
наслідки цього процесу -  громадськість менше знає, менше 
аналізує, менше думає, а значить, менше робить'вийновки. Адже 
знання -  це сила. А обмеження доступу до інформації надає 
перевагу певній когорті громадян (переважно тим, котрі мають 
владі повноваження) і створюють для їхнього керування необхідний 
інформаційний «клімат» серед решти.

У зв’язку з цим хотілось би акцентувати увагу громадськості на 
необхідність формування нових морально-етичних орієнтирів, 
неврегульованість ідеологічних та релігійних питань, духовну 
порожнечу, що прийшла на зміну комуністичній ідеології і може 
призвести до криміналізації та деморалізації нашого суспільства та 
структурних проблем в розбудові правової держави в Україні.

Таким чином виникає нагальна потреба демократизації 
суспільних інститутів, які реалізують інформаційну політику в 
країні, та повернення до таких задекларованих у Конституції 
загальнолюдських цінностей (статті 34, 35), як право знати і право 
думати.

О. В. Лисодєд,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого,
старший науковий співробітник сектору дослідження проблем 
кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного 
інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса

АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УСТАНОВАХ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Правовий статус засуджених, у тому числі і до позбавлення 
волі, на рівні кодифікованого закону у вітчизняному кримінально- 
виконавчому законодавстві закріплений вперше. Так, у КВК 
України 2003 р. йому присвячена окрема глава, в якій встановлені 
основи правового статусу засуджених (ст. 7), основні права
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засуджених (ст. 8),основні обов’язки засуджених (ст. 9) та окремо в 
статті 10 -  право засуджених на особисту безпеку. Положення цих 
статей стосуються всіх засуджених незалежно від виду 
призначеного судом покарання, а вже в главах Особливої частини 
кодексу розміщені норми, які більш детально визначають правовий 
статус засуджених до окремих видів кримінальних покарань. 
Зокрема, спеціальні права і обов’язки засуджених до позбавлення 
волі додатково закріплені ще й у ст. 107 КВК України.

Проте, незважаючи на численні позитивні переваги КВК 
України порівняно із діявшим раніше ВТК України, він на момент 
його прийняття всерівно мав низку недоліків і протиріч, у тому 
числі і в питаннях забезпечення прав засуджених до позбавлення 
волі. Тому певні зміни і доповнення вносились у КВК України вже 
декілька разів, у тому числі й Законом України від 8 квітня 2014 р. 
№ 1186-УІІ «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до 
європейських стандартів», основні положення якого зводяться до 
наступного:

1) частково вирішено протиріччя між правом громадян на 
працю (ст. 43 Конституції України), правом засуджених до 
позбавлення волі брати участь у трудовій діяльності (ч. 1 ст. 107 
КВК України) та їх обов’язком працювати в місцях і на роботах, які 
визначаються адміністрацією колонії (ч. 1 ст. 118 КВК України), на 
користь першого. У ч. 1 ст. 118 КВК України слова «повинні 
працювати» замінено словами «мають право працювати»; а частина 
доповнена абзацом третім наступного змісту: «Праця засуджених 
регламентується Кодексом законів про працю України». А згідно 
нової редакції абз. 1 ч. 2 ст. 120 КВК України засудженим, які 
працюють на виробництві, на особовий рахунок вже повинно 
зараховуватися незалежно від усіх відрахувань не менш як двадцять 
п ’ять відсотків нарахованого їм місячного заробітку;

2) у новій редакції викладена стаття 122 «Пенсійне забезпечення 
засуджених до позбавлення волі», в якій більш детально 
прописаний механізм отримання засудженими пенсій. Зокрема в 
частині першій цієї статті встановлюється, що засуджені мають 
право на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за 
віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших 
випадках, передбачених законом. Пенсії засудженим за наявності 
відповідного права мають призначатися органами Пенсійного 
фонду України за місцем відбування покарання. В частині п ’ятій
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вказується, що адміністрація установи зобов’язана сприяти 
засудженим у своєчасному оформленні документів-, на отримання 
пенсії або оформленні компенсації заподіяної шкоди відповідно до 
законодавства України;

3) за новою редакцією ч. 5 ст. 116 КВК України засуджений має 
право звертатися за консультацією і лікуванням до закладів охорони 
здоров’я, що мають ліцензію Міністерства охорони здоров’я 
України і які надають платні медичні послуги та не віднесені до 
відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. 
Оплата таких послуг і придбання необхідних ліків можливе як 
самим засудженим, так і його рідними та близькими за рахунок 
власних коштів. Консультування та амбулаторне лікування в таких 
випадках здійснюються в медичних частинах колоній за місцем 
відбування покарання під наглядом персоналу медичної частини. У 
разі ж необхідності лікування в стаціонарних умовах засуджений 
має право отримувати медичну допомогу і лікування, в тому числі 
платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи 
коштів рідних та близьких, у вищезазначених закладах охорони 
здоров’я. Підставою для надання такої медичної допомоги є угода 
про надання медичних послуг, укладена між закладом охорони 
здоров’я та рідними чи близькими, або захисником засудженого, 
його законним представником. У зв’язку з цим, до підстав, за яких 
засудженим надаються короткочасні виїзди за межі виправних і 
виховних колоній (ч. 1 ст. 111 КВК України), додана ще одна -  
одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути 
надана на території відповідного місця позбавлення волі;

4) відповідно до нової редакції ч. З ст. 116 КВК України 
забороняється примусове годування засудженого, який заявив про 
відмову від прийняття їжі та за висновками комісії лікарів не має 
психічного захворювання та усвідомлює наслідки своїх дій. 
Примусове годування може бути здійснене лише в тих випадках, 
коли, на думку лікаря, внаслідок відмови від прийняття їжі стан 
засудженого значно погіршується. При цьому порядок примусового 
годування не повинен порушувати стандарти, визначені практикою 
Європейського суду з прав людини;

5) змінена у сторону збільшення кількість побачень, яку можуть 
отримувати засуджені. За новою редакцією ч. 4 ст. 110 КВК 
України засудженим, що знаходяться в дільниці посиленого 
контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і
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одне тривале побачення на три місяці; засудженим, що знаходяться 
в дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове 
побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці; 
засудженим, що перебувають в дільниці соціальної адаптації та 
соціальної реабілітації, надаються короткострокові побачення без 
обмежень та тривале побачення щомісяця. Засуджені до довічного 
позбавлення волі за новою редакцією абз. З ч. 5 ст. 151 КВК 
України мають право одержувати короткострокове побачення вже 
один раз на місяць та один раз на три місяці тривале побачення з 
близькими родичами (подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, 
всиновлені, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки). Тривалі 
побачення можуть надаватися і також подружжю, яке проживало 
однією сім’єю, але не перебувало у шлюбі, за умови, що в них є 
спільні неповнолітні діти. Дозволені також побачення з адвокатом 
або іншим фахівцем у галузі права, які за законом мають право на 
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 
особи, засудженим, на яких накладено дисциплінарне стягнення і 
які тримаються в дисциплінарному ізоляторі, карцері, приміщенні 
камерного типу або одиночній камері (абз. 1 ч. 11 ст. 134 КВК 
України). Частину 3 ст. 110 КВК України доповнено новими 
положеннями про те, що засудженому забезпечується можливість 
спілкування з адвокатом та іншим фахівцем у галузі права в 
приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою 
згодою, а право на одержання правової допомоги поширюється 
також і на засуджених, що перебувають на лікуванні в стаціонарних 
закладах охорони здоров’я;

6) новелою цього Закону, яка визвала значний резонанс, є 
викладення у новій редакції ч. 5 ст. 110 КВК України, згідно з якою 
засудженим надається, в тому числі й під час перебування в 
стаціонарних закладах охорони здоров’я, право на телефонні 
розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв’язку) без 
обмеження їх кількості під контролем адміністрації, а також 
дозволяється користуватися глобальною мережею Інтернет, але 
оплата телефонних розмов і користування Інтернетом здійснюється 
тільки з особистих коштів засуджених;

7) нарешті визначено, що кореспонденція, яку засуджені 
направляють у тому числі і до суду, перегляду не підлягає (ч. 4 ст. 
113 КВК України). Засуджені отримали також право передати 
кореспонденцію захиснику у кримінальному провадженні, що 
здійснює свої повноваження відповідно до КПК України,

160



безпосередньо під час побачення з ним (абз. 2 ч. 5 ст. 113 КВК 
України);

8) у ст. 142 КВК України встановлюється, нф засудженим 
жінкам, які сумлінно ставляться до праці, у разі її наявності, і 
додержуються вимог режиму, вже дозволяється (а не «може бути 
дозволено» як раніше) проживання за межами виправної колонії на 
час звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і пологами, а також 
до досягнення дитиною трирічного віку. Вони можуть мати при собі 
мобільні телефони та аксесуари до них, без обмеження 
користуватися мобільним зв’язком за свій рахунок;

9) до прав неповнолітніх засуджених, передбачених ч. 1 ст. 143 
КВК України, включено право безкоштовно одержувати середню 
освіту. Такий захід стягнення як поміщення в дисциплінарний 
ізолятор з виведенням чи без виведення на навчання або роботу до 
неповнолітніх застосовується вже на строк не більше п’яти діб (абз. 
7 ст. 145 КВК України).

Як бачимо, правовий статус засуджених до позбавлення волі 
законодавець знову покращив. Зі сторони Державної пенітенціарної 
служби України лише потрібно вищевказані положення втілити в 
життя. Тоді й нарікань на діяльність установ виконання покарань 
щодо порушення прав засуджених до позбавлення волі буде менше.

О.С. Лотюк,
кандидат юридичних наук,доцент; 
доцент кафедри конституційного права 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА 
ПЕРЕДУМОВА УТВЕРДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

Зародження ідеї громадянського суспільства пов’язують із 
античністю. Діалектика системи “громадянське суспільство - 
держава” - історична, тому ідея громадянського суспільства 
присутня у теоріях про державу. Давньогрецька думка розробила 
ідею активного індивіда - громадянина, ідею громадянського 
суспільства. Саме античні автори розробили низку
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