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історично зміст та сутність законодавчих змін підтверджують 
той факт, що одним із основних напрямків удосконалення кримі-
нального, кримінально-виконавчого законодавства україни є по-
дальша гуманізація кримінального правосуддя стосовно соціально 
найбільш уразливих категорій населення —  неповнолітніх, осіб по-
хилого віку, жінок, які є вагітними, мають малолітніх дітей; осіб, 
які вчинили злочин невеликої, за певних умов —  середньої тяжко-
сті. економія кримінальної репресії стосовно цієї категорії правопо-
рушників відтворюється в постійному процесі пошуку дієвої системи 
кримінально-правових заходів, яка б містила досить широкий пере-
лік альтернативних засобів впливу на особу взагалі, в розширенні 
сфери застосування кримінальної відповідальності, яка не пов’язана 
із реальним відбуванням покарання, зокрема. саме такий підхід має 
створити достатню правову базу для визначення мінімально необ-
хідного обсягу кримінальної репресії як такої, що дозволить досяг-
ти мети виправлення та запобігання новим злочинам з боку визна-
ченої категорії осіб без реального відбування покарання.

Щодо іншої категорії засуджених, які відповідно до  тяжкості 
вчиненого злочину, особистих властивостей мають реально відбу-
вати призначене судом покарання, тим більш, покарання у виді по-
збавлення волі, —  до  сьогодні актуальною залишається проблема 
можливостей досягнення їхнього виправлення за сучасних умов та 
порядку виконання (відбування) покарання. Зміни, яких зазнає кри-
мінально-виконавче законодавство україни, справедливо спрямова-
ні на створення умов для збереження здоров’я, гідності засудженої 
особи, набуття нею певних навичок, формування відчуття відпові-
дальності, що дозволить у підсумку успішно реінтегруватися у сус-
пільство та задовольнити свої потреби після звільнення. Проте ана-
ліз чинної системи стимулювання засудженої особи до виправлення 
та ресоціалізації в умовах ізоляції свідчить на користь тієї думки, що 
потенційні можливості таких заходів використані недостатнім чином.

саме відштовхуючись від зазначених проблем, пропонуємо звер-
нути увагу на зміст окремих міжнародно-правових стандартів, які 

 
© Меркулова в. о., 2014



 
57

містять в  собі додаткові можливості для  подальшого реформуван-
ня вітчизняного законодавства. Проблеми визначення дієвої систе-
ми альтернатив тюремному ув’язненню хвилюють світову спільно-
ту до  сьогодні. Чинне законодавство різних країн світу, україни 
в тому числі, у даному питанні завдячує результатам наукової дис-
кусії на  світовому рівні в  кінці XX ст. Дані правила напрацьову-
валися протягом багатьох років на підставі аналізу законодавства 
та практики кримінального правосуддя в  різних регіонах світу і 
попередньо обговорювалися на  шостому конгресі оон з попере-
дження злочинності та поводженню із правопорушниками (кара-
кас, 1980 р.).

на особливу увагу заслуговують положення, в яких доводить-
ся той факт, що у світовій спільноті зростає усвідомлення немож-
ливості перевиховання в умовах в’язниці. отже на порядок денний 
мала постати проблема деінституціоналізації на різних рівнях кри-
мінального правосуддя, зокрема на  стадії постановлення та вико-
нання вироку [1, с. 10, 26, 27]. на восьмому конгресі організації 
об’єднаних націй по попередженню злочинності та поводженню із 
правопорушниками (Гавана, 27 серпня —  7 вересня 1990 р.) вже 
безпосередньо були обговорені та прийняті стандартні мінімальні 
правила оон щодо заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням 
(так звані —  токійські правила). особливістю цього документа є те, 
що він містить комплексну систему заходів, яка має бути спрямова-
на як на скорочення обсягу застосування покарання у виді позбав-
лення волі, так і на  створення сприятливих умов для  повернення 
покараної особи до нормального життя у суспільстві. отже засто-
совується на різних стадіях кримінального правосуддя.

сутність основних положень полягає у тому, що кінцевою метою 
системи правосуддя має стати повернення правопорушника до нор-
мального життя у  суспільстві, що досить ефективною альтернати-
вою ув’язненню має стати виправлення правопорушника у суспіль-
стві без його ізоляції, а дієве врахування особистісних особливостей 
засудженого передбачає наявність досить широкого переліку кримі-
нально-правових заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням. 
на  стадії розгляду справи в  суді та постановленні вироку пропо-
нується визначити на законодавчому рівні такі кримінально-право-
ві заходи: усні санкції (зауваження, догана, попередження); умовне 
звільнення від відповідальності; ураження у  громадянських пра-
вах; економічні санкції (різні види штрафів); конфіскація чи по-
збавлення права власності на майно; повернення майна потерпіло-
му чи постанова про компенсацію; умовне покарання чи покарання 
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із відстрочкою; умовне звільнення із ув’язнення та судовий нагляд; 
постановлення про виконання суспільно корисних робіт; направ-
лення у  виправний заклад із обов’язковою щоденною присутніс-
тю; домашній арешт; будь-яке сполучення зазначених заходів [2, 
с. 16, 17, 22].

визначена система кримінально-правових заходів впливу на до-
рослу особу, яка вчинила правопорушення, за сутністю більш-менш 
відтворена у вітчизняній системі форм кримінальної відповідальності 
та системі покарання. окрім одного —  усних санкцій (зауваження, 
догана, попередження). Чинне кримінальне законодавство украї-
ни передбачає застосування «застереження» як примусового захо-
ду виховного характеру лише до неповнолітньої особи. Це питання 
безпосередньо стосується подальшого удосконалення системи форм 
кримінальної відповідальності без призначення покарання, визна-
ння самодостатності тих форм, які за матеріальним змістом та сут-
ністю відтворюються лише у факті засудження особи та застосуван-
ні усних санкцій (чи без таких). сам факт постановлення вироку є 
суттєвою карою для особи, яка вчинила злочин, оскільки є формаль-
ним закріпленням караючих властивостей її засудження. Держава, 
в особі спеціальних органів, надає негативну оцінку антисоціальної 
сутності вчиненого діяння, особистим властивостям винної особи, 
які зумовили мотивацію вчиненого, своїм рішенням відносить особу 
до категорії злочинців. Публічний розгляд справи, проведення судо-
вого засідання з дотриманням всіх вимог кримінально-процесуально-
го характеру спричиняє особі фізичні та моральні страждання, здій-
снює суттєвий вплив на неї, є підтвердженням факту невідворотності 
відповідальності. отже є своєрідною формою спокутування вини, по-
новлення соціальної справедливості для потерпілого. Застосування 
усних санкцій (зауваження, догана, попередження) мають посилити 
репресивну сутність самого факту засудження, а отже сприятимуть 
поширенню сфери застосування даної форми кримінальної відпові-
дальності. однією із вимог такої форми відповідальності може бути 
доведення до  відома населення змісту вироку суду після набуття 
ним чинності. Ці санкції, з одного боку, не містять у собі правооб-
межень, проте з іншого, —  можуть здійснювати додатковий мораль-
ний та психологічний вплив на засуджувану особу.

Ця форма кримінальної відповідальності самодостатня для пев-
ної категорії засуджених. самодостатність зумовлюється низкою об-
ставин, передусім, наявністю певних властивостей засуджених (соці-
ально-демографічного, психофізичного характеру), які обумовлюють 
особливе сприйняття навіть факту засудження, безвідносно до того 
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чи буде, чи не буде призначатися покарання. так, наприклад, наші 
особисті дослідження окремих аспектів оцінки жінками факту їхньо-
го засудження дозволяють стверджувати, що з причин психофізіоло-
гічного характеру, особливого значення для жінки сімейно-родинних 
зв’язків процес судового розгляду, винесення вироку, віднесення 
до розряду злочинців для певної їх частини болісніші, і розгляда-
ються як досить суворий вплив, який сприймається набагато важ-
че, ніж подальше відбування ними кримінального покарання у виді 
позбавлення волі з властивими йому обмеженнями і позбавлення-
ми. Даний вид кримінально-правового впливу може застосовува-
тися до питомої частини осіб, які вчинили злочини невеликої, а за 
наявності сукупності пом’якшуючих провину обставин, —  і серед-
ньої тяжкості.

у будь-якому випадку впровадження даної форми кримінальної 
відповідальності не виключає попередню експертну оцінку ефектив-
ності застосування цього заходу з урахуванням особливостей осо-
бистісного сприйняття факту засудження, ефективності виправно-
го впливу на суб’єкта різних видів усних санкцій.

Щодо стадії виконання покарань, слід зазначити, що за остан-
ні десятиріччя україна цілеспрямовано йде по шляху реформуван-
ня кримінально-виконавчої політики, правозастосування відповідно 
до основних положень, які містяться у таких міжнародно-правових 
документах, як: стандартні мінімальні правила оон щодо заходів, 
не пов’язаних із тюремним ув’язненням (токійські правила); Міні-
мальні стандартні правила поводження із в’язнями; Європейські тю-
ремні правила; Європейські конвенції по  запобіганню катуванням 
чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню; Правила організації об’єднаних націй, що стосуються 
захисту неповнолітніх, позбавлених волі. слід зазначити, що лише 
перший документ містить рекомендації щодо доцільної системи за-
ходів як таких, що мають нейтралізувати негативні наслідки реаль-
ного застосування покарання. всі інші значною мірою визначають 
вимоги щодо порядку та умов тримання в  ізоляції, поводження із 
особами, засудженими до найсуворішого покарання —  позбавлення  
волі.

За токійськими правилами на  стадії виконання вироку з ме-
тою надання допомоги правопорушнику у його бажанні повернутися 
до нормального життя у суспільстві пропонується застосовувати від-
пустки, переведення до виправних установ напівв’язничного типу, 
звільнення у зв’язку з роботою чи навчанням, різні види звільнення 
під чесне слово, скорочення терміну, помилування. До того ж, та-
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кий захід, як умовне звільнення із ув’язнення під судовий нагляд, 
визначений у даних правилах як альтернатива покаранню, може за-
стосовуватися не лише на стадії розгляду справи в суді та поста-
новленні вироку, але й під час виконання та відбування покарання 
у виді позбавлення волі [2, с. 16, 17, 22].

тож на  першому місці у  переліку заходів визначається право 
засуджених на відпустку. слід зазначити, що вже у 80-ті роки по-
переднього століття комітетом міністрів ради Європи були сфор-
мульовані рекомендації щодо тюремної відпустки, яка мала нада-
ватися засудженим, які перебувають у в’язниці. визначено досить 
широкий перелік підстав: медичні, загальноосвітні, професійні, сі-
мейні, соціальні. Безумовно, мають бути враховані тяжкість злочи-
ну, термін відбутого покарання, особистісні властивості та поведін-
ка під час відбування покарання. Проте якщо засуджена особа не 
становить небезпеки для суспільства, надавати відпустку слід так 
часто, як це вимагають обставини. Причини, які обумовлюють необ-
хідність поширення сфери застосування тюремної відпустки, як-от: 
відвідати сім’ю, не допустити збільшення наявної прірви між кри-
мінальною системою та дійсністю, зменшення негативних наслідків 
ізоляції, —  сприятимуть соціальній реабілітації засуджених. оскіль-
ки тюремна відпустка має особливе значення в укріпленні сімейних 
зв’язків, полегшенні соціальної адаптації після звільнення, створен-
ні атмосфери гуманності у в’язницях, рекомендується максимально 
використовувати надання відпусток, як в закритих, так і відкритих 
в’язницях. на особливу увагу заслуговує та теза, що, на жаль, іс-
нує досить велика різниця між визнанням важливості відпустки те-
оретично та застосуванням його на практиці. виходячи із критеріїв 
загальної, спеціальної превенції та безпеки, на відпустку, за даними 
комітету міністрів ради Європи, може розраховувати менше поло-
вини ув’язнених. Проте і щодо них це питання вирішується досить 
складно. вважалося, що питання є недостатньо вивченим на прак-
тиці [3, с. 93, 96].

в україні ця проблема також є невирішеною належним чином 
на законодавчому рівні. відповідно до змін чинного кримінально-ви-
конавчого законодавства від 21.01.2010 р. на підставі ч. 4 ст. 111 
квк право на щорічний короткостроковий виїзд за межі колонії на-
дається лише засудженим, які перебувають у  виправних колоніях 
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. отже 
відпустка застосовується лише в  кримінально-виконавчих устано-
вах відкритого типу. До сьогодні законодавцем не враховується той 
факт, що інститут відпустки був достатньо ефективно апробова-
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ний на початку 1990-х років в україні та росії саме у жіночих ви-
правних установах закритого типу. Логіка вимагає звернути увагу 
на поширення соціального зв’язку із сім’єю, суспільством саме тих 
засуджених, які перебувають у суворій ізоляції. Прогресивна сис-
тема виконання (відбування) покарання у виді позбавлення волі не 
можлива без стимулюючого впливу інституту відпустки.

визначені за токійськими правилами такі заходи, як скорочен-
ня терміну відбування покарання, умовне звільнення із ув’язнення 
під судовий нагляд, —  в широкому розумінні передбачають доціль-
ність законодавчого визначення різних видів скорочення терміну пе-
ребування у в’язниці, видів дострокового звільнення від покарання. 
Чим більше альтернативних можливостей дострокового звільнення 
від покарання для засуджених (умовних, безумовних), тим більший 
стимулюючий вплив вони здійснюють на  засуджену особу, тим ін-
тенсивніше відбувається процес її виправлення та соціальної реабі-
літації. такий підхід обумовлює доцільність звернути увагу на фор-
мальні та матеріальні підстави умовно-дострокового звільнення від 
покарання у виді позбавлення волі, умови застосування інституту, 
передбаченого ст. 81 кк. За чинним кримінальним законодавством 
умовність звільнення пов’язується лише із умовою не вчинити ново-
го злочину протягом невідбутої частини покарання. Перспективним 
напрямком є розширення сфери застосування умовного звільнення 
від відбування покарання за рахунок посилення соціального конт-
ролю за звільненими із кримінально-виконавчої установи, за умо-
ви відбуття терміну, який є меншим, ніж визначений у ст. 81 кк.

отже, це має бути звільнення із покладанням на засуджену осо-
бу певних обов’язків, визначенням певних умов та правил поведін-
ки. Доцільність такого кроку обумовлюється декількома чинниками: 
наявністю досить складних соціально-економічних умов пристосу-
вання звільненої особи (тим більш жінок, які мають при собі мало-
літню дитину) до сучасної життєдіяльності; наявністю питомої ваги 
засуджених, які вчинили злочин у стані алкогольного, наркотично-
го сп’яніння, в місцях позбавлення волі мають незначні правопору-
шення, щодо яких неможливо об’єктивно оцінити ступінь виправ-
лення та міру набуття в діях та поглядах позитивної спрямованості; 
необхідністю постійного удосконалення системи стимулювання за-
суджених до  позитивної поведінки під час відбування покарання. 
ефективність умовно-дострокового звільнення засудженої особи, 
яку недоцільно у подальшому тримати в ізоляції, під нагляд безпо-
середньо буде залежати від різних форм соціального контролю та 
їхньої підтримки з боку держави.
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Підсумовуючи зазначене, слід підкреслити що загалом вітчизня-
ному законодавству властиві значні зрушення у сфері захисту прав 
особи, яка вчинила правопорушення. україна зробила значні кроки 
в  бік гуманізації кримінального правосуддя стосовно такої специ-
фічної категорії засуджених, як неповнолітні, вагітні жінки, жінки, 
які мають малолітніх дітей, особи, які вчиняють злочини невеликої 
тяжкості. Проте реалізація цього напрямку є незавершеною і по-
требує подальшого удосконалення відповідно до змісту та сутності 
міжнародно-правових стандартів відправлення кримінального пра-
восуддя. Міжнародно-правові стандарти визначають доволі широкий 
простір реформування законодавства в напрямку подальшої еконо-
мії кримінальної репресії. Законодавче визначення у переліку форм 
кримінальної відповідальності застосування усних санкцій, різних 
видів умовного звільнення від подальшого відбування покарання 
(умовно-дострокове звільнення під нагляд), дієвих заходів впливу 
на виправлення особи під час відбування покарання у виді позбав-
лення волі (надання відпустки у  кримінально-виконавчих устано-
вах закритого типу) дозволить максимально врахувати особистісні 
властивості правопорушника як під час постановлення вироку, так 
і в  процесі його виконання, сприятиме виправленню та ресоціалі-
зації засудженої особи.
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