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Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження. Сучасна
Україна
знаходиться на шляху до створення
незалежної
правової
держави,
яка
повинна
стати
iнструментом
забезпечення прав i свобод людини, гарантом
реального
захисту її законних iнтересiв. Сама людина, її життя та
здоров'я, честь i гiднiсть, недоторканiсть та безпека є
найвищою соцiальною цiннiстю в Українi (ст. З Конституцiї).
Проведення судово-правової реформи, iнтеграцiя до
норм
мiжнародного
права
потребує
приведення
нацiонального
законодавства у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами в
галузi прав людини, вдосконалення дiючих та створення нових
процедур захисту прав i свобод громадян, в тому числi тих,
якi перебувають у мiсцях позбавлення волi.
Зростання злочинностi в Українi призвело до того, що
порiвняно з 1990 роком число заарештованих i засуджених
збiльшилося майже удвiчi, а кiлькiсть установ виконання
покарань та слiдчих iзоляторiв залишилася майже такою ж.
Понад встановленi санiтарнi норми утримується бiльше 30,1
тис.
осiб,
i
зараз
немає вiдповiдних
матерiальних
можливостей для полiпшення їхнього становища. Одним iз
засобiв забезпечення прав та законних iнтересiв засуджених
до позбавлення волi є прокурорський нагляд за додержанням
законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах,
а
також
при
застосуваннi iнших заходiв
примусового
характеру,
пов'язаних з обмеженням
особистої
свободи
громадян (ст. 121 п.4 Конституцiї України).
Реформування
прокуратури, яке зараз
вiдбувається,
повинне перетворити її в орган, здатний забезпечити високий
рiвень захисту конституцiйних прав i свобод громадян, у тому
числi й тих, якi вiдбувають покарання в мiсцях позбавлення
волi. У зв'язку з цим зростає актуальнiсть дослiдження
теоретичних та практичних проблем прокурорського нагляду,
пов'язаних
з
розробкою
певних
правових
механiзмiв
забезпечення прав та законних iнтересiв засуджених
до
позбавлення волi.
Iнтерес
до даної проблеми пов'язується
також
з
пiдготовкою
до прийняття нового Закону
України
"Про
прокуратуру", Кримiнально-процесуального та
Кримiнальновиконавчого кодексiв України, в яких будуть вiдображенi i
конкретизованi вiдповiднi положення Конституцiї України та
норми мiжнародного права.
Ступiнь
дослiдження
теми
дисертацiї.
Проблеми
прокурорського нагляду за додержанням законiв в установах
виконання покарань, у тому числi прав та законних iнтересiв
засуджених до позбавлення волi, дослiджувались у роботах:
В.I.Баскова,
Н.М.Бєлякiна,
Г.I.Бровiна,
В.Н.Глазкової,
I.Н.Даньшина, Т.Н.Добровольської, В.К.Звiрбуля, М.I.Колоса,
А.А.Князєва,
В.Т.Михайлова, Е.С.Нiкулiна,
Д.I.Пишньова,
Ю.М.Рагiнського, А.Л.Ременсона, А.Л.Рiвлiна, В.М.Савицького,
В.З.
Самсонова,
А.П.
Сафонова,
В.I.
Селiверстова,
Б.М.Спиридонова, В.С.Тадевосяна, Ф.А.Томасевича, В.М.Трубни
кова, В.Д.Фiнька, I.Х.Хамiдуллiна, Ю.К.Якимовича та деяких
3mxhu учених.
Позитивно оцiнюючи працi цих учених, якi внесли значний
внесок у розробку теорiї прокурорського нагляду,
слiд
вiдзначити, що, по-перше, науковi працi вказаних авторiв

були опублiкованi до прийняття Конституцiї України 1996
року,
тому
багато теоретичних положень
дослiджуваної
дiяльностi прокуратури потребують переосмислення; по-друге,
проблеми прокурорського нагляду за додержанням прав та
законних iнтересiв засуджених до позбавлення
волi
не
отримали
належного
теоретичного
опрацювання:
немає
монографiчних
робiт,
присвячених
цим
проблемам
прокурорського
нагляду;
по-третє,
проведення
реформи
кримiнально-виконавчого
законодавства,
спрямованої
на
соцiальну переорiєнтацiю виконання кримiнальних покарань з
урахуванням
мiжнародно-правових актiв з
прав
людини,
принципiв
законностi,
гуманiзму,
демократизму,
справедливостi, диференцiацiї й iндивiдуалiзацiї виховного
впливу на засуджених потребує вдосконалення дiючих
та
створення нових механiзмiв захисту прав осiб, позбавлених
волi, пiдвищення законодавчих гарантiй їх додержання; почетверте, важливе практичне значення має розробка методики
прокурорського нагляду за додержанням законiв в установах
виконання покарань, а також визначення шляхiв оптимiзацiї
дiяльностi прокурорiв у зазначенiй сферi.
Визначенi обставини обумовили вибiр теми дисертацiйного
дослiдження та свiдчать про його актуальнiсть.
Зв'язок
роботи з науковими програмами. Дисертацiя
виконана на кафедрi органiзацiї судових та правоохоронних
органiв
Нацiональної юридичної академiї України
iменi
Ярослава Мудрого згiдно з комплексною цiльовою програмою:
"Проблеми удосконалення органiзацiї i дiяльностi суду i
правоохоронних
органiв в умовах формування
соцiальної
правової
держави"
(номер
державної
реєстрацiї
0186.0.099031).
Об'єкт та предмет дослiдження. Об'єкт дисертацiйного
дослiдження становлять норми чинного законодавства України у
галузi правового регулювання прокурорського нагляду
за
додержанням законiв в установах виконання покарань, а також
прокурорська практика i правова доктрина.
Предметом наукової роботи є правовi i органiзацiйнi
аспекти здiйснення прокурорського нагляду за додержанням
прав та законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi.
Методологiчною
основою
дослiдження
є
положення
дiалектико-матерiалiстичного методу пiзнання соцiальних явищ
та
його
конкретизацiя - системно-структурний
пiдхiд.
Застосовувалися також методи: статистичний, порiвняльноправовий. логiчний, конкретних соцiологiчних дослiджень,
стандартизованого iнтерв'ю та iншi сучаснi методи наукового
пiзнання.
Iнформацiйна база дослiдження включає норми Конституцiї
України,
кримiнального,
кримiнально-процесуального
та
кримiнально-виконавчого законодавства, Закону України "Про
прокуратуру"
та iнших законiв України i
країн
СНД,
мiжнародно-правових
документiв у галузi
прав
людини,
нормативних
актiв,
якi
регулюють
правове
становище
засуджених до позбавлення волi, постанови Пленуму Верховного
Суду України, накази Генерального прокурора України та
мiнiстра внутрiшнiх справ України, а також працi вiтчизняних
i
зарубiжних авторiв у галузi кримiнального
процесу,
прокурорського нагляду, теорiї держави i права, цивiльного
права та iнших наук.

У дисертацiї використано емпiричний матерiал, зiбраний
автором
шляхом
вивчення
та
узагальнення
практики
прокурорського
нагляду
за
додержанням
кримiнальновиконавчого законодавства Генеральної прокуратури України, а
також в установах виконання покарань Харкiвської, Сумської,
Кiровоградської, Черкаської, Волинської областей за останнi
5 рокiв. У ходi дослiдження проанкетовано 125 прокурорiв з
нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень
у
кримiнальних справах та понад 1000
засуджених
до
позбавлення волi.
Автор використав також власний досвiд роботи прокурором
бiльше 20 рокiв.
Мета i завдання дослiдження. Основною метою роботи є
комплексне всебiчне дослiдження теоретичних та практичних
проблем, пов'язаних з забезпеченням додержання прав та
законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi засобами
прокурорського нагляду; оновлення змiсту правового статусу
цих осiб; створення необхiдного дiєвого механiзму реалiзацiї
їх прав та законних iнтересiв з урахуванням мiжнародноправових документiв про права людини, досягнень
науки
прокурорського нагляду, кримiнального процесу та виправнотрудового права.
Вiдповiдно до цiєї мети необхiдно було вирiшити такi
завдання:
- визначити об'єкт та предмет прокурорського нагляду за
додержанням
прав та законних iнтересiв засуджених
до
позбавлення волi;
з'ясувати
сутнiсть прокурорського
нагляду
за
додержанням
прав та законних iнтересiв засуджених
до
позбавлення волi, його завдання та мiсце у загальнiй системi
гарантованостi прав осiб, позбавлених волi;
- розробити додаткову систему повноважень прокурора,
спрямованих на змiцнення гарантiй додержання
прав
та
законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi, певнi
механiзми реалiзацiї цих повноважень;
дослiдити особливостi правового становища осiб,
позбавлених волi, недолiки в його правовому регулюваннi з
урахуванням положень нової Конституцiї України та мiжнародноправових документiв у галузi прав людини;
з'ясувати тенденцiї та закономiрностi
розвитку
прокурорської практики з нагляду за додержанням прав та
законних iнтересiв осiб, позбавлених волi, i на цiй основi
розробити методику прокурорського нагляду за додержанням
законiв в установах виконання покарань;
створити
теоретичнi
основи
удосконалення
законодавства
в
частинi
правової
регламентацiї
прокурорського нагляду за додержанням прав та законних
iнтересiв засуджених до позбавлення волi.
Вказанi мета та завдання обумовлюються потребами
прокурорської
практики,
сучасним
станом
теорiї
прокурорського нагляду та рiвнем розробленостi
проблем
нагляду за додержанням прав та законних iнтересiв засуджених
до позбавлення волi.
Наукова новизна одержаних результатiв визначається тим,
що вперше здiйснено комплексне монографiчне дослiдження
проблем прокурорського нагляду за додержанням прав
та
законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi, якi

розглянутi
пiд
кутом зору принципово нових
положень
Конституцiї України, мiжнародно-правових документiв у галузi
прав
людини
в
свiтлi реформи кримiнально-виконавчого
законодавства в Українi.
Наукова новизна визначається також тими конкретними
результатами,
якi були одержанi в процесi
проведення
дослiдження i знайшли вiдображення в основних положеннях, що
виносяться на захист:
конкретизуються
об'єкт,
предмет
i
завдання
прокурорського нагляду за додержанням прав та законних
iнтересiв засуджених до позбавлення волi;
- дослiджується система повноважень, якi забезпечують
додержання прав та законних iнтересiв осiб, позбавлених
волi,
пропонуються певнi механiзми пiдвищення дiєвостi
прокурорського нагляду;
- доводиться доцiльнiсть закрiплення у новому Законi
України "Про прокуратуру" обов'язку прокурора з нагляду за
додержанням
законiв при виконаннi
судових
рiшень
у
кримiнальних справах (далi - галузевого прокурора) вносити
подання вищестоящому прокурору в зв'язку з незаконним та
необгрунтованим судовим рiшенням;
- вперше пропонується законодавчо надати прокурору з
нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень
у кримiнальних справах право безпосередньо звертатися з
протестом до суду у випадках виявлення незаконного та
необгрунтованого призначення засудженому виду
виправнотрудової колонiї (на пiдставi вивчення особової справи
засудженого);
- стаття 411 КПК України встановлює, що питання,
зв'язанi
з виконанням вироку, вирiшуються у
судовому
засiданнi з участю прокурора. Разом з тим неявка в судове
засiдання останнього не зупиняє розгляду судом певних питань
та клопотань (ст. ст. 4111, 414 КПК). Обгрунтовується
необхiднiсть встановлення у новому КПК України обов'язкової
участi прокурора у судовому розглядi питань, пов'язаних з
виконанням вироку (ст. ст. 407-411 КПК України);
- робиться висновок про доцiльнiсть надання прокурору
права на внесення касацiйного подання на судовi рiшення у
випадках,
коли призначенi засудженому мiра
та
умови
вiдбування покарання змiнюються на бiльш суворi ( ст. ст.
407-410 КПК; ст. ст. 45 ч.5; 461; 462 КК України);
- висловлюється пропозицiя про закрiплення у ст. 110
ВТК України: 1) обов'язку адмiнiстрацiї установ виконання
покарань
у
всiх випадках розглядати
клопотання
про
представлення засудженого до умовно-дострокового звiльнення
або
замiну невiдбутої частини покарання бiльш
м'яким
протягом одного мiсяця пiсля вiдбуття встановленої законом
частини строку покарання, а у разi вiдмови в наданнi такого
права - мотивувати це рiшення та ознайомлювати з ним
засудженого; 2) обов'язку погодження рiшень комiсiй установ
з умовно-дострокового звiльнення з прокурором;
у новий КВК України пропонується ввести норму
наступного змiсту: "Переведення засуджених до
ПКТ,
в
колонiях особливого режиму з ПКТ - в одиночнi камери, а в
тюрмах - на суворий режим, повернення зi звичайних жилих
примiщень
до
ПКТ
у ВТК особливого
режиму
повинно
здiйснюватися за погодженням зi спостережною комiсiєю - з

санкцiї прокурора з нагляду за додержанням законiв при
виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах";
- визначається змiст правового становища засуджених до
позбавлення волi та дослiджуються складовi елементи, якi
характеризують його сутнiсть: суб'єктивнi права засуджених,
їх законнi iнтереси та обов'язки цих осiб;
- з метою подальшого вдосконалення правового становища
засуджених
до позбавлення волi та змiцнення
правових
гарантiй додержання їх прав пропонується: у новому КВК
України чiтко визначити права, законнi iнтереси та обов'язки
вказаних осiб, у тому числi вперше закрiпити їх право на
особисту
безпеку,
на щорiчну вiдпустку,
на
свободу
свiтогляду та вiросповiдання, на доступ до iнформацiї та
аналiзується специфiка прокурорського нагляду за додержанням
цих прав; наводиться класифiкацiя дисциплiнарних стягнень
засуджених на пiдставi ознаки їх правового становища та
обгрунтовується необхiднiсть закрiплення у законi перелiку
правопорушень,
за
якi
передбачається
дисциплiнарна
вiдповiдальнiсть засуджених, а також види дисциплiнарних
стягнень за вiдповiднi правопорушення; формулюється завдання
оперативно-розшукової дiяльностi в
установах
виконання
покарань; висловлюються додатковi аргументи щодо перебудови
дiяльностi
спостережних
комiсiй,
зокрема,
шляхом
зорiєнтування їхньої дiяльностi на захист прав та законних
iнтересiв засуджених до позбавлення волi; розроблена система
змiни умов тримання засуджених в межах однiєї установи
виконання
покарання,
формулюються
iншi
пропозицiї,
спрямованi на приведення чинного законодавства та вiдомчих
нормативних актiв у вiдповiднiсть до Конституцiї України та
мiжнародно-правових актiв у галузi прав людини;
обгрунтовується доцiльнiсть виключення з нового
Кримiнально-виконавчого
кодексу
України
норм,
якi
передбачають погодження вiдомчих нормативних актiв
МВС
України
з Генеральною прокуратурою України
в
галузi
виконання покарань, зокрема, з метою звiльнення прокуратури
вiд непритаманних їй функцiй;
розробленi
науково
обгрунтованi
методичнi
рекомендацiї
щодо
здiйснення
прокурорських
перевiрок
додержання законiв в установах виконання покарань;
- з метою удосконалення системи статистичної звiтностi
Генеральної
прокуратури України пропонується
доповнити
роздiл 5 форми №"ПМ", а також форму "П" певними показниками,
якi характеризують ефективнiсть прокурорського нагляду за
додержанням
прав та законних iнтересiв засуджених
до
позбавлення волi.
Теоретичне та практичне значення одержаних результатiв
даного
теоретичного дослiдження полягає
в
тому,
що
сформульованi пропозицiї щодо вдосконалення законодавства,
методика прокурорського нагляду можуть бути врахованi як у
процесi поточної нормотворчостi, так i при розробцi нового
Закону України "Про прокуратуру", Кримiнально-виконавчого та
Кримiнально-процесуального
кодексiв
України,
наказiв
Генерального
прокурора України, а також у
практичнiй
дiяльностi органiв прокуратури.
Висновки та пропозицiї автора мають певне значення для
розвитку
теорiї
та
практики прокурорського
нагляду,
спрямованi на поглиблення правового забезпечення реалiзацiї

прав та законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi i
можуть бути використанi в учбовому процесi юридичних вузiв
та факультетiв, а також у системi пiдвищення квалiфiкацiї
прокурорiв.
Особистий внесок здобувача. Дисертацiя є самостiйно
завершеною науковою роботою. Разом з тим у ходi дослiдження
використовувалися деякi положення, якi були одержанi у
спiвавторствi, що стосуються лише загальної характеристики
правових
засобiв прокурорського нагляду,
але
основнi
результати, якi характеризують наукову новизну, пов'язанi з
розробкою
певних
механiзмiв
пiдвищення
дiєвостi
прокурорського нагляду за додержанням прав та законних
iнтересiв засуджених до позбавлення волi, отриманi на базi
особистих
дослiджень, критичного осмислення дисертантом
близько ста п'ятдесяти наукових праць та нормативних джерел,
з урахуванням досвiду роботи дисертанта прокурором та мають
наукове i практичне значення.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Пiдсумки дисертацiйного
дослiдження обговорювалися на спецiальному засiданнi кафедри
органiзацiї судових та правоохоронних органiв Нацiональної
юридичної академiї України iменi Ярослава Мудрого. Основнi
положення i висновки роботи були викладенi на науковопрактичних
конференцiях
та
семiнарах,
серед
яких:
"Вдосконалення
дiяльностi
прокуратури
на
засадах
демократичних принципiв права" (Мiжнародний семiнар у Києвi,
1996 р.), "Органiзацiя прокурорського нагляду за додержанням
кримiнально-виконавчого законодавства" (Київ,
Генеральна
прокуратура України,1996 р.), Семiнар Мiнiстерства юстицiї
України з питань Iмплементацiї Європейської Конвенцiї про
запобiгання катуванням чи нелюдському або
такому,
що
принижує гiднiсть поводженню чи покаранню (Київ, 1997 р.),
"Проблеми органiзацiї пiдтримання державного обвинувачення у
свiтлi вимог Конституцiї України" (Київ, 1998).
Навчальний посiбник "Прокурорський нагляд за додержанням
законiв в установах для попереднього ув'язнення" вiдповiдно
до розпорядження заступника Генерального прокурора України
надiслано прокурорам Автономної Республiки Крим, областей,
мiст Києва i Севастополя та прирiвняним до них прокурорам
для ознайомлення i використання у практичнiй роботi.
Починаючи з 1993 року, автор використовує матерiали
проведеного дослiдження в навчальному процесi Iнституту
пiдвищення квалiфiкацiї Генеральної прокуратури України.
Публiкацiї. Основнi теоретичнi положення
i
висновки
дисертацiї знайшли вiдображення у чотирьох наукових працях
(двох навчальних посiбниках та двох статтях).
Структура дисертацiї визначена метою та завданнями
дослiдження.
Дисертацiя
викладена
на
173
сторiнках
машинописного тексту, складається iз вступу, трьох роздiлiв,
що
включають
шiсть пiдроздiлiв, висновку
та
списку
використаних джерел (135 найменувань).
Основний змiст роботи
У вступi обгрунтовується актуальнiсть обраної теми,
визначаються цiлi та завдання роботи, розкриваються
в
узагальненому виглядi основнi результати,
що
отриманi
внаслiдок проведеного дослiдження i виносяться на захист,
викладається наукове та практичне значення дисертацiї.
У першому роздiлi "Сутнiсть прокурорського нагляду за

додержанням
прав та законних iнтересiв засуджених
до
позбавлення
волi"
дослiджуються
питання
соцiального
призначення та функцiй прокуратури на сучасному
етапi
побудови
правових засад правової держави, визначається
об'єкт та предмет прокурорського нагляду, з'ясовується їх
спiввiдношення,
розкривається
сутнiсть
нагляду
за
додержанням
прав та законних iнтересiв засуджених
до
позбавлення волi, його завдання та мiсце у загальнiй системi
гарантованостi прав осiб, позбавлених волi.
Автор
подiляє позицiю вчених, якi
вважають,
що
прокуратура здiйснює самостiйний вид державної дiяльностi i
є
елементом
загальнодержавної
системи
правоохорони
(В.В.Алексєв,
Д.М.Бакаєв,
Ю.М.Грошевой,
В.В.Долежан,
В.В.Кривобок, М.М.Маршунов, В.Я.Тацiй та
iншi).
Повна
реалiзацiя принципiв правової держави в подальшому потягне
за
собою
змiни функцiонального призначення
бiльшостi
державно-правових iнститутiв, що дiють нинi в Українi, в
тому числi i прокуратури. Однак на сучасному етапi, який
пов'язаний з формуванням правових засад правової держави,
вiдсутнi будь-якi соцiальнi причини, щоб виправдовували
звуження функцiй прокуратури. У процесi проведення правової
реформи в Українi прокуратура покликана властивими
їй
засобами забезпечити верховенство закону в усiх галузях
правозастосовчої дiяльностi, захист конституцiйних прав i
свобод людини i громадянина.
Аналiз висловлених у лiтературi точок зору з питань
змiсту об'єкта та предмета прокурорського нагляду привiв
дисертанта до висновку, що пiд об'єктом прокурорського
нагляду слiд розумiти забезпечення засобами прокурорського
нагляду верховенства закону в правозастосовчiй дiяльностi з
тим, щоб усi правовiдносини, якi виникають у дiяльностi
пiднаглядових органiв, органiзацiй, осiб, складалися
на
пiдставi
закону.
Поняття предмета близьке
за
своїм
призначенням
до поняття об'єкта. Це поняття
доцiльно
використовувати як конкретизуюче об'єкт нагляду стосовно до
галузей
нагляду,
закрiплених у Законi
України
"Про
прокуратуру". Предмет властивий не лише галузям нагляду, але
й будь-якому напрямку прокурорської дiяльностi (мiж - чи
внутрiшньогалузевої).
Стосовно до
теми
дисертацiйного
дослiдження предметом прокурорського нагляду за додержанням
законiв при виконаннi кримiнальних покарань, пов'язаних з
позбавленням волi є: 1) додержання законностi пiд час
перебування засуджених у мiсцях позбавлення
волi;
2)
додержання встановлених законом порядку та умов вiдбування
покарання; 3) додержання встановлених законом прав
та
законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi, виконання
ними своїх обов'язкiв.
На пiдставi аналiзу положень Конституцiї України щодо
утвердження i забезпечення прав людини, дисертант дiйшов
висновку, що повноваження прокурора, пов'язанi з захистом
прав i законних iнтересiв громадян, у новому законодавствi
України
про
дiяльнiсть прокуратури
потребують
свого
вдосконалення. Нагляд прокуратури за додержанням прав та
законних
iнтересiв громадян, тим бiльш конституцiйних,
повинен визначатися як найважливiший (прiоритетний напрямок)
її дiяльностi, а здiйснення прокурорами своїх представ
ницьких повноважень - розповсюджуватися на всi випадки, коли

треба захистити порушенi конституцiйнi права громадян.
У дисертацiї з'ясовується мiсце прокурорського нагляду
у загальнiй системi забезпечення прав та законних iнтересiв
засуджених до позбавлення волi, до якої автор вiдносить:
органи вiдомчого контролю МВС України, громадського контролю
(спостережнi
комiсiї, служби у справах неповнолiтнiх),
позавiдомчого контролю (охорони здоров'я та освiти), а також
- судового, парламентського та мiжнародного контролю.
При цьому прокурорський нагляд займає особливе мiсце у
системi
контрольно-наглядових заходiв охорони прав
та
законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi.
Це
обумовлюється
специфiкою його соцiального
призначення,
обсягом та характером повноважень з можливiстю негайного i
ефективного реагування на порушення закону.
Автор зазначає, що знаходиться у стадiї становлення
така нова форма контролю, як парламентський контроль за
додержанням
прав
i свобод людини,
здiйснення
якого
покладається на Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини. У майбутньому певну роль у гарантуваннi прав та
законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi будуть
вiдiгравати
й мiжнароднi органiзацiї, такi як Комiтет
Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з попередження злочинностi та
боротьби з нею, органи ООН, що займаються проблемами прав
людини,
Європейський Комiтет по запобiганню
тортурам,
нелюдському або такому, що принижує гiднiсть поводженню чи
покаранню та iншi.
У другому роздiлi - "Проблеми прокурорського нагляду за
додержанням
прав та законних iнтересiв засуджених
до
позбавлення волi"
аналiзуються
функцiї,
процесуальне
становище та повноваження прокурора при здiйсненнi нагляду
за додержанням прав та законних iнтересiв засуджених до
позбавлення волi, пропонуються певнi механiзми пiдвищення
його
дiєвостi,
розглядаються
питання
законодавчого
врегулювання правового становища засуджених до позбавлення
волi в свiтлi нової Конституцiї України, проведення реформи
пенiтенцiарної
системи,
спрямованої
на
соцiальну
переорiєнтацiю виконання кримiнальних покарань з урахуванням
мiжнародно-правових стандартiв у галузi прав людини.
У пiдроздiлi першому "Проблеми повноважень прокурора
при здiйсненнi нагляду за додержанням прав та законних
iнтересiв засуджених до позбавлення волi" дослiджуються
правовi засоби прокурорського нагляду за додержанням прав та
законних
iнтересiв
засуджених
до
позбавлення
волi,
повноваження прокурора в цiй сферi дiяльностi.
Повноваження прокурора при здiйсненнi
нагляду
за
додержанням законiв при виконаннi судових рiшень, пов'язаних
з позбавленням волi, - це визначенi законом його права i
обов'язки, спрямованi на попередження, виявлення та усунення
всiляких порушень закону, якi можуть виходити як
вiд
адмiнiстрацiї, посадових осiб установ виконання покарань,
так
i вiд засуджених до позбавлення волi, поновлення
порушених прав та вжиття заходiв щодо притягнення винних до
вiдповiдальностi.
У роботi дослiджена специфiка повноважень прокурора,
яка обумовлена, перш за все, тим, що: 1) вони визначаються
як Законом України "Про прокуратуру", так i виправнотрудовим, кримiнально-процесуальним та iншим законодавством,

наказами Генерального прокурора України, iншими нормативними
актами вiдомчого характеру; 2) деякi з них носять владнорозпорядчий характер (обов'язковi для виконання), iншi випливають
iз загальнонаглядових повноважень
прокурора
(обов'язковi для розгляду), деякi - пов'язанi з такою
галуззю дiяльностi прокурора, як участь у розглядi справ у
судах, а також - з наглядом за додержанням законiв при
проведеннi дiзнання та попереднього слiдства (у кримiнальних
справах
про
злочини, вчиненi в
установах
виконання
покарань); 3) вони спрямованi на забезпечення виконання
законодавства як посадовими особами вказаних установ, так i
особами, якi в них тримаються (оскiльки без останнього
неможливе додержання прав iнших осiб, позбавлених волi).
Аналiз сутностi повноважень прокурора, що забезпечують
додержання
прав та законних iнтересiв
засуджених
до
позбавлення волi, а також вивчення прокурорської практики
дозволили
дисертанту
розробити
систему
додаткових
повноважень прокурора, спрямованих на пiдвищення дiєвостi
прокурорського нагляду у цiй галузi i запропонувати певнi
механiзми реалiзацiї цих повноважень. Зокрема, дослiдник
вважає,
що визначення повноважень прокурора у
новому
кримiнально-виконавчому законодавствi повинно обумовлюватися
необхiднiстю
подальшого їх поширення,
в
тому
числi
пов'язаних iз санкцiюванням та дачею згоди на дiї та рiшення
адмiнiстрацiї
установ виконання покарань,
що
суттєво
обмежують права засуджених до позбавлення волi. Переведення
засуджених до ПКТ у порядку ст.67 ВТК України, в колонiях
особливого режиму - з ПКТ до одиночної камери, а у тюрмах на суворий режим, переведення зi звичайних жилих примiщень
до ПКТ у колонiях особливого режиму - повинно здiйснюватись
крiм погодження зi спостережною комiсiєю тiльки з санкцiї
прокурора з нагляду за додержанням законiв при виконаннi
судових рiшень у кримiнальних справах.
Вiдповiдно до чинного законодавства питання, пов'язанi
з виконанням вироку, вирiшуються у судовому засiданнi з
участю прокурора (ст.411 КПК України). Разом з тим неявка в
судове засiдання останнього не зупиняє розгляду судом певних
питань та клопотань (ст.ст. 4111, 414 КПК України). Автор
обгрунтовує
доцiльнiсть
законодавчого
закрiплення
обов'язкової участi прокурора у судовому розглядi питань,
передбачених ст. ст. 407-411 КПК України, що додатково
гарантуватиме додержання прав засуджених.
Дисертант пiдкреслює, що в сучасних умовах, пов'язаних
з пiдвищеною увагою до захисту прав громадян, невiрними є
положення закону, в силу яких деякi рiшення суду, винесенi у
порядку виконання вироку, є остаточними i не пiдлягають
касацiйному оскарженню або на них не може бути внесене
касацiйне (окреме) подання прокурора. Закрiплення у законi
можливостi внесення прокурорами касацiйних (окремих) подань
на
всi
ухвали судiв, якi виносяться у
кримiнальновиконавчому провадженнi, виявить додаткову гарантiю захисту
прав та законних iнтересiв засуджених до позбавлення волi. У
всякому разi (якщо законодавець пiде шляхом лише поширення
вказаних повноважень) необхiдно обов'язково закрiпити у
законi право прокурорiв на внесення касацiйного (окремого)
подання у всiх випадках, коли призначена засудженому мiра
кримiнально-виконавчого впливу змiнюється судом на бiльш

сувору (ст. ст. 45 ч.5; 461 ч.6; 462 ч.4,5 КК України, ст.
ст. 4082, 4091 КПК України).
Проведений аналiз матерiалiв практики свiдчить про те,
що iнодi галузевi прокурори при необхiдностi опротестування
судового рiшення звертаються до вiдповiдних вищестоящих
прокурорiв не з поданнями, а з "листами", "зверненнями" та
iншими "актами". Також iснує значна кiлькiсть звернень
начальникiв
установ
виконання
покарань
з
листами
безпосередньо до суду в зв'язку з виявленням ними незаконних
та необгрунтованих судових рiшень, на пiдставi яких голови
судiв вносять протести. У зв'язку з цим автор пропонує чiтко
визначити в Законi "Про прокуратуру" повноваження прокурора
з нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових
рiшень у кримiнальних справах щодо реагування на незаконнi
та необгрунтованi судовi акти, передбачивши його обов'язок
вносити подання до вищестоящого прокурора.
Дослiдник обгрунтовує доцiльнiсть надання прокурору з
нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень
у кримiнальних справах права безпосередньо звертатися з
протестом до суду у випадках виявлення незаконного та
необгрунтованого призначення засудженому виду
виправнотрудової колонiї (на пiдставi вивчення матерiалiв особової
справи засудженого), що значно скоротить термiн вирiшення
даного питання судом, у тому числi й у випадках незаконного
тримання засуджених у колонiях з бiльш суворим режимом.
У
пiдроздiлi
другому
"Прокурорський
нагляд
за
додержанням конституцiйних прав засуджених до позбавлення
волi" дослiджуються складовi елементи, що характеризують
сутнiсть правового становища засуджених: 1) суб'єктивнi
права; 2) законнi iнтереси; та 3) обов'язки засуджених.
Наводиться класифiкацiя суб'єктивних прав засуджених, якi
подiляються на загальнi та спецiальнi. У свою чергу до
загальних прав засуджених вiдносяться конституцiйнi права, а
також права, що закрiпленi у галузевому законодавствi,
володiння
якими не пов'язане iз спецiальним
правовим
статусом засуджених до позбавлення волi. Дисертант вважає,
що ефективнiсть, дiєвiсть прокурорського нагляду неможлива
без чiткого визначення прав, законних iнтересiв та обов'яз
кiв засуджених у чинному законодавствi, приведення дiючих
норм у вiдповiднiсть з Конституцiєю України та мiжнародноправовими актами у галузi прав людини.
Право
засуджених на участь у виборах
у
роботi
розглядається як важливий елемент їх правового статусу.
Дослiджуючи специфiку прокурорського нагляду за додержанням
прав засуджених на особисту недоторканiсть, автор пропонує:
закрiпити у кримiнально-виконавчому законодавствi перелiк
правопорушень,
за
якi
передбачається
дисциплiнарна
вiдповiдальнiсть засуджених, а також види дисциплiнарних
стягнень
за
вiдповiднi правопорушення;
обов'язковiсть
вiдвiдування лiкарями примiщень, в яких засудженi вiдбувають
дисциплiнарнi стягнення; вилучити iз ст. 67 ВТК України
застосування до засуджених стягнення у виглядi позачергового
чергування по прибиранню примiщень на територiї
мiсця
позбавлення
волi,
як такого, що суперечить
ст.
43
Конституцiї України, яка забороняє примусову працю, а також
п.
28
Мiнiмальних
стандартних Правил
поводження
з
ув'язненими.

Вперше пропонується передбачити у новому КВК України
право засуджених на особисту безпеку та встановити певнi
обов'язки посадових осiб установ виконання покарань щодо
його
реалiзацiї,
а у галузевому наказi
Генерального
прокурора
України
- звернути увагу
на
необхiднiсть
здiйснення нагляду за додержанням цього права. Дослiдник
формулює
завдання
оперативно-розшукової
дiяльностi
в
установах виконання покарань, до яких, зокрема, вiдносить
забезпечення особистої безпеки засуджених та
персоналу
установ виконання покарань.
Право
засуджених на звернення, на думку
автора,
потребує бiльш детальної регламентацiї у законi.
Так,
вiдповiдно до ст. ст. 55, 124 Конституцiї України у новому
КВК
України повиннi бути передбаченi: певнi механiзми
оскарження засудженими дiй та рiшень адмiнiстрацiї установ
виконання покарань, що обмежують права та законнi iнтереси
цих осiб, до судових органiв, а у новому КПК України процедура розгляду таких справ судом; закрiплено право
засуджених на звернення за захистом своїх прав i свобод до
вiдповiдних мiжнародних установ чи органiзацiй, членом або
учасником яких є Україна. З Правил внутрiшнього розпорядку
виправно-трудових установ (§33) необхiдно вилучити обмеження
права засуджених на звернення, як такi, що не вiдповiдають
вимогам мiжнародно-правових актiв, перш за все - Конвенцiї
про запобiгання катуванням чи нелюдському або такому, що
принижує гiднiсть поводженню чи покаранню.
Розглядаючи проблеми реалiзацiї права засуджених на
доступ до iнформацiї, дослiдник пропонує встановити в законi
обов'язок адмiнiстрацiї установ виконання покарань надавати
засудженим iнформацiю про їх права i обов'язки, знайомити їх
зi змiнами порядку та умов вiдбування покарання. У кожнiй
особовiй справi засуджених повинна знаходитися Пам'ятка про
права та обов'язки, з якою знайомляться засудженi пiд
особистий пiдпис. Автор пропонує закрiпити у новому КВК
України
права
засуджених на
свободу
свiтогляду
та
вiросповiдання. При цьому до предмета нагляду прокурора
повинно
входити: 1) законнiсть надання
адмiнiстрацiєю
установ дозволу на здiйснення певних дiй, пов'язаних з
реалiзацiєю даного права; 2) законнiсть вiдмови у проведеннi
вказаних дiй; 3) додержання прав iнших осiб при здiйсненнi
таких дiй; 4) додержання правил внутрiшнього розпорядку.
Здобувач вiдзначає, що на теперiшнiй час
суттєво
порушується закрiплений у законi обов'язок адмiнiстрацiї
установ виконання покарань забезпечити засуджених працею
(ст.
49
ВТК
України), що в свою
чергу
ускладнює
прокурорський нагляд, оскiльки в умовах глибокої економiчної
кризи та безробiття дуже важко знайти робочi мiсця для
засуджених. Разом з тим проблема реалiзацiї права засуджених
на працю повинна вирiшуватися не тiльки на рiвнi установ
виконання покарань, але й на державному рiвнi.
Аналiзуючи право засуджених на вiдпочинок, дисертант
пропонує: 1) законодавчо закрiпити право засуджених на
щорiчну
вiдпустку,
дозвiл на яку повинен
надаватися
начальником установи виконання покарань за погодженням з
прокурором; 2) внести змiни до ст. 50 ВТК України щодо
скорочення робочого часу засуджених на роботi зi шкiдливими
умовами працi.

Розглядається специфiка прокурорського
нагляду
за
додержанням майнових прав та iнтересiв засуджених, права на
охорону здоров'я та iнших. Дисертант стверджує, що iнститут
вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди, заподiяної
незаконними
дiями
органiв
дiзнання,
попереднього
розслiдування,
прокуратури
та
суду,
повинен
розповсюджуватися i на засуджених.
Автор
звертає
увагу
на
недостатнє
законодавче
визначення
правового
становища
осiб,
засуджених
до
виняткової мiри покарання - смертної кари,
в
умовах
вiдсутностi офiцiйно встановленого мораторiю на її виконання
або зупинення дiї ст.24 КК України, а також засуджених, якi
скоїли злочин пiд час вiдбування покарання.
У
пiдроздiлi
третьому "Прокурорський
нагляд
за
додержанням спецiальних прав засуджених до позбавлення волi"
вiдзначається, що чинне кримiнально-виконавче законодавство
мiстить не тiльки норми, якi обмежують права засуджених як
громадян України, але й такi, що покладають на них додатковi
обов'язки та надають їм спецiальнi (специфiчнi) права, що
виходять за межi загального правового становища громадянина.
Так, в якостi спецiального права засуджених розглядається
можливiсть умовно-дострокового звiльнення вiд покарання i
замiни невiдбутої частини покарання бiльш м'яким. Здiйснюючи
нагляд за додержанням вказаних прав засуджених, прокурору
необхiдно з'ясувати: 1) чи розповсюджується на
даного
засудженого законодавство про умовно-дострокове звiльнення
вiд покарання та замiну його бiльш м'яким; 2) чи вiдбута
засудженим передбачена законом частина покарання; 3) чи
довiв даний засуджений та як саме своє виправлення. Здобувач
аргументує необхiднiсть закрiплення у ст. 110 ВТК України:
1) обов'язку адмiнiстрацiї установ виконання покарань у всiх
випадках розглядати клопотання про представлення засудженого
до умовно-дострокового звiльнення або замiну невiдбутої
частини покарання бiльш м'яким протягом одного мiсяця пiсля
вiдбуття встановленої законом частини строку покарання, а у
разi вiдмови у наданнi такого права - мотивувати це рiшення
та ознайомлювати з ним засудженого; 2) обов'язок погодження
з прокурором рiшень комiсiй установ з умовно-дострокового
звiльнення.
Дослiджуючи право засуджених на соцiальну реабiлiтацiю
пiсля звiльнення вiд покарання, автор пропонує ввести у
новий КВК України норму, згiдно з якою за засудженими
повинно зберiгатися право на житло вiдповiдно до ст.47
Конституцiї України. Розглядається специфiка прокурорського
нагляду за додержанням прав засуджених на побачення з
родичами та iншими особами, на безконвойне пересування за
межами колонiї та iншi i висловлюються пропозицiї стосовно
вдосконалення законодавства в частинi регламентацiї цих
прав. Запропонована система змiни умов тримання засуджених у
межах однiєї установи виконання покарань, вiдповiдно до
якої, на думку автора, переведення з одного виду умов
тримання на iншi повинно здiйснюватися колегiальним органом,
до якого входять представники адмiнiстрацiї установи, iнших
служб та за погодженням з прокурором.
У роздiлi третьому "Шляхи оптимiзацiї прокурорського
нагляду за додержанням прав та законних iнтересiв засуджених
до
позбавлення
волi" вiдзначається,
що
ефективнiсть

прокурорського
нагляду
в
значнiй
мiрi
визначається
досконалiстю методики його здiйснення, але до цього часу, як
пiдтвердило
проведене
автором
опитування,
прокурори
користуються "Методическим письмом о проверке соблюдения
законности в исправительно-трудовых колониях, тюрьмах и
следственных
изоляторах" №17/Н-209-70, затвердженим
ще
Генеральною прокуратурою колишнього СРСР у 1970 роцi. У
зв'язку з цим автор вважає за необхiдне видання Генеральною
прокуратурою України методичного посiбника
i
пропонує
вiдповiдну методику нагляду.
Дослiджуючи
об'єктивнi i суб'єктивнi причини,
що
обумовлюють зниження авторитету прокуратури серед засуджених
до позбавлення волi в сучасних умовах (згiдно з проведеним
дослiдженням тiльки 25% засуджених вказали на прокуратуру як
орган, з яким вони пов'язують надiю на захист своїх прав та
законних
iнтересiв), автор приходить до висновку
про
необхiднiсть
виключення
з
кримiнально-виконавчого
законодавства норм, що передбачають погодження вiдомчих
нормативних актiв МВС України з Генеральною прокуратурою
України. На думку автора, це дозволить, з одного боку,
Мiнiстерству внутрiшнiх справ бiльш суворо ставитися до
вiдповiдностi закону положень, що включаються до вiдомчих
нормативних актiв, з другого - звiльнити прокуратуру вiд
непритаманних їй функцiй, що, в свою чергу, сприятиме
активiзацiї їх дiяльностi.
Автор
пропонує
доповнити
статистичну
звiтнiсть
Генеральної прокуратури України (роздiл 5 форми "ПМ", а
також форму "П") показниками, якi б
визначали рiвень
ефективностi реагування прокурорiв з нагляду за додержанням
законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах
на
незаконнi
та необгрунтованi судовi
рiшення
щодо
кiлькостi: 1) виявлених галузевими прокурорами незаконних та
необгрунтованих судових рiшень; 2) внесених цими прокурорами
подань
до вiдповiдних вищестоящих прокурорiв з
метою
внесення протестiв; 3) скасованих та змiнених судових рiшень
(щодо
кiлькостi засуджених) у зв'язку
з
принесенням
протестiв.
Висновки. У заключнiй частинi сформульованi основнi
результати,
отриманi автором у процесi
дисертацiйного
дослiдження: повноваження прокурора з нагляду за додержанням
законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах
потребують свого подальшого розширення у новому кримiнальновиконавчому законодавствi України, в тому числi пов'язанi з
санкцiонуванням та дачею згоди на такi дiї та рiшення
адмiнiстрацiї
установ виконання покарань,
що
суттєво
обмежують права засуджених до позбавлення волi; пiдвищенню
рiвня гарантованостi додержання прав та законних iнтересiв
засуджених
до
позбавлення волi сприятиме
законодавче
закрiплення: 1) права прокурора на внесення касацiйного
подання на всi судовi рiшення, коли призначенi засудженому
мiра та умови вiдбування покарання змiнюються на бiльш
суворi; 2) обов'язку галузевого прокурора вносити подання
вищестоящому
прокурору
в
зв'язку
з
незаконним
та
необгрунтованим судовим рiшенням; 3) обов'язкової участi
прокурора
у
судовому розглядi питань,
пов'язаних
з
виконанням вироку; 4) фiксованого перелiку прав, законних
iнтересiв та обов'язкiв засуджених до позбавлення волi, в

тому числi - їх прав на особисту безпеку, свободу свiтогляду
i вiросповiдання, на щорiчну вiдпустку на звернення та
деяких iнших. Висловленi конкретнi пропозицiї, спрямованi на
приведення чинного кримiнально-виконавчого законодавства та
вiдомчих
нормативних актiв
вiдповiдно до
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прокурорського нагляду за додержанням прав та законних iнтересiв
засуджених до позбавлення волi. Розглядаються функцiї та правове
становище прокурора, правовi засоби прокурорського нагляду,
правовiдносини, що виникають в процесi його здiйснення. Сформульованi
пропозицiї по удосконаленню законодавства України та практики його
застосування. Особливу увагу автор придiляє законодавчому врегулюванню
правового становища осiб, якi перебувають в мiсцях позбавлення волi,
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Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических проблем
прокурорского надзора за соблюдением прав и законных интересов осужденных
к лишению свободы. Рассматриваются функции и правовое положение
прокурора, правовые средства прокурорского надзора, правоотношения,
возникающие в процессе его осуществления. Сформулированы предложения
по совершенствованию законодательства Украины и практики его применения.
Особое внимание автор уделяет законодательному урегулированию правового
положения лиц, находящихся в местах лишения свободы, в свете требований
новой Конституции Украины и международно-правовых актов в области прав
человека.
.The dissertation is dedicated to the research of theoretical and
practical problems of procuratorial supervision over observance of rights
and legal interests of convicted persons. The author deals with the
functions and legal status of a procurator, legal instruments of
procuratorial supervision, legal relations, which take place in the
process of it. The suggestions concerning the improvement of the
Ukrainian legislation and the practice of its applica-tion are presented.
The author pays special attention to legislative regulation of legal
status of convicted persons according to the requirements of the new
Constitution of Ukraine and international legal acts in the field of
human rights.

