
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет
Навчально-науковий Юридичний інститут 
Кафедра кримінального права і процесу 









КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 
Практикум для студентів 
спеціальності: 081 «Право» 
спеціалізація: «Правознавство»

























Київ – 2016

УДК 342.6 (076.5)
ББК  Х99(4Укр)1я7
В 43


Укладачі: Кумановський М.В.


Рецензенти: Лихова С.Я., доктор юридичних наук, доцент;
	
Кришевич О.В., кандидат юридичних наук, доцент;
	
Васильківська І.П., кандидат юридичних наук, доцент



Затверджено на засіданні методично-редакційної ради Національного авіаційного університету (протокол № ______ від «____» ________________ 2016 р.)



В 43 Кримінально-виконавче право: Практикум для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» та спеціалізацією  «Правознавство»  / Укладач М.В.Кумановський , – К.: Вид-во Нац. авіаційного ун-ту «НАУ-друк», 2016. – 18 с.
























ЗМІСТ


с
Вступ 

Модуль № 1 «Кримінально-виконавче право: поняття, принципи та джерела. Порядок і умови виконання кримінальних покарань»

Тема 1. Основні  напрямки розвитку пенітенціарної думки. Історія вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства. Кримінально-виконавча  система в Україні.

Тема 2. Кримінально-виконавче право: поняття, принципи та джерела

Тема 3. Правовий статус засуджених.

Тема 4. Органи і установи виконання покарань

Тема 5. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань.

Тема 6. Виконання покарання у виді штрафу. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю..

Тема 7. Виконання покарання у виді виправних робіт. Виконання покарання у виді громадських робіт

Тема 8 Виконання покарання у виді конфіскації майна. Виконання покарання у виді обмеження волі. Виконання покарання у виді арешту

Тема 9. Класифікація засуджених до позбавлення волі . Режим виконання та умови відбування покарання у виді позбавлення волі

Список джерел


ВСТУП
Практикум підготовлено у відповідності  з розробленою автором програмою курсу «Кримінально-вико- навче право».
Програма навчальної дисципліни “Кримінально-вико- навче право” підготовлена на базі Кримінально-виконавчого кодексу України 2003 р. (із змінами і доповненнями) і має своїм завданням вивчення кримінально-виконавчого права як само- стійної галузі права з урахуванням здобутків науки криміналь- но-виконавчого права та практики застосування кримінально- виконавчого законодавства. Програма включає питання із Загальної та Особливої частин кримінально-виконавчого права. У Загальній частині ро- зглядаються загальнотеоретичні питання кримінально-виконав- чого права, політики у сфері виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, міжнародних стандартів пово- дження із засудженими, нагляду і контролю за виконанням кримінальних покарань тощо. В Особливій частині розглядаються питання, які стосу- ються виконання усіх видів кримінальних покарань, передбаче- них Кримінальним кодексом України 2001 р. Окрема увага при- ділена виконанню покарання у виді позбавлення волі: класифі- кації засуджених до цього виду покарання, режиму, порядку і умовам виконання, особливостям відбування покарання в коло- ніях різних видів, застосуванням до засуджених до позбавлення волі заходів виправлення та ресоціалізації й питанням звільнен- ня від відбування покарання. При підготовці до занять студенти повинні опрацювати необхідні розділи підручників та рекомендованої літератури, засвоїти положення відповідних глав Кримінально-виконавчого кодексу України, ознайомитися з наказами та інструкціями Дер- жавної пенітенціарної служби України. Дана дисципліна передбачає наступні види роботи: лек- ційний курс, практичні заняття, колоквіуми, консультації. Під- сумковою формою контролю є іспит. 4 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: – знати стан основних проблем науки кримінально- виконавчого права, систему органів і установ виконання пока- рань, порядок і умови виконання кримінальних покарань, перс- пективи приведення кримінально-виконавчого законодавства України до міжнародних стандартів поводження із засудженими; – уміти вільно орієнтуватися у кримінально- виконавчому законодавстві та підзаконних актах, правильно тлумачити та використовувати норми кримінально-виконавчого права у процесі своєї практичної діяльності.

МОДУЛЬ №1 " КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ "

Тема 1.1. Основні  напрямки розвитку пенітенціарної думки. Історія вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства. Кримінально-виконавча  система в Україні.

Регулювання виконання покарань в джерелах XVII – початку XX ст. Права, за якими судиться малоросійський народ (1743 р.). Проект Устава про тюрми (1787 р.). Звід установ та 6 уставів про тримання під вартою та про засланих (1832 р.). Проект положення про виправні тюрми. Уложення про пока- рання кримінальні та виправні (1845 р.). Положення про війсь- кові тюрми 1869 р. Про заснування у складі Міністерства внут- рішніх справ Головного тюремного управління (1879 р.). Про заснування місць тримання під вартою, спорудження їх та управління ними (1890 р.). Устав конвойної служби (1907 р.). Положення про виховно-виправні заклади для неповнолітніх (1909 р.). Порядок тримання арештантів у місцях ув’язнення (1912 р.). Загальна тюремна інструкція (1912 р.). Правила внут- рішнього тюремного розпорядку (1916 р.). Виправно-трудове законодавство України за часів СРСР. Виправно-трудовий кодекс Української РСР 1925 р. По- ложення про виправно-трудові табори (1930 р.). Виправно- трудовий кодекс Української РСР 1970 р. Сучасне кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально-виконавчий кодекс України 2003 р.
Питання для обговорення 
1. Політика України у сфері виконання покарань: по- няття та місце у державній політиці.
2. Чинники, що впливають на формування політики у сфері виконання покарань. 
3. Суб’єкти формування та форми реалізації в Україні політики у сфері виконання покарань.
4. Історія законодавства у сфері виконання покарань на території сучасної України в ХVI- поч. ХХ ст. 
5. Історія законодавства у сфері виконання покарань в УРСР. 
6. Законодавство України у сфері виконання покарань в 1991 – 2003 рр

Тема 1.2. Кримінально-виконавче право: поняття, принципи та джерела 

Політика у сфері виконання покарань. Цілі, принципи, стратегія, напрями політики у сфері виконання покарань. Дер- жавна пенітенціарна служба України як суб’єкт реалізації полі- тики у сфері виконання покарань. Кримінально-виконавче право як форма політики у сфе- рі виконання покарань. Поняття кримінально-виконавчого пра- ва. Основні принципи кримінально-виконавчого права. Діяльність органів та установ виконання покарань як предмет регулювання у кримінально-виконавчому праві. Основні напрями діяльності органів та установ виконання покарань. Структурно-функціональна характеристика діяльності органів та установ виконання покарань. Процес виконання-відбування покарання як об’єкт кримінально-виконавчої діяльності. Адмі- ністрація органів та установ виконання покарань як суб’єкт ви- конання покарання. Мета кримінально-виконавчої діяльності. Правові та матеріально-предметні засоби кримінально-виконавчої діяльно- сті. Засуджений як суб’єкт відбування покарання. Учасники кримінально-виконавчої діяльності. Кримінально-виконавчі правовідносини як форма кримінально-виконавчої діяльності. Наука кримінально-виконавчого права та її предмет. Предмет і система дисципліни кримінально-виконав- чого права.
Питання для обговорення 
1. Поняття “кримінально-виконавче право”: його предмет і метод.
2. Взаємозв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права. 
3. Кримінально-виконавчі правовідносини. 
4. Принципи кримінально-виконавчого права. 
5. Принципи виконання покарань, що пов’язані з ізоляцією від суспільства.
6. Предмет та система курсу кримінально-виконавчого права.

Тема 1.3. Правовий статус засуджених 
Поняття правового статусу засуджених. Основи право- вого статусу засуджених. Правовий статус засуджених та проб- лема дотримання прав і свобод людини та громадянина. Основні права засуджених. Право засуджених на особи- сту безпеку. Основні обов’язки засуджених. Законні інтереси засуджених. Закріплення правового статусу засуджених у криміна- льно-виконавчому законодавстві. Загальні принципи визначен- ня правового статусу засуджених. Норми кримінального зако- нодавства та вирок суду як джерело обмежень прав та свобод засуджених.
Питання для обговорення
1. Поняття та зміст правового статусу засуджених. 
2. Основи правового статусу засуджених. 
3. Суб’єктивні права засуджених.
 4. Законні інтереси засуджених. 
5. Юридичні обов’язки засуджених. 
Завдання
1. Зусєв, який відбував покарання у виді позбавлення волі у колонії середнього рівня безпеки, та Олізарова звернули- 23 ся до адміністрації колонії з проханням дозволити їм реєстра- цію шлюбу. Яке рішення повинен прийняти начальник колонії? 
2. Засуджений до позбавлення волі Камишанський від- мовився від участі у виборах народних депутатів України, за що начальник відділення застосував до нього стягнення. Дайте правову оцінку поведінці засудженого та діям начальника відділення. 
3. Засуджений до обмеження волі Парсін звернувся до начальника виправного центру з письмовою заявою дати йому дозвіл на виїзд за межі виправного центру в найближчі вихідні дні для участі у виборах сільського голови. Начальник виправ- ного центру відмовив засудженому в цьому, мотивуючи своє рішення тим, що права брати участь у виборах сільських голів у осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі, немає. Чи правильне рішення прийняв начальник виправного центру? 
4. Засуджений до позбавлення волі Бровченко звернувся до начальника колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання із заявою про надання йому можливості пої- хати до місця його проживання з метою укладення угоди купів- лі-продажу автомобіля, який належить йому на праві приватної власності. Як повинна бути розглянута заява засудженого? 
5. Засуджений до позбавлення волі Галушкін направив письмове звернення до Уповноваженого Верховної Ради Украї- ни з прав людини, в якому прохав Уповноваженого внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання що- річних відпусток засудженим до позбавлення волі, що відпові- дало б Конституції України та міжнародним документам. Чи мають право засуджені до позбавлення волі зверта- тися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди- ни? Яку відповідь повинен дати Уповноважений Верховної Ради 24 України з прав людини засудженому Галушкіну? Які міжнарод- ні документи передбачають право працюючих засуджених на відпустки? 
6. Начальник відділення нагадав засудженому Розумов- ському, який відбував покарання у виді позбавлення волі у ви- правній колонії мінімального рівня безпеки, що коли він не бу- де перевиконувати норми виробітку, то адміністрація колонії не буде звертатися до суду з клопотанням про включення часу йо- го роботи в колонії у загальний трудовий стаж. Поясніть правомірність дій начальника відділення. 
7. Засуджений до позбавлення волі Забродський після направлення його в колонію середнього рівня безпеки відмо- вився від роботи в цій установі, посилаючись на те, що ст. 43 Конституції України забороняє використання примусової праці, а вироком суду для нього не встановлений обов’язок працювати в місцях позбавлення волі. Прокоментуйте поведінку засудженого Забродського. Як вирішується питання залучення позбавлених волі до праці в міжнародно-правових документах? 
8. Засуджений Брюлов, який відбував покарання в коло- нії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами три- мання, звернувся до начальника колонії з проханням дозволити йому відпустку для поїздки додому. На прийомі в начальника колонії він пояснив, що бажає скласти іспити до вищого техні- чного навчального закладу. Чи є в засуджених до позбавлення волі право на одер- жання вищої освіти? 
9. Химкін, який відбував покарання у виді позбавлення волі у колонії середнього рівня безпеки, написав звернення до Європейського суду з прав людини, у якому просив зобов’язати Державний департамент України з питань виконання покарань направити його в іншу колонію, де поважалися б його честь і гідність. Враховуючи те, що засуджений Химкін за захистом 25 своїх прав під час відбування покарання у виді позбавлення во- лі до судів України не звертався, начальник колонії прийняв рішення його звернення до Європейського суду не направляти. Поясніть рішення начальника колонії у світлі положень Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. 
10. Гуміленко, умовно-достроково звільнений від відбу- вання покарання, звернувся до органів внутрішніх справ з про- ханням виготовити йому закордонний паспорт для виїзду у Грецію, з тим, щоб побачитися з тяжко хворим сином напере- додні складної операції. Начальник відділу паспортної і мігра- ційної служби відмовив Гуміленку у виготовленні закордонно- го паспорту, пояснивши, що на час умовно-дострокового звіль- нення відносно нього встановлюється іспитовий строк, і тому він не може залишити межі України. Чи правомірні дії начальника паспортної та міграційної служби? 
11. Засуджений Пархоменко, який відбував покарання у колонії максимального рівня безпеки, звернувся до начальника колонії з проханням перевести його в безпечне місце, тому що він неодноразово отримував анонімні письмові записки з погро- зою вбивства за те, що ним не повернуто картярського боргу. Яке рішення по забезпеченню права засудженого на особисту безпеку повинен прийняти начальник колонії? 
12. На будівельному комбінаті, де працювали окремі ка- тегорії засуджених, виникла пожежа, збитки від якої склали 133,5 тис. грн. З’ясувалося, що пожежа сталася тому, що засу- джені Коваленко і Волосний, які виконували окремі види робіт на комбінаті, палили в цеху, а недопалки викинули у сміття, де знаходилися дерев’яні стружки. У зв’язку з цим начальник ко- лонії видав наказ про перерахування з особових рахунків засу- джених Коваленка і Волосного грошових коштів будівельному комбінату для відшкодування збитків. Чи правомірні дії начальника колонії?

Тема 1.4. Органи і установи виконання покарань 
Види органів і установ виконання покарань. Криміналь- но-виконавчі установи відкритого і закритого типу. Державна виконавча служба. Кримінально-виконавча інспекція. Військові частини, гауптвахти. Арештні доми. Ви- правні центри. Дисциплінарний батальйон. Виправні та виховні колонії. Місця позбавлення волі, які не виконують функцію ви- конання покарань. 8 Управління органами та установами виконання пока- рань. Державна кримінально-виконавча служба України. Основні завдання Державної пенітенціарної служби України. Організаційна та просторова структура виправної коло- нії. Відділення соціально-психологічної служби як основна орга- нізаційна ланка в структурі кримінально-виконавчої установи. Взаємодія органів та установ виконання покарань з ін- шими органами держави, які здійснюють боротьбу зі злочинні- стю.
Питання для обговорення 
1. Система органів і установ виконання покарань в Україні. 
2. Загальна структура, чисельність та організація діяль- ності Державної кримінально-виконавчої служби України. 
3. Основні завдання Державної пенітенціарної служби України. 
4. Організаційна структура центрального апарату Державної пенітенціарної служби України. 
5. Органи і установи, які виконують кримінальні пока- рання щодо військовослужбовців.
 6. Органи, що виконують майнові покарання.
7. Взаємодія органів та установ виконання покарань із правоохоронними та іншими державними органами. 
8. Місця позбавлення волі, що не є установами вико- нання покарань.

Тема 1.5. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань 
Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних по- карань. Відомчий контроль за діяльністю органів і установ ви- конання покарань. Відвідування установ виконання покарань. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації за- суджених
Питання для обговорення
 1. Поняття та види контролю за виконанням покарань. 
2. Міжнародний контроль за виконанням покарань.
 3. Контроль органів державної влади та місцевого са- моврядування за виконанням покарань.
 4. Прокурорський нагляд за виконанням покарань. 
5. Відомчий контроль за виконанням покарань.
 6. Компетенція судів у процесі виконання покарань. 
7. Громадський контроль та участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених.

Тема 1.6. Виконання покарання у виді штрафу. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Порядок виконання покарання у виді штрафу. Наслідки ухилення від сплати штрафу. Порядок виконання покарання у виді позбавлення вій- ськового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційно- го класу. Обов’язки суду, що постановив вирок про позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікацій- ного класу. Обов’язки посадових осіб чи органів, які присвоїли вій- ськове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, у зв’язку з винесенням вироку про позбавлення засудженого звання, рангу, чину або класу. Правові наслідки позбавлення військового, спеціально- го звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов’язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною. Відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Питання для обговорення 
1 Зміст та особливості покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 
2 Законодавство, що регулює виконання позбавлення  права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 
3 Суб’єкти виконання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
 4 Контроль за засудженими до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 
5 Відповідальність за порушення порядку виконання- відбування позбавлення права обіймати певні посади або за- йматися певною діяльністю. 

Завдання 
Левченка засуджено за ч. 1 ст. 140 КК України до позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з надан- ням медичних послуг, на строк чотири роки. Після набрання вироком законної сили суд надіслав копію вироку разом із роз- порядженням про його виконання до кримінально-виконавчої інспекції. Які першочергові дії на виконання вироку повинен здійс- нити працівник кримінально-виконавчої інспекції? 
	Сергієнка засуджено за ч. 1 ст. 212 КК України до позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки. Які органи та яким чином повинні здійснювати конт- роль за діяльністю засудженого? 
	Гавриленка засуджено за ч. 2 ст. 191 КК України до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обійма- ти посади, пов’язані з розпорядженням майном, на строк три роки. Як після відбуття основного покарання адміністрація кримінально-виконавчої установи повинна забезпечити пода- льше виконання додаткового покарання? 
	. Пархоменка засуджено за ч. 2 ст. 139 КК України до позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права за- йматися діяльністю, пов’язаною з наданням медичних послуг, 32 на строк три роки. Під час відбування основного покарання ад- міністрація кримінально-виконавчої установи призначила Пар- хоменка на посаду помічника лікаря в лікувальному закладі кримінально-виконавчої установи. Чи правомірні дії адміністрації кримінально-виконавчої установи? 
	. Діденка засуджено за ч. 1 ст. 286 КК України до штрафу в розмірі 850 грн із позбавленням права керування тра- нспортним засобом на строк два роки. Під час виконання дода- ткового покарання від органів ДАІ надійшла довідка про порушення Діденком заборони керування транспортним за- собом. Як повинна діяти кримінально-виконавча інспекція після отримання письмової довідки про порушення засудженим ви- мог вироку? 
	. Юрченка засуджено за ч. 1 ст. 172 КК України до позбавлення права обіймати посади, пов’язані з вчиненням ор- ганізаційно-розпорядчих обов’язків, на строк два роки. Під час відвідування підприємства, на якому працює Юрченко, праців- ник кримінально-виконавчої інспекції з’ясував, що Юрченко продовжує обіймати посаду, у зв’язку з якою ним було вчинено злочин. Яким чином кримінально-виконавча інспекція повинна відреагувати на порушення вимог вироку? 
	. Клименка та Андрійченка засуджено за ст. 251 КК України. Клименку призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавлення права займатися діяльніс- тю, пов’язаною з наданням ветеринарних послуг, на строк два роки. Андрійченку призначено покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з наданням ветеринар- них послуг, на строк три роки. Після відбуття Клименком двох років позбавлення волі, його було умовно-достроково звільнено судом від відбування позбавлення волі та позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з наданням ветеринарних послуг. Андрійченка також було умовно-достроково звільнено су- дом від відбування покарання у виді позбавлення права займа- тися діяльністю, пов’язаною з наданням ветеринарних послуг. Чи правомірні дії суду? 
	. Зонтова засуджено за ч. 1 ст. 273 КК України до двох років позбавлення волі з позбавлення права обіймати по- сади, пов’язані із забезпеченням безпеки на вибухонебезпечних підприємствах та у вибухонебезпечних цехах, на строк три ро- ки. Після відбуття основного покарання засудженого було взято на облік кримінально-виконавчою інспекцією. Строк відбуван- ня основного покарання зараховано до строку відбування поз- бавлення права обіймати посади, пов’язані із забезпеченням безпеки на вибухонебезпечних підприємствах та у вибухоне- безпечних цехах. Чи правомірне в цьому випадку зарахування строку від- бування позбавлення волі до строку додаткового покарання? 
	. Бенчука засуджено за ст. 287 КК України до штрафу в розмірі 1000 грн із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуата- цію транспортних засобів, на строк два роки. Кримінально- вико- навча інспекція направила адміністрації підприємства, де пра- цює Бенчук, копію вироку суду та інші необхідні документи. Які дії повинна вчинити адміністрація підприємства на виконання вимог вироку? 
	. Переходьку засуджено за ч. 1 ст. 323 КК України до позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з вихов- ною роботою неповнолітніх, на строк два роки. Після того, як засудженого взято на облік, він не з’явився на виклик до кримі- нально-виконавчої інспекції. Яким чином у даному випадку, повинна діяти кримі- нально-виконавча інспекція?

Тема 1.7. Виконання покарання у виді виправних робіт. Виконання покарання у виді громадських робіт
Порядок виконання покарання у виді виправних робіт. Умови відбування покарання у виді виправних робіт. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудже- ними покарання у виді виправних робіт. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до засуджених до виправних робіт. Відповідальність за ухилення засудженого від відбуван- ня покарання у виді виправних робіт. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт. Умови відбування покарання у виді громадських робіт. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудже- ними покарання у виді громадських робіт. Відповідальність засуджених до покарання у виді гро- мадських робіт.
Питання для обговорення 
1. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт. 
2. Умови відбування покарання у виді громадських робіт. 
3. Обов’язки власника підприємства, установи, органі- зації або уповноваженого ним органу за місцем відбування за- судженими покарання у виді громадських робіт. 
4. Відповідальність осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт.
5. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт. 
6. Умови відбування покарання у виді виправних робіт. 
7. Обов’язки власника підприємства, установи, органі- зації або уповноваженого ним органу за місцем відбування за- судженими покарання у виді виправних робіт. 
8. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт. 
9. Відповідальність осіб, засуджених до виправних робіт

 Завдання 
Іванова засуджено судом за ст. 125 КК України до покарання у виді громадських робіт. Місцем відбування пока- рання визначено комунальне підприємство з утилізації сміття, яке перебувало у встановленому органами місцевого самовря- дування переліку об’єктів, на яких засуджені можуть відбувати громадські роботи. Однак засуджений Іванов відмовився вико- нувати роботи на цьому підприємстві, вважаючи, що такі робо- ти принижують його гідність, про що керівник підприємства повідомив кримінально-виконавчу інспекцію. Яке рішення і на підставі якої правової норми повинна прийняти кримінально-виконавча інспекція. Чи є підстави для притягнення до відповідальності засудженого Іванова? 
	 Гришка засуджено судом за ст. 128 КК України до 240 год громадських робіт. Під час відбування вищезазначеного покарання в населеному пункті, де він мешкав, трапилося сти- хійне лихо. На прохання міського голови керівником кримінально-виконавчої інспекції було прийняте рішення направити всіх засуджених до покарання у виді громадських робіт, які пере- бували на обліку в інспекції, для участі в ліквідації наслідків буре- вію. Через відсутність спеціальної підготовки та кваліфікації засу- джений Гришко загинув під час виконання розчистки завалів. Чи правомірно вчинив керівник кримінально-виконавчої інспекції? 
	 Начальник кримінально-виконавчої інспекції звер- нувся до міського голови з поданням, у якому просив згідно з ч. 1 ст. 36 КВК України визначити підприємства, установи, ор- ганізації, які належать до комунальної власності міста, на яких можливе відбування такого виду покарання, як громадські ро- боти, порядок та умови їх відбування та засоби контролю за цим процесом. Міський голова відмовив начальнику кримі- нально-виконавчої інспекції, посилаючись на те, що Закон України “Про місцеве самоврядування ”, який регламентує по- вноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпе- чення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і закон- них інтересів громадян, не передбачає участі органів місцевого самоврядування у виконанні кримінальних покарань. Чи правомірне рішення прийняв міський голова? 
	 Івашура засуджений до 100 год громадських робіт. Під час відбування покарання він без повідомлення криміналь- но-виконавчої інспекції залишив своє постійне місце прожи- вання і протягом трьох днів не з’являвся на громадські роботи. У зв’язку з цим кримінально-виконавча інспекція направила ві- дповідне подання органам внутрішніх справ про привід засу- дженого до інспекції. Після затримання Івашура пояснив інспе- ктору кримінально-виконавчої інспекції, що, повернувшись до- дому після роботи, він побачив записку від вагітної дружини, в якій вона повідомляла, що її відвезли в пологовий будинок у сусідній районний центр через можливі ускладнення при поло- гах. За таких обставин він терміново виїхав у сусідній район, де і був затриманий працівниками органів внутрішніх справ. Чи є поведінка Івашури ухиленням від відбування пока- рання у виді громадських робіт? 
	Під час відбування покарання у виді громадських робіт Свиридову була надана чергова відпустка за основним місцем роботи. У зв’язку з цим Свиридов звернувся до началь- ника кримінально-виконавчої інспекції з питанням, чи має він право провести відпустку в іншій місцевості. Яку відповідь повинен дати начальник кримінально- виконавчої інспекції Свиридову? 
	 Коломієць засуджений місцевим судом до 90 год громадських робіт. У зв’язку з цим засуджений взяв за основ- ним місцем роботи відпустку на 15 днів, протягом яких споді- вався відбути весь строк громадських робіт. Проте криміналь- но-виконавча інспекція не погодилася з таким рішенням Коло- мійця. Чи правомірні дії кримінально-виконавчої інспекції? 
	 Петренко засуджена судом за ст. 225 КК України до 200 год громадських робіт. Через два тижні після набрання ви- роком чинності їй виповнилося 55 років. Унаслідок цього за- суджена відмовилася виконувати громадські роботи, що були їй визначені на підставі вироку суду. Чи є поведінка Петренко ухиленням від відбування по- карання у виді громадських робіт?

Тема 1.8. Виконання покарання у виді конфіскації майна. Виконання покарання у виді обмеження волі. Виконання покарання у виді арешту
Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. Майно, що підлягає конфіскації. Дії державного виконавця, спрямовані на виконання по- карання у виді конфіскації майна. Обов’язки третіх осіб щодо майна, яке підлягає конфіскації. Передача конфіскованого майна засудженого фінансо- вим органам. Конфіскація майна, яке було виявлене після вико- нання вироку. Відповідальність за приховування майна, що підлягає конфіскації. Місця відбування покарання у виді обмеження волі. На- правлення засуджених до обмеження волі для відбування пока- рання. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі. Порядок і умови відбування покарання у виді обмежен- ня волі. Умови праці засуджених до обмеження волі. Обов’язки адміністрації виправного центру. Обов’язки власника підпри- ємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до об- меження волі. Соціально-виховна робота із засудженими до об- меження волі. Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, що відбувають покарання у виді обмеження волі. Відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі. Місця відбування покарання у виді арешту. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуго- вування засуджених до арешту. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту. 
Питання для обговорення 
1. Місця відбування покарання у виді арешту.
2. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту.
3. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці. 
4. Матеріально-побутове забезпечення і медичне об- слуговування засуджених до арешту.
5. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту. 
6. Особливості відбування арешту засудженими війсь- ковослужбовцями. 
Завдання 
Засуджений до покарання у виді арешту Хоменко звернувся до адміністрації арештного дому за місцем засуджен- ня з проханням направити його для відбування покарання до іншого арештного дому, який знаходиться в районі проживання засудженого, оскільки в цьому регіоні для його здоров’я більш сприятливий клімат. Яке рішення в цьому випадку має прийняти начальник арештного дому? 
	 Засуджений до покарання у виді арешту Стичкін звернувся до адміністрації арештного дому з клопотанням про надання йому можливості короткочасного виїзду за межі ареш- тного дому у зв’язку з винятковою обставиною – смертю мате- рі. Яке рішення в цьому випадку має прийняти начальник арештного дому? 
	 Під час перевірки дотримання законності в арешт- ному домі прокурором встановлено, що в одній із камер, де утримувалися неповнолітні засуджені, також були поміщені об- винувачені Киреєв та Сидорчук, яким виповнилося 20 та 23 ро- ки відповідно. Крім цього, у результаті перевірки з’ясовано, що ще одному мешканцю цієї ж камери Потапенку тиждень тому виповнилося 18 років. Начальник арештного дому пояснив, що за законом, як виняток, допускається в камері з неповнолітніми утримувати дорослих засуджених. Яке рішення повинен прийняти прокурор у даному випадку ? 
	 Засуджений до покарання у виді арешту Рязанов звернувся зі скаргою до прокурора у зв’язку з тим, що адмініст- рація слідчого ізолятора, де відбував покарання засуджений, ві- дмовила йому в побаченні зі своїм адвокатом на підставі того, що в даному слідчому ізоляторі було запроваджено особливий режим строком на тридцять діб. Метою побачення засудженого зі своїм адвокатом була підготовка касаційної скарги, строк подання якої вже збігав. Яке рішення має прийняти прокурор? 51. Засуджений до покарання у виді арешту Данилов ві- дмовився виконувати роботи з ремонту будівлі арештного до- му, мотивуючи це відсутністю у нього необхідної професійної підготовки та релігійними переконаннями. Унаслідок цього до засудженого застосовано стягнення у виді поміщення у карцер строком на десять діб. Чи правомірно в цьому випадку на засудженого накла- дено стягнення? Які посадові особи мають право накладати стягнення на засуджених до покарання у виді арешту?


Тема 1.9. Класифікація засуджених до позбавлення волі . Режим виконання та умови відбування покарання у виді позбавлення волі
Поняття класифікації засуджених до позбавлення волі. Критерії класифікації засуджених до позбавлення волі. Види та цілі класифікації засуджених до позбавлення волі. Визначення виду виправної колонії чоловікам, позбав- леним волі. Визначення виду виправної колонії жінкам, позбав- леним волі. Визначення виду виховної колонії неповнолітнім. Приймання засуджених до позбавлення волі до виправ- них і виховних колоній. Розподіл засуджених по структурних дільницях виправних і виховних колоній. Поняття режиму як засобу виконання та відбування по- карання. Основні вимоги режиму в колоніях. Засоби забезпе- чення режиму в місцях позбавлення волі. Нагляд за засудженими, організація охорони виправних колоній. Умови відбування покарання в колоніях. Права й обов’язки засуджених до позбавлення волі. Придбання засудже- ними до позбавлення волі продуктів харчування та предметів першої потреби. Побачення і телефонні розмови засуджених до позбавлення волі з родичами та іншими особами. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній. Одержання засу- дженими до позбавлення волі посилок (передач), бандеролей. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї виправної колонії та шляхом переведення до ко- лонії іншого виду. Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечен- ня осіб, позбавлених волі.
Питання для обговорення 
1. Поняття, види, критерії та цілі класифікації засуджених до позбавлення волі. 
2. Визначення виду установи виконання покарань та місця відбування покарання. 
3. Порядок направлення та приймання засуджених до виправних і виховних колоній.
 4. Організаційна структура виправної колонії. 
5. Просторова структура виправної та виховної колоній. 
6. Розподіл засуджених до структурних дільниць виправних і виховних колоній. 
Завдання 
 Місцевим судом Савенко засуджений за ч. 2 ст. 286 КК України до восьми років позбавлення волі. Комісією з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі – Комісією з питань розподілу), він був направлений до виправної колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Один із членів Комісії з питань розподілу не погодився з таким рішенням на підставі того, що згідно зі ст. 12 КК України цей злочин є тяжким, Савенко вчинив його у стані сп’яніння, до то- го ж його діяння спричинило тяжкі наслідки (смерть потерпіло- го, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іншим особам), тому він повинен відбувати покарання у колонії максимального рівня безпеки. Дайте правову оцінку названій ситуації і визначте Савен- ку рівень безпеки виправної колонії, мотивуючи своє рішення. 
	 Охрименка засуджено 10 листопада 2003 р. до поз- бавлення волі за ч. 2 ст. 286 КК України до п’яти років, за ч. 1 ст. 135 КК України – до двох років, а за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України – до позбавлення волі строком до п’яти років. Комісія з питань розподілу направила за- судженого для відбування покарання в колонію мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Раніше Охри- менко відбував покарання у виді позбавлення волі за вироком суду від 10 квітня 1998 р. за ч. 2 ст. 215 КК України 1960 р., за яким він був засуджений до одного року позбавлення волі. Чи правильно визначений засудженому Охрименку рі- вень безпеки виправної колонії? 
	 Стовпенка засуджено до трьох років позбавлення волі за хуліганство за ч. 4 ст. 296 КК України. За рішенням ре- гіональної Комісії з питань розподілу він був направлений у ко- лонію мінімального рівня безпеки із загальними умовами три- мання. Через тиждень після його прибуття до колонії виявило- ся, що раніше, десять років тому, Стовпенко відбував покаран- ня за такий самий злочин, крім того, коли він був неповноліт- нім, його було засуджено за крадіжку до одного року позбав- лення волі. Як слід вчинити в цьому випадку? У колонії якого рівня безпеки Стовпенко буде відбувати покарання? 
	 Морозенка засуджено за ч. 3 ст. 296 КК України і за ч. 3 ст. 152 КК України до 10 років позбавлення волі. Комісією з питань розподілу він був направлений для відбування пока- рання у виправну колонію середнього рівня безпеки. У 2000 р. Морозенко вже був засуджений до одного року виправних ро- біт. За ухвалою районного суду від 20 квітня 2001 р. згідно зі ст. 30 КК України 1960 р. він був направлений у виправно- трудову колонію загального режиму на невідбутий строк пока- рання у зв’язку з тим, що злісно порушував вимоги режиму під час відбування виправних робіт. Чи правильно комісією визначений рівень безпеки ви- правної колонії? 
	 У колонію мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання прибув для відбування покарання Карпенко, засуджений за ст. 304 КК України до 2 років позбавлення волі. Раніше він двічі засуджувався до позбавлення волі, покарання відбув. Судимість за ці злочини погашена. Чи правильно визначений засудженому рівень безпеки виправної колонії? Як повинна діяти адміністрація установи при прийманні засудженого? 
	 Під час приймання засуджених до колонії середньо- го рівня безпеки начальник відділення по контролю за виконан- ням судових рішень за матеріалами особової справи встановив, що у колонію прибув Медведчук, засуджений за ст. 115 КК України до 12 років позбавлення волі. Раніше він двічі за- суджувався, у тому числі і за злочин, вчинений під час відбу- вання покарання. Судимість за всі попередні злочини не пога- шена або не знята. У виправній колонії якого рівня безпеки може відбувати покарання засуджений Медведчук? 
	 Корінько засуджений за ч. 3 ст. 153 КК України до 12 років позбавлення волі. Комісією з питань розподілу він був 50 направлений у виправну колонію середнього рівня безпеки. Че- рез три місяці адміністрація виправної колонії встановила, що Корінько неодноразово засуджувався до позбавлення волі, але всі судимості погашені. Адміністрація установи повідомила про це прокурора. Яких заходів має вжити прокурор? Чи є Корінько осо- бою, яка раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі? В якій виправній колонії він повинен відбувати покарання? 
	Русенка, засудженого за хуліганство до шести років позбавлення волі, Комісія з питань розподілу направила до ви- правної колонії максимального рівня безпеки, мотивуючи при- йняте рішення тим, що під час попереднього ув’язнення, пере- буваючи у слідчому ізоляторі, він грав у карти, вчиняв сварки та бійки, не підкорявся вимогам адміністрації, за що 5 разів був поміщений у карцер. Чи обґрунтовані мотиви прийнятого Комісією з питань розподілурішення? У якій виправній колонії повинен відбувати по- карання Русенко? 
	 Гоменко, який раніше вже відбував покарання у виді позбавлення волі, був засуджений за вбивство до 15 років поз- бавлення волі. Комісія з питань розподілу направила його для відбування покарання у виправну колонію максимального рівня безпеки. Через 3 тижні під час перевірки прокурор вніс протест на рішення Комісії з питань розподілу, зазначивши, що Гомен- ко повинен відбувати покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки, тому що позбавлення волі в минулому не може само по собі бути підставою для визначення виправної колонії більшого рівня безпеки. Чи обґрунтовані висновки прокурора? У якій виправній колонії повинен відбувати покарання Гоменко? 
	 У 2003 р. вирок суду, за яким Якименко засуджений до позбавлення волі, в апеляційному порядку був змінений: по- карання зменшено до строку, протягом якого він тримався під вартою у якості запобіжного заходу. Якименко у 2004 р. засу- джений за вбивство до 12 років позбавлення волі. 51 В якій виправній колонії повинен відбувати покарання Якименко? 
	 Косенко у 2001 р. засуджений до двох років позбав- лення волі умовно (ст. 45 КК України 1960 р.) з іспитовим строком до трьох років. Через два роки він вчинив крадіжку чужого майна, за що його засуджено за ч. 1 ст. 185 КК України до трьох років позбавлення волі. До цього покарання суд приє- днав ще один рік позбавлення волі, який був визначений за пе- ршим вироком умовно. Зважаючи на те, що це є другим засу- дженням Косенка до позбавлення волі, Комісія з питань розпо- ділу визначила йому для відбування покарання виправну коло- нію середнього рівня безпеки. Чи правильно визначено Косенку рівень безпеки виправ- ної колонії? 
	 Під час ознайомлення з особовими справами засу- джених, які тримаються у колонії максимального рівня безпеки, прокурор встановив, що Боженко, який вже раніше перебував у тюрмі за злісне порушення режиму, у січні 2004р. був знову за- суджений за ч.1 ст.187 КК України до шести років позбавлення волі. Чи правильно було визначено Боженку рівень безпеки виправної колонії Комісією з питань розподілу? Яке рішення повинен прийняти прокурор? 
	 У період відбування покарання у виді позбавлення волі в колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умо- вами тримання Бовенка засуджено за ч. 2 ст. 270 КК України до восьми років позбавлення волі. Комісія з питань розподілу на- правила його у виправну колонію середнього рівня безпеки. Чи правильно визначено Бовенку рівень безпеки виправ- ної колонії? 
	 Акименко у неповнолітньому віці засуджений за грабіж за обставин, що обтяжують відповідальність, до трьох років позбавлення волі. Після досягнення вісімнадцятирічного віку він був переведений із виховної колонії у виправну колонію мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами три- мання. За втечу, вчинену з цієї установи, Акименка засуджено за ч.1 ст. 393 КК України до чотирьох років позбавлення волі. За наказом начальника слідчого ізолятора він був залишений у СІЗО для виконання робіт по господарському обслуговуванню цієї установи. Дайте мотивовану відповідь про правильність прийня- того рішення начальником СІЗО. 
	 Михайленко засуджений за ч. 1 ст. 111 КК України до 14 років позбавлення волі. Комісія з питань розподілу визна- чила йому для відбування покарання колонію максимального рівня безпеки у місті Житомирі. Під час приймання до цієї ко- лонії виявилося, що там немає вільних місць. Начальник колонії зателефонував до такої ж колонії у місті Вінниця і домовився, що Михайленка відвезуть туди, оскільки там є вільні місця. Визначте, які порушення були допущені? Дайте моти- вовану відповідь з цього питання, посилаючись на закон. 
	 Петренко засуджена до п’яти років позбавлення волі за незаконний аборт (ч. 2 ст. 134 КК України). Комісія з питань розподілу направила її для відбування покарання у виправну колонію мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Чи правильно визначений рівень безпеки виправної ко- лонії? 
	 Стоженко вчинив злочин, передбачений ст.112 КК України, коли був у неповнолітньому віці. На момент винесен- ня вироку йому виповнилося 18 років. Чи можливе у цьому випадку відбування позбавлення во- лі у виправній колонії максимального рівня безпеки? 
	 На засіданні Комісії з питань розподілу встановлено, що Д’яченко, засуджений за ч.2 ст.127 КК України до 9 років позбавлення волі, кілька років тому вчинив крадіжку і був засу- джений до 2 років позбавлення волі, але в колонії покарання не 53 відбував, оскільки за його бажанням і власною заявою він був залишений у слідчому ізоляторі для виконання робіт по госпо- дарському обслуговуванню цієї установи. Через рік потому Д’яченка умовно-достроково звільнено за зразкове ставлення до праці. Який рівень безпеки виправної колонії буде визначено Д’яченку? 
	 Кисленко у 1998 р. засуджений до покарання у виді виправних робіт строком на 2 роки. Через рік за систематичне і злісне ухиляння від відбування цього покарання він був напра- влений у виправно-трудову колонію загального режиму на не- відбутий строк. У 2003 р. Кисленка за умисне вбивство за- суджено до 10 років позбавлення волі. Визначте рівень безпеки виправної колонії, в якій пови- нен відбувати покарання Кисленко. Чи може він вважатися особою, яка раніше відбувала покарання у виді позбавлення во- лі? Дайте відповідь із посиланням на закон. 
	 У 2004 р. за умисне вбивство свого чоловіка Листову засуджено до 12 років позбавлення волі. Визначаючи рівень безпеки виправної колонії, Комісія з питань розподілу встано- вила, що Листова раніше 4 рази відбувала покарання у виді по- збавлення волі: перший раз у 1983 р. (у неповнолітньому віці) – 3 роки за співучасть у грабежі; у 1986 р. за розбійний напад, по- єднаний з проникненням у житло, – 6 років; у 1994 р. за розбій- ний напад у складі організованої групи – 6 років; у 2000 р. за крадіжку – 3 роки (була визнана особливо небезпечною реци- дивісткою). Беручи до уваги особу засудженої, “послуговий спи- сок” її злочинної діяльності, Комісія з питань розподілу вирішила так: перші 5 років вона буде відбувати покарання у виправні коло- нії максимального рівня безпеки, наступні 5 років – в установі середнього рівня безпеки, а останні 2 роки – у виправній колонії мі- німального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, за- боронивши при цьому застосовувати до неї умовно-дострокове звільнення і звернення з проханням про помилування. Ваша думка щодо законності і правильності прийнято- го рішення. В яких установах відбувають жінки призначене по- 54 карання у виді позбавлення волі?
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