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ДОСВіД зарУбіжних країн щОДО реалізації ДержаВнОї пОліТики  
У Сфері ВикОнання пОкарань У ВиГляДі пОзбаВлення ВОлі 

непОВнОліТніми ОСОбами Та мОжлиВОСТі йОГО ВикОриСТання В Україні
анотація. У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених розглянуто досвід зарубіжних країн щодо 
реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань неповнолітніми. Досліджуєть-
ся також зарубіжний досвід застосування виховних заходів до неповнолітніх, що вчинили кримінальні 
правопорушення. Визначаються спільні риси та особливості виконання виховних заходів у таких держа-
вах, як: Німеччини, США, Англії, Франції. Пропонується внести зміни в діючу систему примусових за-
ходів виховного характеру ст. 105 КК України. У статті здійснено дослідження особливостей відбування 
покарання неповнолітніми особами у виховних закладах, куди їх направили для виправлення і ресоціа-
лізації. Підкреслено основний напрямок діяльності таких установ, а саме виховання. На основі дослідже-
ного визначено можливості застосування досвіду зазначених країн в Україні. 
ключові слова: зарубіжний досвід, виховні заходи, позбавлення волі, виконання покарань, пенітенціарні 
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summary. The article Describes the foreign countries’ experience in implementation of state policy in juvenile 
penitentiary through the analysis of lawyers positions on the matter. Researches the foreign experience on 
enforcing educational measures for juvenile, who committed crimes. Sets out similarities and distinctions of en-
forcing educational measures in countries such as: Germany, The United States, France, The United Kingdom. 
It is suggested to amend the existing system of coercive educational measures, stated by art. 105 Criminal code 
of Ukraine. The article includes studies on nature of serving the sentence by juvenile in educational facilities, 
where they resocualisation were deployed for reforming and social reintegration. Underlined the main vector of 
such facilities’ activities, namely education. The idea of the problematic moments, which downgrade the effec-
tivity of penitentiary for the selected category of convicted. Based on analysis of law regulations and scientific 
researches, which determine the law nature of educational penitentiaries, determined the social function, the 
goal of educational penitentiaries, law regulation of their functioning and their place in the system of law-en-
forcement facilities. It gave an opportunity to conclude, that the activity of educational penitentiaries and their 
performing complex, aimed to reforming and social reintegration of the juvenile convicted to imprisonment for 
a certain period of time, has a law-nature and based on general and special law regulations. The main feature, 
which differs the educational penitentiaries from reforming ones, is a priority of educational work and studies 
for juveniles, although the punishment function is well-visible in their activities. It is the conditions in which 
juveniles are kept, which are especially representative. During the time of research it was found that nowadays, 
there is no state with an ideal mechanism of implementation for state policies in the sphere of punishment-en-
forcement and visible problems take place even in those countries, which are acknowledged leaders in both so-
cial-economic and law development. Although, the character and substance and depth of these problems varies.
Keywords: foreign experience, educational measures, imprisonment, execution of punishment, penitentiary 
bodies.

Постановка проблеми. На сьогодні 
в Україні спостерігається тенденція в ди-

наміці правопорушень серед неповнолітніх. Про 
це свідчать високі показники рецидивної зло-
чинності серед осіб, які раніше відбували пока-
рання у виховних колоніях. Це та значна мате-
ріальна витратність системи виховних колоній 
засвідчують про те, що є необхідність проваджен-
ня наукових досліджень, результати яких сприя-
тимуть діяльності стосовно неповнолітніх. Відпо-
відно до «Звіту про неповнолітніх засуджених за 
2018 рік» затвердженим Наказом Державної су-
дової адміністрації України від 23.06.2018 року 
№ 325 – у сфері діяльності Державної кримі-

нально-виконавчої служби України перебуває 
близько 2800 неповнолітніх, із яких 257 засудже-
но до позбавлення волі, близько 1500 призначе-
но покарання, не пов’язані з позбавленням волі 
(здебільшого – звільнення від відбування пока-
рання з випробуванням), які перебувають на об-
ліку у підрозділах ювенальної пробації.

Нині політика виконання покарань перебуває 
на етапі реформування. Створено декілька нор-
мативних актів, положення яких тією чи іншою 
мірою забезпечують реформаційну діяльність 
та в подеколи прискорюють її. До того ж в преам-
булі Конституції України від 7 лютого 2019 року 
відбулись зміни, щодо курсу держави на набуття 
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повноправного членства України в Європейсько-
му Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору, метою яких є законодавче закріплення 
в Конституції України цивілізаційного вибору, 
європейської ідентичності Українського народу 
та незворотності стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Євро-
пейському Союзі та в Організації Північноатлан-
тичного договору. Вибір на користь входження 
нашої держави до Європейського Співтовари-
ства було зроблено ще після набуття Україною 
статусу незалежної держави. Цей стратегічний 
курс у свою чергу, зумовлює перебудову майже 
всіх інститутів країни і суспільства, в тому числі 
і сфери виконання покарань. Саме тому, відпо-
відно до поставленої мети – підвищення якості 
та ефективності реалізації держаної політики 
у сфері виконання покарань у вигляді позбав-
лення волі неповнолітніми особами в Україні не-
обхідно впроваджувати визнані у Європейському 
Співтоваристві відповідні вимоги та стандарти.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У сучасній науковій літературі теоретичні 
та практичні питання виконання покарання 
у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх, 
функціонування системи установ виконання 
покарань у виді позбавлення волі щодо непо-
внолітніх висвітлено у працях І.Г. Богатирьова, 
О.М. Джужи, О.Г. Колба, Н.М. Мирошниченко, 
В.В. Стадніка, А.Х. Степанюка та інші.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Перспективні шляхи рефор-
мування кримінально-виконавчого законодавства 
у сфері виконання покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк щодо неповнолітніх. 

Головною метою цієї роботи є досліджен-
ня досвіду зарубіжних країн щодо реалізації 
державної політики у сфері виконання покарань 
у вигляді позбавлення волі щодо неповноліт-
ніх та можливості використання такого досвіду 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня та аналіз кримінально-виконавчого права за-
рубіжних країн дає змогу визначити напрямки 
розвитку цієї галузі права, а практика кримі-
нально-виконавчої діяльності – визначити пер-
спективні напрями, методи та прийоми вирішен-
ня актуальних проблем кримінально-виконавчої 
діяльності з метою недопущення помилок, що 
простежувалися в діяльності установ і органів 
пенітенціарної системи [1, с. 159].

Активний процес входження України до світо-
вого співтовариства передбачає, що наша держа-
ва при розробці та прийнятті нових законодав-
чих актів повинна керуватися не тільки змістом 
національних правових норм, а й міжнародними 
правовими актами, зокрема міжнародними стан-
дартами з прав людини [2, с. 1].

Аналізуючи наукову літературу, можна ска-
зати, що найбільш ефективне та гуманне за-
конодавством щодо неповнолітніх, є саме зако-
нодавство Німеччини. Питання кримінальної 
відповідальності підлітків регулюється не тіль-
ки Кримінальним Кодексом, а й Законом «Про 
правосуддя для неповнолітніх». В цьому Законі у  
§ 5 абзацу 1 та 2 зазначено, що до неповнолітніх 
можуть застосовуватись такі санкції: виховні за-
ходи, виправні заходи та заходи покарання для 

неповнолітніх. У судовій практиці Німеччини, на 
відмінну від України, у більшості випадків до не-
повнолітніх правопорушників застосовують саме 
виховні заходи, ніж покарання. Відповідно до  
§ 5 абз. 2 Закону «Про правосуддя для неповно-
літніх» примусові заходи і покарання признача-
ються тільки як альтернатива виховним заходам, 
тобто коли вони є недостатні. При призначенні 
виховних заходів критерієм виступає не тяжкість 
злочину, (як це зазначено у КК України), а по-
треба у вихованні підлітка. Система виховних 
заходів Німеччини також відрізняється від укра-
їнської системи. Виховні заходи у кримінально-
му законодавстві Німеччини містить у собі:

1) Вказівки, які адресуються правопорушни-
ку. До таких заходів відносять обов’язок дотри-
муватись вказівки про місце перебування, жити 
в родині чи в соціальній установі, вступити на 
навчання чи на роботу, не підтримувати відно-
сини з певними людьми або не відвідувати місця 
розваг тощо.

В Україні є дещо схожий захід, який перед-
бачений у п. 2 ч. 2 ст. 105 КК України, який вста-
новлює обмеження дозвілля і встановлює особли-
ві вимоги до поведінки неповнолітнього [3]. 

2) Норму, яка повинна надати допомогу у вихо-
ванні неповнолітнього. Як, зазначає Т.А.Савіна, 
це можуть бути такі заходи:

– покладання обов’язку принести публічні ви-
бачення і досягти примирення з потерпілим;

– відшкодувати заподіяну шкоду;
– передати під нагляд батьків чи інших осіб, 

заслуговуючи довіру;
– спільно корисні роботи та інші заходи 

[4, с. 146–147].
Усі, окрім останнього заходу встановлені у ді-

ючому КК України.
Крім виховних заходів до неповнолітніх, що 

вчинили злочин може бути застосовані виправні 
заходи. Ці заходи, можна сказати, знаходяться по-
середині між виховними заходами та покаранням. 
В літератури такі заходи називають педагогічни-
ми, так як вони не мають юридичних наслідків.

Закон «Про Правосуддя для неповнолітніх» за-
кріпив перелік примусових заходів включає в себе:

1) попередження;
2) вказівки, що покладають на злочинця 

обов’язки;
3) арешт [5].
Підстави поміщення неповнолітнього до ви-

правно-виховного закладу розрізняються відпо-
відно до виду покарання. Рішення про позбав-
лення волі й дисциплінарний арешт ухвалює 
ювенальний суд, а опікунське виховання – опі-
кунські суди соціальної допомоги для молоді.

Отже, законодавство Німеччини встановлює 
дві системи заходів, які мають виховно-педаго-
гічний характер, які є пріоритетними над пока-
ранням. Покарання до неповнолітніх застосову-
ється у виняткових випадках. 

Суди таких країн, як США, Англії, Італії, 
Франції на сучасному етапі виходять з того, що 
неповнолітні повинні бути виправлені, а не по-
карані. Даний підхід яскраво відображений в  
ст. 122-8 КК Франції: «Неповнолітні особи, ви-
знані винними в здійсненні злочинних діянь, 
стають об'єктом заходів захисту, допомоги, на-
гляду і виховання за умов і в порядку, вста-
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новлених окремим законом» [6, с. 67]. Тобто 
покарання перестає бути таким, як ми звикли 
його розуміти, воно втрачає своє каральне зна-
чення, не травмує психіку підлітка. Призна-
чення покарання неповнолітнім, наприклад 
у Франції, здійснюється лише судами у спра-
вах неповнолітніх, які можуть застосувати по-
карання та заходи безпеки (заходи соціального 
захисту). Покарання зводиться до позбавлення 
волі на певний строк (до 20 років), яке викону-
ється у загальних тюрмах та інших установах, 
якими є пенітенціарні та виправні колонії. За-
ходи безпеки (заходи соціального захисту) за-
стосовується в порядку цивільного судочинства 
до неповнолітніх, які ще не вчинили злочину, 
але перебувають у «небезпечному стані». Ці за-
ходи зовні особливо нічим не відрізняються від 
позбавлення волі і здебільшого реалізуються 
в пенітенціарних, виправних колоніях і в опі-
кунсько-виховних притулках протягом строку, 
визначеного судом. Строк заходів безпеки за-
лежно від ступеня ресоціалізації неповноліт-
ніх може змінюватися [1, с. 164]. У Франції 
виправні заклади для неповнолітніх організо-
вуються здебільшого за рахунок держави, але 
інколи вони створюються на кошти приватних 
осіб і благодійних товариств, проте знаходяться 
у структурі Міністерства юстиції. Міністерство 
юстиції має управління, яке займається інспек-
туванням установ, де утримуються неповноліт-
ні правопорушники, а також здійснює розподіл 
та розміщення неповнолітніх. Вік, стать, пове-
дінка, стан здоров’я, професійні здібності є кри-
теріями розподілу неповнолітніх. У Франції іс-
нують такі виправні центри для неповнолітніх, 
як тюрми (окремі корпуси), пенітенціарні коло-
нії, виправні колонії, арештні дома (окремі при-
міщення), виправні дома (окремі приміщення). 
Французьке законодавство характеризується 
тривалими строками позбавлення волі неповно-
літніх. За вчинення злочину, за який передба-
чається довічне ув’язнення, до неповнолітніх 
може бути застосовано позбавлення волі у виді 
10-20 років каторги чи 5-10 років тюремного 
ув’язнення. В усіх інших випадках неповноліт-
ньому призначається половина строку позбав-
лення волі, який передбачено для дорослої осо-
би. Що стосується такого права засудженого, як 
«право на працю», то залучення неповнолітніх 
до праці є добровільним. Така праця частіше за 
все супроводжується професійним навчанням 
тим спеціальностям, які мають попит у суспіль-
стві. Результати професійного та загальноосвіт-
нього навчання беруться до уваги при визна-
ченні ступеня виправлення неповнолітнього 
та його спроможності жити в суспільстві після 
звільнення. До того ж, у Франції праця є од-
ним із елементів покарання, що оплачується 
у межах 30-70% заробітку залежно від категорії, 
до якої належить засуджений. Такий вид ви-
ховних заходів, як виконання суспільних робіт 
не вставлений у діючому КК України, хоча на 
нашу, думку таки заходи були б ефективними 
у боротьби зі злочинністю. 

Важливу роль у системі установ і органів, 
що виконують покарання у виді позбавлення 
волі, виконують заклади, в яких перед помі-
щенням до закладів позбавлення волі непов-

нолітніх усебічно вивчають. Класифікаційні 
школи Англії – найбільш типовий представник 
таких закладів. Їх завданням є спостереження 
і вивчення життя вихованця, його потреб і зді-
бностей. Ці дані узагальнюються у висновку, 
що містить рекомендації про найбільш доціль-
ні заходи впливу. До цього висновку може бути 
додана доповідь психіатра, необхідні висновки 
інших фахівців. Ці матеріали не підлягають 
розгляду судом.

до моменту визнання неповнолітнього ви-
нним у вчиненні злочину чи таким, що потре-
бує опіки, охорони та контролю [1, с. 167]. Ще 
однією особливістю англійського законодавства 
є те, що в роботі з неповнолітніми, які засуджені 
до позбавлення волі, застосовуються методики, 
методи та прийоми виховного впливу. Так, на-
приклад, широко застосовуються методи психо-
аналізу: 1) гіпноз; 2) навіювання; 3) здійснен-
ня різних видів психологічного впливів. Таким 
чином здійснюється соціальна адаптація, тобто 
укладаються духовні цінності неповнолітніх 
відповідно до нормальних цінностей соціально-
го життя. Створення закладів позбавлення волі 
для неповнолітніх в Англії здійснюється част-
ково державними органами, неурядовими орга-
нізаціями (громадськими, релігійними) та при-
ватними особами, але підпорядковуються лише 
державним органам, наприклад Міністерству 
внутрішніх справ, Міністерству юстиції чи окре-
мому відомству (Англія має систему виправних 
закладів, які засновуються як місцевою вла-
дою, так і громадськими та релігійними орга-
нізаціями, але підпорядковуються Міністерству 
внутрішніх справ). Наприклад, виправні (одоб-
рювальні) школи, що є найбільш поширеними 
виправними закладами в Англії і в науковій 
та навчальній літературі згадуються під назвою 
«виправні дома», організовуються за згоди судо-
вих органів і підпорядковуються Міністерству 
внутрішніх справ. Відтак вони отримали назву 
«одобрювальні школи». 

Висновки. Проаналізувавши законодавство 
виконання позбавлення волі, щодо неповноліт-
ніх в зарубіжних країнах, можна зробити такий 
висновок, що існують певні тенденції до нероз-
межування кримінального покарання та виправ-
но-виховних заходив, що не є покаранням; існує 
велика кількість видів виправних закладів, різ-
них, як за походженням, так і за методами робо-
ти з неповнолітніми; заклади позбавлення волі 
по-різному утворюються та підпорядковуються; 
та найголовніше, це те що основними завдан-
нями покарання у виді позбавлення волі непо-
внолітніх є виправлення, ресоціалізація, пере-
виховання засуджених, загальна та спеціальна 
превенція. 

Доцільно перейняти досвід деяких країн 
в частині застосування покарання, адже ви-
ходячи з вищезазначеного, можна сказати, що 
в зарубіжних країнах покарання застосовується 
до неповнолітніх осіб у виключних випадках, а 
саме коли не можна призначити виховні заходи. 
На відмінну від КК України, законодавство ін-
ших зарубіжних країн передбачає більш підстав 
застосування виховних заходів. В першу чергу, 
такою підставою є потреба у вихованні підлітка, 
а не ступень тяжкості злочину.
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