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У наукових і практичних колах пожвавилися 
дискусії щодо необхідності законодавчого закрі-
плення пенітенціарного вектору розвитку дер-
жавної політики у сфері виконання криміналь-
них покарань. Особливо цей процес почав швидко 
рухатися з моменту реорганізації Державного 
департаменту України з питань виконання пока-
рань у Державну пенітенціарну службу України 
на підставі Указу Президента України «Про опти-
мізацію системи центральних органів виконавчої 
влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 [1].

Головна ідея такої реорганізації, на думку її 
творців, – не проста «зміна вивіски», а формуван-
ня «нової філософії» діяльності з виконання кри-
мінальних покарань із метою створення реальних 
і необхідних умов для виправлення і ресоціаліза-
ції засуджених.

Сьогодні, коли країна перебуває практично 
в стані війни, реалізація державного примусу в 
його найбільш гострій формі, якою є криміналь-
не покарання, вимагає постійного контролю дер-
жави за виконанням покладених на засуджених 
каральних обмежень. З цією метою виконання 
кримінальних покарань визнається виключно 
функцією держави, для здійснення якої створю-
ються спеціалізовані державні органи і установи, 
організація і діяльність яких, згідно з п. 14 ч. 1 
ст. 92 Конституції України [2], визначається ви-
ключно законами України. Нині такими закона-
ми є Кримінально-виконавчий кодекс України [3] 
і Закон України «Про Державну кримінально-ви-
конавчу службу України» [4]. Водночас діяльність 
центрального органу виконавчої влади, який за-
безпечує реалізацію державної політики у сфері 
виконання кримінальних покарань (Державної 
пенітенціарної служби України), врегульована 
Указом Президента України «Про затвердження 
Положення про Державну пенітенціарну службу 
України» від 6 квітня 2011 р. № 394/2011 [5], що 
вступає у колізію з наведеним вище конституцій-
ним положенням. Наведене відповідно потребує 
вироблення напрямів удосконалення правового 
забезпечення функціонування пенітенціарної сис-
теми України.

У рамках даної статті ми поставили за мету 
провести ґрунтовний аналіз нормативно-право-
вого забезпечення функціонування пенітенціар-
ної системи України, і на її основі сформульовати 
пропозиції щодо її удосконалення.

Доречно зауважити, що нормативно-право-
ве забезпечення функціонування пенітенціарної 
системи України сьогодні залишається однією із 
найменш розроблених сфер. Такий стан науко-
вих розробок за цим напрямом пов’язаний як із 
об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. 
Водночас актуальні проблеми, пов’язані з вико-
нанням та відбуванням покарань у вітчизняній 
та зарубіжній науці, досліджували і продовжу-
ють досліджувати такі вчені, як: Ю.М. Антонян,  
В.А. Бадира, І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьо-
ва, Т.А. Денисова, О.М. Джужа, А.В. Кирилюк,  
В.В. Коваленко, О.Г. Колб, В.О. Корчинський, 
М.П. Мелентьєв, В.О. Меркулова, О.С. Міхлін, 
О.О. Наташев, О.І. Осауленко, М.С. Пузирьов, 
Г.О. Радов, О.Л. Ременсон, А.Х. Степанюк,  
М.О. Стручков, Ю.М. Ткачевський, В.М. Труб-
ников, С.Я. Фаренюк, С.В. Царюк, І.В. Шмаров, 
О.О. Шкута, І.С. Яковець та ін.

Незважаючи на це, переважна більшість ві-
тчизняних дослідників не мали вагомих підстав 
детально розробити проблеми функціонування 
пенітенціарної системи України в силу відсут-
ності на той чи інший час у державі відповідної 
служби – пенітенціарної, яка була «узаконена» 
зазначеними вище указами Президента України 
2010–2011 р. р.

Правове забезпечення функціонування пені-
тенціарної системи України складають: Консти-
туція України, закони України, акти Президента 
України і Кабінету Міністрів України, чинні між-
народні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, а також видані 
відповідно до них нормативно-правові акти Мініс-
терства юстиції України.

Міжнародні правові акти у сфері прав людини, 
боротьби зі злочинністю та поводження з право-
порушниками займають особливе місце в системі 
правового забезпечення реформування пенітенці-
арної системи України. По-перше, вони виступа-
ють одним із основних факторів, що визначили 
реформування кримінально-виконавчої системи в 
пенітенціарну на сучасному етапі. По-друге, чин-
ні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є части-
ною національного законодавства України, про 
що зазначає ч. 1 ст. 9 Конституції України. 

Також ст. 2 КВК України закріплює норму, що 
кримінально-виконавче законодавство України 
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складається також із чинних міжнародних дого-
ворів, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України. Пункт б ч. 2 ст. 9 Зако-
ну України «Про міжнародні договори України» 
вказує, що ратифікації підлягають міжнародні 
договори України, що стосуються прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина [6]. 

З цього, безумовно, випливає, що всі міжна-
родні договори (незалежно від форми й наймену-
вання: договір, угода, конвенція, пакт, протокол 
тощо) стосовно поводження із засудженими (як з 
громадянами України, так і з громадянами інших 
держав чи осіб без громадянства) повинні бути ра-
тифіковані. Частина 1 ст. 19 Закону встановлює, 
що чинні міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодав-
ства і застосовуються у порядку, передбаченому 
для норм національного законодавства. У свою 
чергу, ч. 2 ст. 19 застерігає, що якщо міжнарод-
ним договором України, який набрав чинності в 
установленому порядку, встановлено інші прави-
ла, ніж ті, що передбачені у відповідному акті за-
конодавства України, то застосовуються правила 
міжнародного договору.

До числа таких актів, у першу чергу, необхідно 
віднести Загальну декларацію прав людини 1948 р.  
[7]. У ній відносно осіб, засуджених до криміналь-
них покарань, вказується, що ніхто не може бути 
підданий примусовому арешту; забороняється 
застосування тортур і жорстоких, нелюдських і 
принижуючих гідність видів поводження й пока-
рання. Людина має зазнавати тільки таких обме-
жень, які визначені законом виключно з метою 
забезпечення належного визнання й поваги прав і 
задоволення справедливих вимог моралі.

Іншим правовим актом загального характеру є 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права 1966 р. [8]. У ньому сформульовані поло-
ження, що стосуються поводження із засудже-
ними, а саме: кожен, хто засуджений до смертної 
кари, має право просити про помилування; робо-
та, яку повинна виконувати особа, що перебуває в 
ув’язненні, на підставі законного розпорядження 
суду або особа, умовно звільнена від такого ув’яз-
нення, не може розглядатися як «примусова чи 
обов’язкова» праця. Пенітенціарною системою 
має передбачатися режим для ув’язнених, істот-
ною метою якого є виправлення.

До числа найважливіших міжнародних актів 
загального характеру належить і Конвенція про-
ти катувань та інших жорстоких, нелюдських і 
принижуючих гідність видів поводження й по-
карання 1984 р. У ній підкреслюється, що ніякі 
обставини, якими б вони не були, не можуть слу-
жити виправданням тортур. До такого роду актів 
належить також Кодекс поведінки посадових осіб 
із підтримання правопорядку 1979 р.

Поряд із цим Міжнародним співтовариством 
прийнято низку спеціалізованих актів, які без-
посередньо стосуються тримання осіб, узятих під 
варту, виконання покарань та поводження із за-
судженими. Основними з них є Мінімальні стан-
дартні правила поводження з ув’язненими 1955 р. 
[9]. Їх доповнюють відповідні акти Ради Європи, 
серед яких особливо слід виділити Європейські 
пенітенціарні правила [10], Європейську конвен-
цію про захист прав людини [11] та Європейську 
конвенцію про запобігання катуванням.

Разом із тим необхідно враховувати, що між-
народно-правові акти поряд із нормами-принци-
пами містять норми-рекомендації, які не мають 
обов’язкового характеру для держав, які їх рати-
фікували, хоча і підлягають максимальному вра-
хуванню у правотворчій діяльності.

На сьогодні є досить багато наукової та на-
вчальної літератури, присвяченої різним міжна-
родним актам про поводження із засудженими; 
при цьому автори, як правило, основну увагу при-
діляють детальній характеристиці універсальних 
чи регіональних спеціалізованих стандартів і про-
блемам їх реалізації в Україні. Такий підхід, безу-
мовно, виправданий, але для нашого дослідження 
інтерес являють, насамперед, обов’язкові норми 
міжнародних правових актів, що визначають при-
родні права людини, які не можуть порушуватися 
при виконанні кримінальних покарань. До таких 
«абсолютних» прав слід віднести право на життя, 
свободу і безпеку особистості, заборону тортур, 
право на свободу думки, совісті й релігії та інші.

Починаючи з 1995 р., коли Україна вступи-
ла до Ради Європи, одним із основних напрямів 
державної політики України у сфері виконання 
кримінальних покарань стає реформування пені-
тенціарної системи, вдосконалення її діяльності з 
метою дотримання прав і свобод людини у відпо-
відності з європейськими стандартами. 

Враховуючи зазначені рекомендації, Ука-
зом Президента України від 12 березня 1999 р. 
№ 248/99 Державний департамент України з пи-
тань виконання покарань було виведено з підпо-
рядкування Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни [12]. А 11 липня 2007 р. постановою Кабінету 
Міністрів України № 916 було затверджено онов-
лене «Положення про Державний департамент 
України з питань виконання покарань», відповід-
но до якого діяльність зазначеного центрального 
органу виконавчої влади із спеціальним статусом 
спрямовувалася і координувалася Кабінетом Мі-
ністрів України через Міністра юстиції [13].

Однією з причин передачі пенітенціарного 
відомства від Міністерства внутрішніх справ у 
відання Міністерства юстиції було прагнення 
уникнути зайвої воєнізації пенітенціарної систе-
ми і спокійної її організації в рамках цивільного 
відомства. При цьому передбачалося, що в цивіль-
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ному відомстві процес виконання покарань (осо-
бливо пов’язаних з ізоляцією від суспільства) буде 
ґрунтуватися на більш гуманістичних засадах і з 
меншими порушеннями законності. 

Усталеним у суспільній свідомості є стереотип 
про апріорі обвинувальний і протизаконний ха-
рактер діяльності Міністерства внутрішніх справ. 
У початковий радянський період існування пе-
нітенціарної системи України культивувалася 
жорстокість до класового противника, покарання 
вважалося заходом соціального захисту. У більш 
пізній період економічне обґрунтування праці за-
суджених і суворий порядок та умови виконання 
покарання у вигляді позбавлення волі сформува-
ли в суспільній свідомості необхідність і доціль-
ність жорсткого поводження із засудженими та 
надання їм лише елементарно необхідних умов 
для існування в місцях позбавлення волі. 

Такий стереотип мислення склався й у бага-
тьох працівників тогочасної виправно-трудової 
системи. Тому з часу набуття Україною незалеж-
ності й виконання зобов’язань у зв’язку зі всту-
пом до Ради Європи стало актуальним масштабне 
завдання з виховання та формування персоналу 
кримінально-виконавчої системи, здатного адек-
ватно сприймати світові стандарти поводження 
із засудженими. Необхідно зазначити, що поряд 
зі справедливою критикою існуючого порядку 
виконання покарань мало місце і відверте пере-
більшення недоліків, поширені «достовірні» відо-
мості про такі, що принижують людську гідність, 
заходи, які застосовуються до засуджених.

Указом Президента України «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади» 
від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 було утворено 
Державну пенітенціарну службу України, реор-
ганізувавши Державний департамент України з 
питань виконання покарань. А 6 квітня 2011 р. 
Указом Президента України № 394/2011 було за-
тверджено Положення про Державну пенітенціар-
ну службу України. Державна пенітенціарна служ-
ба України є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якої спрямовується і координу-
ється Кабінетом Міністрів України через Міністра 
юстиції України, входить до системи органів вико-
навчої влади і забезпечує реалізацію державної по-
літики у сфері виконання кримінальних покарань.

Основними завданнями Державної пенітенці-
арної служби України є:

1) реалізація державної політики у сфері вико-
нання кримінальних покарань;

2) внесення пропозицій щодо формування дер-
жавної політики у сфері виконання кримінальних 
покарань;

3) забезпечення формування системи наглядо-
вих, соціальних, виховних та профілактичних за-
ходів, які застосовуються до засуджених та осіб, 
узятих під варту;

4) контроль за дотриманням прав людини і гро-
мадянина, вимог законодавства щодо виконання і 
відбування кримінальних покарань, реалізацією 
законних прав та інтересів засуджених і осіб, узя-
тих під варту.

Нині склалася ситуація, за якою зазначені змі-
ни привели до наявності системи «служба в служ-
бі», оскільки згідно зі ст. 6 Закону України «Про 
Державну кримінально-виконавчу службу Украї-
ни» Державна пенітенціарна служба України вхо-
дить до складу Державної кримінально-виконав-
чої служби України, що є, в принципі, алогічним. 

Напрошується висновок про необхідність роз-
роблення проекту Закону України «Про пенітен-
ціарну систему України», який би сформував 
якісно новий погляд, філософію розуміння пені-
тенціарної системи не лише як системи органів і 
установ виконання покарань й інших суб’єктів, 
як це зазначено у ст. 6 Закону України «Про Дер-
жавну кримінально-виконавчу службу України», 
а як цілісне, функціонально-інтегральне утво-
рення повноважних суб’єктів державного управ-
ління, місцевого самоврядування, інститутів гро-
мадянського суспільства та їх узгоджених дій по 
забезпеченню виправлення і ресоціалізації засу-
джених. 

У зв’язку зі зміною концептуальних понять і 
термінології сфери виконання кримінальних по-
карань потребуватиме уточнення місце слідчих 
ізоляторів у системі органів виконавчої влади із 
подальшим науковим обґрунтуванням передачі їх 
до відома Міністерства внутрішніх справ України.

Логічним результатом правотворчої роботи за 
вказаним напрямом має стати підготовка проек-
ту Пенітенціарного кодексу України, завданням 
якого має стати врегулювання правовідносин у 
сфері виконання та відбування кримінальних по-
карань, постпенітенціарної адаптації звільнених 
із метою їх виправлення і ресоціалізації. 

Така робота, виконана під керівництвом та за 
активного сприяння Державної пенітенціарної 
служби України, буде першою у своєму роді на по-
страдянському просторі. Викладені нами підходи 
до якісно нових напрямів наукового супроводу ді-
яльності Державної пенітенціарної служби Укра-
їни неодноразово озвучувалися у вітчизняних 
наукових колах, серед фахівців із пенітенціарної 
проблематики.

На підставі викладеного вище пропонується 
створення зі складу провідних вітчизняних уче-
них-пенітенціаристів і практиків робочої групи із 
розроблення загальнодержавної програми адап-
тації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. Це сприятиме та значно 
пришвидшить процес європейської інтеграції та 
наблизить перспективу вступу України до Євро-
пейського Союзу, що є зовнішньополітичним прі-
оритетом України, а також дозволить реалізувати 
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заходи, спрямовані на подальше реформування 
системи виконання покарань, забезпечення до-
тримання прав людини, приведення умов три-
мання засуджених та ув’язнених до європейських 
норм і стандартів.
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Shkuta A. A. Legislative functioning penal system of 
Ukraine. – Article.
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