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КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ НЕГАТИВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК 

 
У статті встановлено, що діяльність персоналу колоній щодо здійснення контролю за 

дотриманням засудженими негативних обов‘язків має не лише кримінально-виконавчий, а і 
кримінологічний аспект і спрямована не лише на досягнення мети покарання та 
кримінально-виконавчого законодавства, а й на запобігання вчиненню засудженими 
правопорушень (у тому числі кримінальних) під час відбування покарань. Наведено 
соціально-правову обумовленість покладення на засуджених до позбавлення волі 
юридичних обов‘язків, головною функцією яких є спеціально-попереджувальна 
(кримінологічна). Зазначено, що однією з головних відмінностей обов‘язків засуджених від 

їхніх прав є те, що за невиконання перших наступають небажані для особи наслідки – факт 
притягнення засуджених до юридичної відповідальності, яка диференціюється за видами на 
дисциплінарну, матеріальну, кримінальну.  

Ключові слова: кримінально-виконавча характеристика, соціально-правова 
обумовленість, негативні обов’язки, юридична відповідальність, засуджені, позбавлення волі на 
певний строк. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні науковці визнають, що чинне кримінально-

виконавче законодавство не забезпечує достатньою мірою потреби практики. Не всі 

елементи правового статусу засуджених розроблені достатньо і повно в юридичній 

літературі. Є суперечні положення про зв‘язок і взаємообумовленість правового статусу 

особи, громадянина і правового регулювання застосування покарання до особи, що не 

завжди відповідають положенням загальної теорії права [1, с. 91]. 

Однак у сучасній науці кримінально-виконавчого права України серед 

недостатньо розроблених елементів правового статусу засуджених до позбавлення волі 

на певний строк залишаються юридичні обов‘язки, що й зумовило постановку 
відповідного завдання на рівні самостійної наукової публікації. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 
Теоретико-методологічною основою розроблюваної в статті проблематики є наукові 

праці таких українських і зарубіжних учених, як: К. Автухова, В. Бадири, І. Богатирьова, 

О. Богатирьової, Є. Бодюла, О. Гритенко, О. Джужі, Ю. Кашуби, О. Колба, 

Н. Коломієць, В. Конопельського, І. Копотуна, В. Корчинського, О. Лисодєда, 

Т. Мінязєвої, Г. Радова, В. Севостьянова, А. Степанюка, В. Трубникова, С. Фаренюка, 

В. Філонова, О. Фролова, О. Хорошуна, С. Царюка, Ю. Чеботарьової, В. Човгана, 

Ю. Шинкарьова, О. Шкути, О. Щербини, Д. Ягунова, І. Яковець, М. Яцишина та ін. 
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Метою статті є надання кримінально-виконавчої характеристики та 

обґрунтування соціально-правової обумовленості негативних обов‘язків засуджених до 

позбавлення волі на певний строк. 

Виклад основного матеріалу. У теорії кримінально-виконавчого права 

юридичний обов‘язок засуджених визначається як встановлена в зобов‘язуючих і 

забороняючих нормах права міра необхідної поведінки засудженого під час відбування 

покарання, яка забезпечує досягнення мети покарання, підтримання правопорядку під 

час його відбування, дотримання прав і законних інтересів як самого засудженого, так і 

інших осіб [2, с. 117; 3, с. 37]. 

При цьому для ефективної реалізації цього елемента правового статусу 

засуджених важливим є розуміння соціально-правового значення обов‘язків, яке 
виявляється в тому, що вони є засобом формування моральної і правової свідомості 

засуджених, зміцнення законності і правопорядку, дисципліни й організованості під час 

відбування покарання. Сутність юридичних обов‘язків засуджених полягає у вимозі 

необхідної з погляду держави, влади і закону поведінки. Ця поведінка засуджених є 

обов‘язковою, незаперечною і забезпечується заходами державного примусу [2, с. 116]. 

До таких заходів державного примусу належить установлення можливості 

притягнення засуджених за недотримання покладених на них обов‘язків до юридичної 

відповідальності різних видів (дисциплінарної, матеріальної, кримінальної). 

Сучасні вчені-пенітенціаристи [2, с. 117; 3, с. 37–38], аналізуючи правову 

природу юридичних обов‘язків засуджених, доходять висновку про їхній 

двоелементний зміст (структуру), а саме: по-перше, це необхідність вчиняти певні дії 
(позитивні обов‘язки); по-друге, необхідність утриматися від вчинення встановлених 

законом дій (негативні обов‘язки). 

У цій публікації ми надамо кримінально-виконавчу характеристику та 

обґрунтуємо соціально-правову обумовленість негативних обов‘язків засуджених до 

позбавлення волі на певний строк. 

Тож згідно з ч. 4 ст. 107 КВК України, засудженим забороняється: 

1) самовільно залишати колонію, порушувати лінію охорони. 

Зважаючи на особливості юридичної відповідальності засуджених до позбавлення 

волі, за невиконання цього негативного обов‘язку передбачена кримінальна 

відповідальність за ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» 

КК України [4]. Більш детальна інформація щодо визначення лінії охорони та 

припинення дій засуджених, які чинять спроби щодо її порушення, міститься у відомчих 
нормативно-правових актах Міністерства юстиції України і має відповідний гриф 

обмеження допуску; 

2) спілкуватися із засудженими та іншими особами з порушенням встановлених 

правил ізоляції, звертатися до них з проханням про виконання незаконних дій. 

Виконання цього обов‘язку спрямовано на підтримання правопорядку у 

виправних та виховних колоніях, недопущення вчинення засудженими протиправних дій 

(у тому числі кримінальних правопорушень) як щодо засуджених, так і інших осіб. 

Також нехтування цим обов‘язком може призвести до вчинення правопорушень не лише 

засудженими, а й іншими особами (персоналом установ, особами, які відвідують місця 

несвободи та ін.). Це можуть бути як адміністративні (ст. 188  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення «Незаконна передача заборонених предметів особам, 
яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань» [5]), так і 

кримінальні (зокрема корупційні) правопорушення. 

Зазначимо, що дотриманню встановлених правил ізоляції, а також діяльності 

щодо запобігання правопорушенням з боку засуджених присвячено низку відомчих 

нормативно-правових актів, таких як Правила внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань (далі – ПВРУВП), а також численні Інструкції з організації 

оперативно-службової діяльності (охорони, нагляду, оперативно-розшукової діяльності) 

в установах виконання покарань, що мають відповідні грифи обмеження допуску; 

3) придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати гроші, цінності, 

предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до використання в колонії. 

Варто зазначити, що як і порушення попереднього обов‘язку, порушення цієї 

заборони також тягне дисциплінарну відповідальність засуджених, проте відповідні 
заборонені предмети можуть стати знаряддями під час вчинення більш тяжких 

правопорушень і потягти кримінальну відповідальність. Ба більше,  автоматично до 
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притягнення до кримінальної відповідальності призводять перелічені дії із предметами, 

які у кримінальному праві охоплюються категорією «предмет кримінального 

правопорушення», як-от: вогнепальна або холодна зброя (ст. 263 КК України), 

наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги (ст. 307 309 КК України). 

Загалом Перелік предметів, виробів і речовин, зберігання і використання яких 

засудженими заборонено, наведено в додатку 3 до ПВРУВП [6]; 

4) продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб 

предмети, вироби і речі, що перебувають в особистому користуванні. 

Соціально-правова обумовленість покладення на засуджених до позбавлення волі 

цього обов‘язку пов‘язана із запобіганням таким негативним явищам, що можуть 

призводити до різних надзвичайних ситуацій, а саме: потрапляння одних засуджених у 
майнову та іншу залежність від інших (так звану «боргову кабалу»), шантажування, 

примушування до вчинення, як правило, протиправних дій тощо; 

5) умисно заподіювати собі тілесні ушкодження, у тому числі з допомогою іншої 

особи, завдавати шкоду своєму здоров‘ю з метою ухилення від відбування покарання 

або виконання встановлених обов‘язків. 

Така заборона зумовлена, по-перше, необхідністю забезпечення принципу 

невідворотності виконання і відбування покарань (ст. 5 КВК України), однією з 

сутнісних ознак якого є необхідність сприйняття засудженим усіх визначених законом 

заходів кримінально-виконавчого (карального, виправно-ресоціалізаційного, 

профілактичного) впливу. Відповідно, недопустимим є ухилення від цього шляхом 

спричинення засудженими шкоди своєму здоров‘ю. По-друге, до обов‘язків 
адміністрації колонії належить дбати про здоров‘я засуджених, забезпечуючи їм 

відповідне право (абз. 6 ч. 1 ст. 8 КВК України) та надаючи належне медико-санітарне 

забезпечення (ст. 116 КВК України). 

Саме медичні підрозділи установ виконання покарань у контексті запобіжної 

роботи оглядають засуджених на предмет виявлення тілесних ушкоджень, наслідків 

нанесення іншої шкоди здоров‘ю та інформують про це підрозділ безпеки та 

оперативних працівників [7, с. 267]; 

6) умисно завдавати шкоду державному, комунальному майну, майну інших 

юридичних чи фізичних осіб, у тому числі майну інших засуджених, створювати загрозу 

заподіяння шкоди такому майну. 

Відповідний негативний обов‘язок засуджених до позбавлення волі ґрунтується 

на міжнародно-правових (ст. 17 Загальної декларації прав людини [8]), конституційних 
(ст. 41 Конституції України [9]), цивільно-правових (ст. 22 Цивільного кодексу 

України [10]), кримінально-виконавчих (ст. 136, 137 КВК України [11]), кримінально-

правових (ч. 1 ст. 1, ст. 194 КК України [4]) та інших засадах щодо охорони такого 

соціально-економічного права, як право власності. Відповідно, за нехтування 

засудженими зазначеною забороною вони можуть бути притягнуті до цивільно-правової, 

матеріальної або кримінальної відповідальності; 

7) вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх 

аналоги чи інші одурманюючі засоби. 

Соціально-правова обумовленість зазначеного обов‘язку пояснюється таким. 

Алкоголізм, наркоманія, вживання одурманюючих засобів у кримінології визнаються 

фоновими для злочинності явищами. Тобто під їх впливом або у стані залежності від 
них, для їхнього здобуття тощо особи (і засуджені не є винятком) більшою мірою, 

порівняно з іншими особами за рівних інших криміногенних факторів, схильні до 

вчинення протиправних (у тому числі кримінально-протиправних) дій. 

Це підтверджується й даними сучасних досліджень із пенітенціарної кримінології. 

Зокрема, В. Шаблистий та Л. Якименко, проаналізувавши матеріали практики, 

вітчизняні й зарубіжні кримінологічні дослідження, обґрунтували суспільну 

небезпечність проникнення заборонених предметів до установ виконання покарань, у 

тому числі й перебування засуджених у стані алкогольного й наркотичного 

сп‘яніння [12, с. 26–39]. Подібних висновків у своїх дослідженнях дійшли й інші вчені; 

8) чинити опір законним діям персоналу колонії, перешкоджати виконанню ним 

своїх службових обов‘язків, підбурювати до цього інших засуджених. 

За грубе (кримінально-протиправне) порушення цієї заборони засуджені до 
позбавлення волі можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності за ст. 342, 

343, 345, 347, 348, 349, 391, 392 КК України [4]; 
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9) грати в настільні та інші ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди. 

Доцільність та соціально-правова обумовленість існування зазначеної заборони не 

викликає заперечень з оперативно-службових міркувань і також має під собою 

кримінологічне підґрунтя, оскільки, за даними сучасних досліджень (І. Копотун), серед 

мотивів і криміногенних обставин вчинення засудженими умисних вбивств – несплата у 

встановлений термін боргу, що утворився внаслідок участі в азартних іграх [13, с. 28]; 

10) вживати нецензурні та жаргонні слова, давати і присвоювати прізвиська. 

Зазначена заборона є одним із напрямів протидії адміністрацією колоній такому 

негативному явищу в середовищі засуджених, як злочинна (тюремна) субкультура. 

Зважаючи на її суспільну небезпечність, ми підтримуємо позицію тих вітчизняних і 

зарубіжних учених, які саме кримінальну субкультуру, кримінальні традиції та звичаї 
обґрунтовують як фактори самодетермінації пенітенціарної злочинності [14; 15, с. 74]. 

Варто звернути увагу, що тюремна субкультура має дві форми прояву: 

а) регулятивну, яка містить такі елементи, як: неформальні норми тюремної 

субкультури; неформальний поділ засуджених на субкультурні групи в місцях 

позбавлення волі; б) атрибутивну, яка містить такі елементи: кримінальні татуювання; 

кримінальні прізвиська; тюремний жаргон [16, с. 43–44]; 

11) самовільно залишати призначену для перебування ізольовану територію, 

приміщення або визначене місце роботи, а також перебувати без дозволу адміністрації 

колонії у гуртожитках та відділеннях, у яких вони не проживають, або на виробничих 

об‘єктах, на яких вони не працюють. 

Порушення зазначеного обов‘язку в пенітенціарній теорії, практиці та відомчих 
нормативно-правових актах прийнято називати порушенням вимог локалізації. 

Як зазначають вітчизняні дослідники інституту ізоляції засуджених до 

позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях, «порушення внутрішньої 

ізоляції полягає в недотриманні правил щодо локалізації, внутрішнього переміщення у 

виправній колонії, що також охоплює низку порушень, які мають переважно меншу 

суспільну небезпеку та тягнуть за собою здебільшого дисциплінарну 

відповідальність» [17, с. 106]. 

Тому якщо за порушення зовнішньої ізоляції (вчинення втечі) настає кримінальна 

відповідальність, то за порушення внутрішньої ізоляції (порушення вимог локалізації) – 

дисциплінарна. Водночас неналежний контроль з боку персоналу колоній за 

дотриманням засудженими цього обов‘язку може призвести до правопорушень, що 

тягнуть за собою і кримінальну відповідальність; 
12) завішувати чи міняти без дозволу адміністрації колонії спальні місця, а також 

обладнувати їх у комунально-побутових та інших службових або виробничих 

приміщеннях. 

Зазначений негативний обов‘язок засуджених до позбавлення волі дає можливість 

співробітникам відділу нагляду і безпеки здійснювати постійний та ефективний нагляд 

за ними, що істотно зменшує ймовірність вчинення засудженими протиправних дій; 

13) готувати та вживати їжу в непередбачених для цього місцях, виносити 

продукти харчування з їдальні без дозволу адміністрації колонії. 

Виконання засудженими зазначеного негативного обов‘язку зумовлено 

необхідністю забезпечення в колоніях належного санітарного, епідемічного та 

гігієнічного порядку, запобігання харчовим отруєнням та іншим небезпечним для 
здоров‘я засуджених наслідкам. 

Саме тому ПВРУВП, деталізуючи відповідний обов‘язок, містять припис, за яким 

засудженим забороняється готувати та вживати їжу за межами приміщень, визначених 

адміністрацією установи виконання покарань (абз. 7 п. 4 розділу XXII «Матеріально-

побутове забезпечення та медичне обслуговування засуджених»); 

14) мати при собі предмети і речі в асортименті і кількості, що виходять за межі, 

встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. 

Існування такої заборони зумовлено тим, що простір приміщень, де 

проживають засуджені або де зберігаються їхні речі, не є  безмежним. Саме тому на 

рівні відомчого нормативно-правового регулювання щодо цього наявні відповідні 

уточнювальні положення. 
Наприклад, додатком 5 до ПВРУВП закріплено Перелік продуктів харчування, 

виробів і речовин, які засуджені можуть отримувати в посилках (передачах), купувати в 
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крамницях установ виконання покарань та зберігати при собі. Цей перелік відображає 

видову й кількісну характеристику відповідних предметів. А примітка до цього додатка 

містить деякі уточнення, а саме: вироби і речовини понад встановлену кількість 

здаються на склад установи виконання покарань для зберігання; загальна вага предметів 

і речей, які належать засудженому, у всіх випадках не має перевищувати 50 кг 

(з урахуванням тих, що містяться на складі) [6]; 

15) курити у не відведених для цього місцях та неповнолітнім у виховних 

колоніях. 

Сутність та необхідність цього негативного обов‘язку логічно випливає з такого 

позитивного обов‘язку засуджених, як «дотримуватися вимог пожежної безпеки», а 

щодо неповнолітніх – підвищеною увагою до підтримання й охорони їхнього здоров‘я; 
16) надсилати та отримувати кореспонденцію всупереч порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. 

Аналізуючи відповідний негативний обов‘язок, зазначимо, що порядок 

надсилання та отримання засудженими кореспонденції закріплено в розділі XIII 

«Порядок листування та направлення грошових переказів засудженими» ПВРУВП [6] та 

спеціальним відомчим нормативно-правовим актом – наказом Міністерства юстиції 

України «Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції 

(листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих 

ізоляторах» від 02.07.2013 р. № 1304/5 [18]. 

Вітчизняними фахівцями з пенітенціарної кримінології справедливо 
наголошується, що діяльність персоналу установ виконання покарань з перегляду 

кореспонденції (листування) засуджених є важливим джерелом збору інформації про 

негативні процеси, які відбуваються у середовищі засуджених, про причини і умови 

вчинення злочинів у кримінально-виконавчих установах та про осіб, які схильні до їх 

вчинення [13, с. 463; 19, с. 157; 20, с. 167]; 

17) наносити собі або іншим особам татуювання. 

Дотримання цього негативного обов‘язку також спрямовано на протидію 

адміністрацією колоній злочинній (тюремній) субкультурі. Варто зазначити, що медичні 

підрозділи установ виконання покарань у контексті запобіжної роботи проводять 

тілесний огляд засуджених з метою виявлення нових татуювань та інформують про це 

підрозділ безпеки та оперативних працівників [7, с. 267]; 

18) тримати тварин без дозволу адміністрації установи виконання покарань. 
Така заборона зумовлена низкою чинників, а саме: по-перше, необхідністю 

дотримання на території колоній (тобто місцях, де проживають і харчуються 

засуджені, зберігаються продукти харчування тощо) санітарних, епідемічних та 

гігієнічних норм; по-друге, тією обставиною, що деякі види тварин можуть 

становити небезпеку для особи, і засуджені таким способом можуть 

використовувати їх як засіб вчинення того чи іншого кримінального 

правопорушення проти життя та здоров‘я особи; по-третє, тварини можуть 

використовуватися для налагодження й підтримання механізму незаконного обігу в 

колонії заборонених предметів і речовин (порожнини їхнього тіла), передачі 

інформації (записок) та дрібних заборонених предметів і речовин як за межі 

локального сектора (або дільниці), так і за межі (і навпаки – з-за меж) установи; 
19) виготовляти, зберігати саморобні електроприлади та користуватися ними. 

Існування цієї заборони зумовлено необхідністю дотримання засудженими вимог 

пожежної безпеки (як одного з позитивних обов‘язків, передбачених абз. 7 ч. 3 ст. 107 

КВК України) та правил техніки безпеки, спрямованих на охорону життя та здоров‘я 

особи від тих або інших небезпек. Для цього ПВРУВП визначають перелік дозволених 

електроприладів, якими дозволено користуватися засудженим (абз. 29, 30 п. 2 розділу II, 

додаток 5) [6]; 

20) самовільно переплановувати, змінювати конструктивні елементи будівель та 

споруд колонії, споруджувати на виробничих об‘єктах різні об‘єкти (лазні, пральні, 

душові, сейфи, будиночки, будки, приміщення та засоби для відпочинку, опалення). 

Зазначений обов‘язок, як і більшість із тих, що покладено на засуджених до 

позбавлення волі, містить також кримінологічний аспект у частині запобігання 
вчиненню засудженими різних правопорушень, обладнання місць (схованок) для 

зберігання заборонених предметів, готування до втеч тощо. 
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Висновки. Отже, за результатами дослідження встановлено, що діяльність 

персоналу колоній щодо здійснення контролю за дотриманням засудженими негативних 

обов‘язків має не лише кримінально-виконавчий, а й кримінологічний аспект і 

спрямована не лише на досягнення мети покарання та кримінально-виконавчого 

законодавства, а й на запобігання вчиненню засудженими правопорушень (у тому числі 

кримінальних) під час відбування покарань. 

Наведено соціально-правову обумовленість покладення на засуджених до 

позбавлення волі юридичних обов‘язків, головною функцією яких є спеціально-

попереджувальна (кримінологічна). 

Однією з головних відмінностей обов‘язків засуджених від їхніх прав є те, що за 

невиконання перших наступають небажані для особи наслідки – факт притягнення 
засуджених до юридичної відповідальності, яка диференціюється за видами на 

дисциплінарну, матеріальну, кримінальну. 
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ABSTRACT 

Mykhailo Puzyrov, Yurii Bohdan. Criminal-executive characteristics and social-legal 
conditionality of negative duties of convicts sentenced to deprivation of liberty for a fixed term. The 
article deals with criminal-executive characteristics and social-legal conditionality of negative duties of 
convicts sentenced to deprivation of liberty for a fixed term. It is noted that the social-legal significance 
of duties of convicts sentenced to deprivation of liberty for a fixed term is that they are means of forming 
the moral and legal consciousness of convicts, strengthening law and order, discipline and organization 
during serving a punishment. The essence of the legal duties of convicts is to require the necessary 

conduct from the point of view of the state, government and the law. This behavior of convicts is 
obligatory, indisputable and ensured by measures of state coercion. Such measures of state coercion 
include the establishment of the possibility of bringing convicts for failure to comply with their duties to 
legal liability of various types (disciplinary, material, criminal). 

The analysis of the legal nature of the legal duties of convicts testified to their two-element 
content (structure), namely: first, it is the need to take certain actions (positive duties); secondly, the need 
to refrain from performing statutory actions (negative duties). 

The article establishes that the activity of the colony staff to control the observance of negative 

duties by convicts has not only a criminal-executive, but also a criminological aspect and is aimed not 
only at achieving the purpose of punishment and criminal-executive legislation, but also at preventing 
convicts from committing offenses (including criminal ones) while serving punishments. The social-legal 
conditionality of the imposition of legal duties on convicts sentenced to deprivation of liberty is given, the 
main function of which is a special-preventing (criminological). It is noted that one of the main 
differences between the duties of convicts and their rights is that failure to comply the first ones has 
undesirable consequences for a person – the fact of bringing convicts to legal liability, which is 
differentiated by disciplinary, material, criminal. 

Keywords: criminal-executive characteristics, social-legal conditionality, negative duties, legal 
liability, convicts, deprivation of liberty for a fixed term. 

 

 


