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Усне
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6

Тема №1. Поняття та зміст правового статусу засуджених
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати теоретичні положення щодо поняття правового
статусу засуджених, як співвідносяться поняття «правовий статус
засуджених» та «правовий статус людини, громадянина», знати структуру
правового статусу засуджених.
Теоретичні питання
1. Поняття правового статусу засуджених.
2. Співвідношення понять «правовий статус засуджених» та «правовий
статус людини, громадянина».
3. Структура правового статусу засуджених.
3.1. Суб’єктивні юридичні права засуджених: поняття, зміст,
структура.
3.2. Юридичні обов’язки засуджених: поняття, зміст, структура.
3.3. Законні інтереси засуджених: поняття, зміст структура, види.

Практичні питання
1. На основі аналізу положень КВК України наведіть приклад
суб’єктивних юридичних прав засуджених.
2. На основі аналізу положень КВК України наведіть приклад юридичних
обов’язків засуджених.
3. На основі аналізу положень КВК України наведіть приклад законних
інтересів засуджених.
Література і матеріали для самостійної підготовки
1. Конституція України.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України (глава 2 розділу І Загальної
частини).
3. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.
Затверджено наказом Державного департаменту України з питань
виконання покарань від 25 грудня 2003 р. №275 (п.п. 49, 89).
4. Кримінально-виконавче право України / За ред. проф. А.Х. Степанюка.
– Харків: Інжек, 2008.
5. Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник / Вид. 2ге, зм. і доп./ За ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.
6. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право
України: Навч. посібник / За ред.. проф. А.Х. Степанюка. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.
7. Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. (Володимир
Васильович Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. В.
В. Голіни і А. Х. Степанюка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Х. : Право,
2011. — 328 с.
8. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа; За
заг. ред. проф.. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2010.- 752 с.
9. Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і
таблицях. Загальна частина: навч. посібник / Львівський національний
ун-т ім. Івана Франка. — Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,
2008. — 76с.
10.Дерюга Н. Гражданские права и обязанности осужденных,
содержащихся в ИТК: Учебное пособие. – Хабаровск. – 1992.
11.Бандурка А.М., Севостьянов В.П. Правовое положение осужденных к
лишению свободы: Документы и комментарии / МВС України;
Університет внутрішніх справ. — Х. : Основа, 1997.
12.Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц,
отбывающих наказание / Селиверстов В.И. - М., 1992.
13.Малько А.В. Субъективное право и законный интерес// Известия
вузов. Правоведение. – 2001. - №3. – С. 30 – 48.
14.Матузов Н. И. Право и личность : [курс лекций] / Н. И. Матузов //
Общая теория права.– Нижний Новгород : Изд-во Нижегор. ВШ МВД
РФ, 1993. – С. 222–246.

15.Наташев А.Е. Правовое положение осужденных /Исправительнотрудовые учреждения. – М., 1979. - № 7.
16.Удовенко Г. Обеспечение прав человека // Голос Украины. 2003, № 9
декабря.
17.Льовочкін В. Засуджені – також громадяни // Урядовий кур’єр, 17
серпня 2001 р., № 148.
18.Колодій A.M., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні. —
К: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с.
19.Осауленко О.І. Правовий статус громадянина України, який відбуває
кримінальне покарання // Науковий вісник УАВС. – К., 1997. – №1. – С.
92-97.
Тема №2. Основи правового статусу засуджених. Основні права та
обов’язки засуджених
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати, що становить основи правового статусу
засуджених громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,
основні права, основні обов’язки засуджених за КВК України; зміст та
правове регулювання права засуджених на особисту безпеку.
Теоретичні питання
1. Основи правового статусу засуджених засуджених громадян
України.
2. Основи правового статусу засуджених іноземців та осіб без
громадянства.
3. Основні права засуджених. Спеціальні права засуджених іноземців,
осіб без громадянства.
4. Основні обов’язки засуджених.
5. Право засуджених на особисту безпеку.
Практичні питання
1. На основі аналізу галузевого законодавства назвіть, які
загальногромадянські права засуджених до позбавлення волі на
певний строк обмежені під дією норм кримінально-виконавчого
права.
2. Вирішіть задачу:
а) Засуджений Павло, який відбував покарання у виді позбавлення волі у
виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами
тримання, попросив дозволу адміністрації виправної колонії на
короткочасний виїзд за межі колонії у зв’язку з тим, що мало відбутися
судове засідання щодо розірвання шлюбу з його дружиною, де мало
розглядатися питання про поділ майна подружжя, визначення місця
проживання їх малолітньої дитини. Начальник колонії повідомив Павлові
про те, що немає можливості доставити його в суд для участі в судовому

засіданні, а короткочасні виїзди для засуджених у зв’язку з необхідністю
участі в судовому засіданні для засуджених не передбачені кримінальновиконавчим законодавством.
Чи правомірні дії начальника установи відповідно до чинного КВК
України?
Література і матеріали для самостійної підготовки
1. Конституція України.
2. Віденська конвенція «Про консульські зносини», ратифікована
Україною 27 квітня 1989 року.
3. Кримінально-виконавчий кодекс України (глава 2 розділу І Загальної
частини).
4. Кодекс адміністративного судочинства України…
5. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1994. - № 11. - ст.51
6. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – Ст. 256.
7. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 №
3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 51. – Ст. 577.
8. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення заходів щодо
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої служби: затверджена наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4
квітня 2005 р. № 61,
9. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.
Затверджено наказом Державного департаменту України з питань
виконання покарань від 25 грудня 2003 р. №275 (п.п. 49, 89).
10.Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для
відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі:
затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 лютого 2012
р. №222/ 5.
11.Інструкція про порядок інформування органами і установами
виконання покарань стосовно взятих під варту і засуджених іноземців,
затверджена наказом Державного департаменту України з питань
виконання покарань № 135 від 27 травня 2002 р.
12.Інструкція з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються
в установах виконанняпокарань та слідчих ізоляторах: затверджена
наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань № 13 від 25 січня 2006 р.
13.Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого
прийому в органах,установах виконання покарань, слідчих ізоляторахі

навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби
України: затверджена наказом Державного департаменту України з
питань виконання покарань № 208 від 30 липня 2008 р.
14.Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я Державної
кримінально-виконавчої служби України: наказ Державного
департаменту України з питань виконання покарань № 247 від 24
грудня 2004 р.
15.Кримінально-виконавче право України / За ред. проф. А.Х. Степанюка.
– Харків: Інжек, 2008.
16.Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник / Вид. 2ге, зм. і доп./ За ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.
17.Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право
України: Навч. посібник / За ред.. проф. А.Х. Степанюка. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.
18.Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. (Володимир
Васильович Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. В.
В. Голіни і А. Х. Степанюка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Х. : Право,
2011. — 328 с.
19.Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа; За
заг. ред. проф.. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2010.- 752 с.
20.Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і
таблицях. Загальна частина: навч. посібник / Львівський національний
ун-т ім. Івана Франка. — Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,
2008. — 76с.
21.Дерюга Н. Гражданские права и обязанности осужденных,
содержащихся в ИТК: Учебное пособие. – Хабаровск. – 1992.
22.Бандурка А.М., Севостьянов В.П. Правовое положение осужденных к
лишению свободы: Документы и комментарии / МВС України;
Університет внутрішніх справ. — Х. : Основа, 1997.
23.Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц,
отбывающих наказание / Селиверстов В.И. - М., 1992.
24.Малько А.В. Субъективное право и законный интерес// Известия
вузов. Правоведение. – 2001. - №3. – С. 30 – 48.
25.Матузов Н. И. Право и личность : [курс лекций] / Н. И. Матузов //
Общая теория права.– Нижний Новгород : Изд-во Нижегор. ВШ МВД
РФ, 1993. – С. 222–246.
26.Наташев А.Е. Правовое положение осужденных /Исправительнотрудовые учреждения. – М., 1979. - № 7.
27.Удовенко Г. Обеспечение прав человека // Голос Украины. 2003, № 9
декабря.
28.Льовочкін В. Засуджені – також громадяни // Урядовий кур’єр, 17
серпня 2001 р., № 148.
29.Колодій A.M., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні. —
К: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с.

30.Осауленко О.І. Правовий статус громадянина України, який відбуває
кримінальне покарання // Науковий вісник УАВС. – К., 1997. – №1. – С.
92-97.
31.Степанюк А.Ф. Всеобщая декларация прав человека и принципы
деятельности органов и учереждений исполнения наказаний /
Проблемы законности: Респ. межвед. науч. сб. / Отв. ред. В.Я. Таций.
— X.: Нац. юрид. акад. Украины, 1998. — Вып. 35. - С. 181-190.
Тема 3. Правовий статус засуджених до покарань, не пов’язаних з
ізоляцією
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати правообмеження, в яких полягають покарання,
не пов’язані з ізоляцією; права, обов’язки, законні інтереси засуджених до
покарань, не пов’язаних з ізоляцією за кримінально-виконавчим
законодавством України; положення кримінально-виконавчого законодавства
про юридичну відповідальність засуджених до покарань, не пов’язаних з
ізоляцією.
Теоретичні питання
1.
Правовий статус засуджених до покарання у виді штрафу.
2.
Правовий статус засуджених до покарання у виді конфіскації
майна.
3.
Правовий статус засуджених до покарання у виді позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
4.
Правовий статус засуджених до покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
5.
Правовий статус засуджених до покарання у виді громадських
робіт.
6.
Правовий статус засуджених до покарання у виді виправних
робіт.
7.
Правовий статус засуджених до покарання у виді службових
обмежень для військовослужбовців.
Практичні питання
1. Порівняйте положення кримінально-виконавчого законодавства
України щодо змісту поняття ухилення від відбування покарань у
виді громадських робіт та виправних робіт.
2. Вирішіть задачі:
а) Слідчий Р. під час провадження досудового слідства у кримінальній
справі, порушеній щодо гр. М. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.
190 КК України, провів опис належного М. майна і наклав на нього арешт

для забезпечення в майбутньому виконання вироку, яким М. може бути
призначене покарання у виді конфіскації майна. Гр. Р. проживав у сільській
місцевості, де йому і його дружині належав на праві спільної сумісної
власності жилий будинок, де засуджений з дружиною постійно проживали, а
також сарай, гараж. Крім того, гр. М. був одним із засновників ТзОВ «К», де
був власником частки у статутному фонді товариства у розмірі 30%. Слідчий
наклав арешт на жилий будинок, сарай, гараж, зазначену вище частку у
статутному фонді товариства і на майно товариства, пропорційно до цієї
частки у статутному фонді.
Вироком суду від 2 липня 2007 року М. був засуджений до покарання у
виді позбавлення волі на строк шість років з повною конфіскацією майна. 20
липня 2007 року суд направив у відділ державної виконавчої служби за
місцем проживання засудженого копію вироку суду, виконавчий лист і копію
опису майна для виконання. 22 липня 2007 року було винесено постанову
державним виконавцем про відкриття виконавчого провадження.
24 липня 2007 року ТзОВ «К» звернулося до суду з позовом про
визнання права на майно і про звільнення майна з-під арешту. Зокрема, в
позовній заяві мова йшла про визнання права власності і звільнення з-під
арешту майна товариства пропорційно до частки засудженого М. у
статутному капіталі товариства, оскільки, в заяві зазначалося, що це майно є
власністю товариства, а не М. Стягнення може бути накладене лише на його
частку в статутному фонді товариства, а також на дивіденди, що належать
засудженому до виплати згідно зі статутом товариства.
Чи підлягає задоволенню позовна заява ТзОВ «К»?
Чи правомірно накладено арешт на інші види майна засудженого?
б) Вироком суду від 3 липня 2007 року військовослужбовець Збройних
Сил Денис, який перебував у військовому званні майора на посаді
начальника штабу батальйона, був засуджений до покарання у виді
службових обмежень для військовослужбовців строком на один рік з
відрахуванням 15% суми його грошового забезпечення в дохід держави. 24
липня 2007 року командир військової частини, де проходив військову службу
Денис, отримав копію вироку суду і розпорядження про його виконання і 26
липня видав відповідний наказ, що був оголошений по військовій частині і
доведений до відома засудженого військовослужбовця, а також письмово
повідомив суд про прийняття вироку до виконання.
Протягом часу відбування покарання Денис залишився у
військовому званні майора і перебував на штатній посаді начальника штабу
батальйона, що відповідала військовому званню майора; з його заробітку
здійснювалися відрахування у розмірі, визначеному вироком суду. З 1 січня
2008 року його було переведено на штатну посаду начальника служби
бригади, що також відповідала військовому званню майора, з окладом,
вищим на 100 грн.

Чи дотримано у даному випадку положень законодавства, що
регулює порядок виконання покарання у виді службових обмежень для
військовослужбовців?
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Тема №4. Правовий статус засуджених до покарань, пов’язаних з
ізоляцією
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати правообмеження, в яких полягають покарання,
пов’язані з ізоляцією; права, обов’язки, законні інтереси засуджених до
покарань, пов’язаних з ізоляцією за кримінально-виконавчим законодавством
України; положення кримінально-виконавчого законодавства про юридичну
відповідальність засуджених до покарань, не пов’язаних з ізоляцією.
1.

Теоретичні питання
Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.

1.1. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту, які
відбувають покарання в арештних домах.
1.2. Правовий статус військовослужбовців, засуджених до покарання у виді
арешту.
2.
Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.
3.
Правовий статус засуджених до покарання у виді тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
4.
Правовий статус засуджених до позбавлення волі.
4.1. Зміст правового статусу засуджених до позбавлення волі.
4.2. Особливості правового статусу жінок, неповнолітніх, засуджених до
покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
4.3. Правова характеристика дисциплінарної, матеріальної і кримінальної
відповідальності засуджених до позбавлення волі.
5.
Правова характеристика правового статусу засуджених до довічного
позбавлення волі.
Практичні питання
1. Порівняйте положення кримінально-виконавчого законодавства
України, що визначають порядок застосування адміністрацією
колоній заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі на
певний строк неповнолітніх та повнолітніх засуджених.
2. Порівняйте положення кримінально-виконавчого законодавства
України, що визначають порядок надання права на короткочасні
виїзди засудженим до покарань у виді обмеження волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців та позбавлення
волі на певний строк.
3. Вирішіть задачі:
а) Клим засуджений до покарання у виді арешту. Під час відбування
покарання в арештному домі Клима було залучено до робіт з господарського
обслуговування установи - протягом шести годин щодня. У зв’язку з цим він
заявив, що це порушує його права, оскільки засуджені до арешту не
залучаються до праці і відмовився працювати. За це заступник начальника
арештного дому виніс постанову про застосування до засудженого стягнення
у виді поміщення в карцер строком на 7 діб.
Дайте правову оцінку діям адміністрації. Проаналізуйте, чи
дотримано в даному випадку адміністрацією арештного дому норм, що
регулюють порядок виконання та відбування покарання у виді арешту.
б) Громадянин З. засуджений до покарання у виді позбавлення волі, відбував
його у виправній колонії середнього рівня безпеки. Під час відбування
покарання при проведенні огляду молодшим інспектором колонії в
засудженого було виявлено п’ять пачок чаю, золотий годинник, дві книги,
замовлені засудженим через книготорговельну мережу, гральні карти, а

також гроші в сумі 400 гривень. Працівник установи, який проводив огляд,
вилучив зазначені предмети, здав їх на склад установи, про що склав акт.
Засуджений З. заперечив проти таких дій інспектора і зазначив, що згідно з
роз’ясненими йому раніше правами, він мав право зберігати і
використовувати все за винятком вилучених грошей.
Чи є обгрунтованими заперечення засудженого?
Чи правомірні дії працівника колонії щодо вилучення і передачі на
зберігання зазначених предметів? Чи дотримано у даному випадку
встановленого законодавством порядку вилучення зазначених речей і
предметів?
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Тема № 5. Правовий статус засуджених, звільнених від відбування
покарання
Методичні рекомендації.
Студент повинен знати права, обов’єязки, законні інтереси,
відповідальність засуджених, звільнених від відбування покарання з
випробуванням, звільнених від відбування покарання умовно-достроково,

вміти орієнтуватися у кримінально-виконавчому законодавстві, що регулює
ці питання.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Теоретичні питання
Правовий статус засуджених, звільнених від відбування покарання з
випробуванням.
Обов’язки, що покладаються на засуджених, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, відповідно до кримінально-виконавчого
законодавства України.
Законні інтереси засуджених, звільнених від відбування покарання з
випробуванням.
Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням.
Правовий статус засуджених, звільнених від відбування покарання
умовно-достроково.
Обов’язки засуджених, звільнених від відбування покарання умовнодостроково за кримінально-виконавчим законодавством України.
Законні інтереси засуджених, звільнених від відбування покарання
умовно-достроково.
Заходи громадського впливу щодо осіб, умовно-достроково звільнених
від відбування покарання.
Практичні питання
1. Складіть проект подання кримінально-виконавчої інспекції до суду
про звільнення від подальшого відбування покарання засудженої
особи.
2. Складіть проект подання кримінально-виконавчої інспекції до суду
про скасування звільнення від відбування покарання з
випробуванням і направлення засудженої особи для відбування
призначеного покарання.
Література і матеріали для самостійної підготовки
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затверджено Резолюцією 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14
грудня 1990 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання
покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад.
К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 70-80: статті
3, 9-19.
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касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(«Пекинские правила») вiд 29 листопада 1985 р.// Советская юстиция. –
1991. - №12. – С.22-24 (начало); Советская юстиция. – 1991. - №13. – С.
19-21; Советская юстиция. – 1991. - №14. – С.22-25 (окончание): статті 2,
18, 19, 23-25, 26.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради
України. - 2004. - № 3-4. - Ст. 21.
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Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної
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7. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР //
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.
8. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від
10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. –
Ст. 380.
9. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з
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України від 4 березня 2009 р. № 38/86/89 .
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звільнення засуджених від дальшого відбування покарання: затверджено
Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань
та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 р. № 3/6.

13.Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і
установ виконання покарань щодо забезпечення соціального
обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання
покарань: затверджено Наказом Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту і Державного департаменту України з питань виконання
покарань від 28 вересня 2010 р. № 3368/359.
14.Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі
Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 11 листопада 2011 р. № 550.
15.Інструкція з організації розшуку осіб органами внутрішніх справ України:
затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня
2002 р. № 765ДСК.
16.Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну
невідбутої частини покарання більш м’яким: постанова Пленуму
Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2.
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Тема № 6. Гарантії та механізм захисту прав та свобод засуджених
Методичні рекомендації
Студент повинен знати передбачений у законодавстві України
механізм та гарантії захисту прав та свобод засуджених; передбачені в
законодавстві України гарантії прав і свобод людини та громадянина в
умовах виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією особи.
Теоретичні питання
1. Механізм та гарантії захисту прав і свобод засуджених.
2. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в умовах виконання
покарань, пов’язаних з ізоляцією особи.
Практичні питання
Змоделюйте ситуацію, що пов'язана з поданням засудженим до арешту
скарги на дії адміністрації арештного дому, пов’язані з порушенням його
права на правову допомогу. Назвіть всі передбачені законодавством органи,
організації, посадових осіб, куди засуджений може звернутися за захистом
зазначеного порушеного права, що відповідно до закону можуть захистити
(відновити) порушене право засудженого.
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