень якої такі 

виїзди надавалися засудженим, 

які відбували покарання у вип

равно-трудових колоніях загаль

ного режиму, колоніях-поселен

нях усіх видів і виховно-трудових 

колоніях при виняткових особис
тих обставинами [2; 1977.- N2 14. 
- Ст. 1 ЗО] . Цей інститут себе за

рекомендував позитивно й був 

збережений у кримінально-вико

навчому законодавстві України . 

На сьогодні згідно з ч. 1 ст. 
111 КВК України короткочасний 
виїзд за межі установ дозво

ляється з таких видів колоній : 

(1) виховних- усім категоріям за

суджених; (2) мінімального рівня 
безпеки з полегшеними й загаль

ними умовами тримання - теж 

усім категоріям засуджених; 

(З) середнього рівня безпеки -
тільки тим, які тримаються в 

дільницях соціальної реабілі

тації. За правилами цієї статті 

дозволяються також короткочасні 

виїзди за межі установ особам , 

уперше засудженим до позбав-
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лення волі за злочини невеликої 

або середньої тяжкості чи тяжкі 

злочини , якr залишились у 

слідчому ізоляторі чи направлені 

у виправну колонію максималь

ного рівня безпеки для роботи з 

господарського обслуговування 

(ч . З ст. 89 КВК України). Частина 

1 ст. 111 КВК України передбачає 
тільки 2 виняткові і особисті 

підстави для таких виїздів : (а) 

смерть або тяжка хвороба близь

кого родича , що загрожує життю 

останнього , і (б) стихійне лихо, 

що спричинило значну матері
альну шкоду засудженому або 

його сім'ї. Строк такого виїзду -
не більше 7-ми діб , не включаю

чи часу, необхідного для проїзду 

в обидва кінці (не більше З-хдіб). 

Частина З ст. 111 КВК України 
додатково встановлює, що 

жінкам, які мають дітей у будин

ках дитини при виправних коло

ніях, крім вищевказаних підстав 

може бути надано короткочасний 
виїзд за межі колонії ще за одної 

обставини - для влаштування 

дітей у родичів , опікунів або в 

дитячий будинок. Строк перебу

ван ня в такому короткочасному 

виїзді - не більше 1 О-ти діб , за 

винятком часу, необхідного для 

проїзду, але теж не більше З-х діб . 
Із прийняттям Закону Украї

ни від 21 січня 2010 р. , NQ 1828-
VI у засуджених до позбавлення 
волі з'явилася ще одна підстава 

таких виїздів за межі установ. Так, 

ст. 111 КВК України доповнено 
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новою частиною , відповідно до 

якої засуджені , які працюють і 

перебувають у виправних колон

іях мінімального рівня безпеки з 
полегшеними умовами триман

ня , мають право на щорічний ко

роткочасний виїзд за межі колонії 

тривалістю 14 календарних днів . 

Із цього приводу наказом 

Міністра юстиції України від 22 
листопада 2011 р., NQ ЗЗ61/5 було 

затверджено Інструкцію про по

рядок надання засудженим ко

роткочасних виїздів за межі уста

нов виконання покарань [1 О ; 

2011. - NQ 96. - Ст. З51 0], прий
няття якої у засобах масової 

інформації було розцінено як на

дання засудженим до позбавлен

ня волі права на відпустки [Див .: 

З ; 6; 1З] . 

Наголосимо , що в багатьох 

країнах Європи засуджені до поз

бавлення волі вже давно мають 

право на відпустки . Із цього пи

тання Комітет Міністрів Ради 

Європи ще в 1982 р. прийняв 
відповідну рекомендацію R (82) 
16, у якій указав , що відпустка

це один із засобів , що допомагає 

соціальній реінтеграції засудже

них, і тому слід гарантувати їІ з 

місць ув'язнення по можливості 

з більш широких соціальних 
підстав- медичних , освітніх, про

фесійних, сімейних та ін [11]. У 
Європейських пенітенціарних 

правилах у редакції 1987 р. теж 

підкреслювалося , що для спри

яння спілкування із зовнішнім 
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світом повинна існувати система 

відпусток із місць позбавлення . . . . 
ВОЛІ, ВІДПОВІдаюча ЦІЛЯМ ВИПрав-

НОГО ВПЛИВУ (П. 43.2) [7, С. 99], а В 
коментарі до цих Правил указу

валося , що відпустки відіграють 

важливу роль у зміцненні зв'язків 

із сім'єю й у полегшенні соціаль
ної реінтеграції засуджених , у 

досягненні цілей сучасних пені

тенціарних режимів , які повинні 

бути прогресивними, спрямова

ними на максимальне зниження 

негативних наслідків перебуван

ня у місцях позбавлення волі й 
на покращання перспектив на 

подальшу ресоціалізаці ю [7 , 
с. 133]. Європейські пенітенціарні 
правила в редакції 2006 р. теж 
наголошують, що невід'ємним 

елементом загального режиму 

для засуджених має бути перед

бачено систему відпусток із цієї 

установи (п . 103.6) [4, с. 12]. 
Виправно-трудове законо

давство за часів як Союзу РСР, 

так і незалежної України надан

ня відпустоІ< засудженим до поз

бавлення волі не передбачало. 

На жаль , не містять їх і норми 

чинного КВК України, хоча перші 

спроби впровадження інституту 

відпусток у кримінально-виконав

че законодавство були зроблені 
ще під час розробки Основ кри

мінально-виконавчого законо

давства Союзу РСР [9, с. 24]. У 
подальшому, в Модельному кри

мінально-виконавчому кодексі 

СНД пропонувалось установити 
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2 види виїздів засуджених до поз
бавлення волі за межі установ 

виконання покарань : (а) коротко

строкові - з тих же підстав , що й 
за радянську добу, і для поперед

нього вирішення питань трудово

го й побутового влаштування 

після звільнення, і (б) на час що

річної трудової відпустки . Згада

ний Кодекс передбачав , що не

повнолітні засуджені мають пра-. . 
во на щорІчну оплачувану вІДпу-

стку тривалістю 18 робочих днів ; 

інші -тривалістю 12 робочих днів. 
Такі відпустки могли надаватися 

з виїздом або без виїзду за межі 

установи виконання покарань 

залежно від характеристики осо

би та ТІ поведінки в період відбу

вання покарання [8] . 
Положення Модельного КВК 

СНД стосовно відпусток тією чи 

іншою мірою знайшли своє 

віддзеркалення у кримінально

виконавчих кодексах Російської 

Федерації, Республік Бєларусь , 
Казахстан , Кодексі виконання 
І<римінальних поІ<арань Республ

іки Таджикистан , Кодексі Азер

байджанської Республіки про ви

конання покарань . Подібні відпу

стки з виїздом за межі установ 

виконання покарань передбачені 
також КВК Республіки Молдова 
1993 р. та Законом Естонії 2000 
р . про виконання покарань, пов'я

заних з ізоляцією від суспільства 

[12] . 
Наприклад , у РФ право на 

щорічну оплачувану відпустку 
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відповідно до ч . 4 ст. 104 КВК 
мають всі без винятку засуджені 

до позбавлення волі , які працю

ють , терміном : 18 робочих днів -
які відбувають покарання у ви

ховних колоніях; 12 робочих днів 
- які відбувають покарання у 

інших виправних установах. За ч . 

5 ст. 104 КВК РФ за певних 
підстав тривалість щорічної оп

лачуваної відпустки може бути 

збільшена до 18 робочих днів , а 

неповнолітнім- навіть до 24. На
дання таких відпусток працюю

чим засудженим є безумовним , а 

вже дозвіл на виїзд на цей час за 
межі виправних установ засуд

жені отримують з урахуванням 

характеру й тяжкості вчиненого 

ними злочину, відбутого строку 

покарання й належної поведінки 

(ч . 5 ст. 97 КВК РФ) . Указані нор

ми є чинними з моменту введен

ня в дію КВК РФ, тобто з 1 липня 
1997 р. При цьому, на наше пере

конання , розробники КВК і парла
мент РФ керувалися не тільки 
взірцевими положеннями Модель

ного КВК СНД, а ще й нормами ст. 

37 Конституції РФ 1993 р., де заз

начається , що кожен має право на 

відпочинок, а працюючим за тру

довим договором гарантуються 

встановлені федеральним зако

ном тривалість робочого часу, 

вихідні та святкові дні , оплачува

на щорічна відпустка. 

Подібні положення містить і 

Конституція України . Так, у ст. 45 
Основного Закону країни чітко 
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вказано, що кожен, хто працює, 

має право на щотижневий відпо

чинок , а також на оплачувану 

щорічну відпустку, на скорочений 
робочий день для осіб окремих 

професій і виробництв , скороче

ної тривалості роботи в нічний 
час. І жодних обмежень стосов
но засуджених Конституція не 

встановлює . 

Безсумнівно , короткочасний 

виїзд засуджених , як вбачається 

з юридичної конструкції ч . 4 
ст. 111 КВК України, можливий 
лише за надання їм відпустки. 

Але чому такий виїзд не нази
вається відпусткою? Чому право 

на таку, так би мовити , «закамуф

льовану відпустку» отримали 

лише засуджені , які відбувають 

покарання у виправних колоніях 

мінімального рівня безпеки з по

легшеними умовами? Чому їІ не 

мають засуджені , які працюють у 

колоніях мінімального рівня без
пеки із звичайними умовами чи в 

колоніях середнього й макси
мального рівнів безпеІ<и? Чому 

короткочасний виїзд у разі стих

ійного лиха з колонії мінімально

го рівня безпеки зі звичайними 

умовами можливий, а за сумлін

ної праці неможливий? Питань 

напрошується чимало , а ось 

відповідей (як і логіки) щодо вка

заних норм ст. 111 КВК України 
зовсім бракує . Ось чому, як варі

ант вирішення проблеми пропо

нується закріпити в окремій статті 

КВК право всіх працюючих засуд-
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жених до позбавлення волі на 

відпустку, а також виваженіше 

поставитися до переліку кате

горій засуджених, яким дозволя
тиметься проведення такої відпу

стки за межами установ виконан

ня покарань. Це все належить 

зробити , як-то кажуть , «ще вчо
ра», тим більше що досвіду, який 
можна запозичити із цього при

воду у законодавстві названих 

країн вже накопичено . 

Підсумовуючи вищевикладе

не зазначимо, що міжнародні 

стандарти поводження із засуд

женими до позбавлення волі сто
совно їх спілкування із зовнішнім 

світом в національному законо-

давстві виконуються частково , 

хоча шляхи для їх подальшого 

втілення існують . Бажано було б , 

щоб це взяла до уваги Держав
на пенітенціарна служба України, 

яка у свої діяльності у сфері ви

конання кримінальних покарань 

повинна керуватися не якимись 

власними надуманими міркуван

нями (як це робив донедавна 

Державний департамент України 

з питань виконання покарань), а 

виключно законом . Тоді , мабуть , 

буде й менше нарі кань на 

діяльність установ виконання 

покарань і на порушення прав та 

законних інтересів засуджених до 

позбавлення волі. 
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ПРАВОВЬІЕ ОСНОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ОСУЖДЕННЬІХ 
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЬІ С ВНЕШНИМ МИРОМ 

Ль1содед А. В. 
В статье рассматриваются основнь1е формьІ отношений и общения осужденнь1х к ли

шению свободьt с внешним миром по действующему уголовно-исполнительному законода
тельству УкраиньІ, Вносятся предложения по их правовому усовершенствованию с учетом 

международньІх стандартов обращения с осужденньtми. 
КлючевьІе слова: переписка осужденньІх, доступ осужденньtх к газетам, периодическим 

изданиям, радио, телевидению, телефонньtе разговорьt осужденньtх, свидания осужденнь1х, 
краткосрочньІе вь1ездь1 осужденньtх, отпуска осужденньtх. 

LEGAL FUNDAMENTALS OF RELATIONS OF CONVICTED PERSONS SENTENCED ТО 
DEPRIVATION OF FREEDOM WITH OUTSIDE WORLD 

Lysodied О. V. 
ln the article the main forms of re lations and communication of convicts with external world 

sentenced to imprisonment underthe current criminal executive legislation of Ukraine а ге examined, 
some proposals as to their legal improvement taking into consideration international standards of 
treatment of convicted persons were put forward. 

Кеу words: correspondence of convicted persons, access of convicts to newspapers, 
periodicals, radio, television, telephone conversations of convicts, meetings of convicted persons, 
short-term departures of prisoners, home leaves of convicts. 
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