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Реалii сьогодення вимагають, щоб поJIоження ст. 3 Констиryцii УцраiЪи,

згiдно якоi людина, ii х(иття i здоров'я, честь i гiднiсть, но,щото1.1каннiсть : безпека

визнаються найвищою соцiа;lьною цiннiстrо, були гарантованi для Bcix i кожного.

Але досягненню цього стану перешкодхае ряд труднощiв, Так, суперечностi та

прогаJIини в нацiонаJIьному законодавствi у сферi прав людини, певнi недолiки у

правозастосовнiй практицi не дозвоJIяють стверджувати, що вкЕване положення

Основного Закону краТни стtшо решtьнiстю. Особливо це стосу€ться окремих

категорiй громадян, чий статус зазнас обмежень з тих чи iнших причиЕ. Зокрема

громадян, засуджених д0 покарання у виглядi позбавлення волi. Наслiдком цього

е недостатнiй piBeHb забезпечення црав i свобод таких осiб, випадки обмеження

або HaBiTb порушення iх прав" Не в останню черry це обумовлено браком

комплексних науково-теорети.Iних та практичних розробок питань форм та

засобiв забезпечення прtlв засудже}Iих. Недостат}:я розроблеgiсть цiсi' проблеми

також обумовлюе вiдсутнiсть методологiчноi бази для прийняття вкрай потрiбних

змiн до закоцодавства, що особливо е актуЕrпьним на тлi продовження реформи

пенiтенцiарноi системи краiЪи. У зв'язку з цим слiд вказати, що дисертацiйне

дослiдження О.С. Почанськоi е досить акту€Lльпим. Акryальнiсть теми роботи

також обумовлена тим, що iT виконання здiйснеrrо вiдповiдно д0 положень цiлоi

низки програмних документiв (с. 2-3).

Автором чiтко та послiдовно сформульованi мета та завдання

дисертацiЙного дослiдження. ix постановка та обцрунтованiсть дозволили Тй

всебiчно розкрити основний змiст теми. Об'ект i предмет дослiдження визначенi

методологiчно BipHo, що також спрпял0 зосередженню уваги автора на найбiльш
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iстотних аспектах дослiджуваноi нею теми. Струкryра дисертацii логiчно витiкае з



поставлених завдань, об'екry i прелмеry та забезпечила розкриття як теоретичних,

так i практичншх питань адмiнiстративно-правовOго забезпечення прав громадян,

засУДЖених до позбавлення волi в Украiпi. Висновки i рекомендацif базуються ка

узагальЕеннях теоретичних положень, напрацювtlннях вiтчизняних i зарубiжних

науковцiв, а також на ocHoBi вивчення правозастосовноТ rrрактики у сферi захисту

прав людини. Позитивно слiд оцiнити i фактичну бжу дослiдження (нормативну,

iнформацiйну i емпiричну iT основи).

В дисертачii яка € однiею з перших спроб на узагальненому piBHi, з

Урахуванням HoBiTHix досягнень науки адмiнiстративного права визначити

cyTHicTb та особливостi 4дмiнiстративно-правового забезпеченкrI прав i свобод

ГромаДяý, засуджених до позбавлення волi в Уч rlHi, сформу-ьовано цiлий рял

положень, якi дозвоJIяють оцiнити на.гrежrrий piBeHb 'ii науковоi нсвизни.

Позитивноо що Bci цi полохенIlя наJIежним чинсм автором обцрунтованi.

Насамперед, засJryговуе пiдтримки авторська спроба створення цiлiсного

бачення механiзму qдмiнiстративно-правовок) забезпечення прав i свобод

громадян, засуджених до позбавлення волi, який поряд iз системою ik
забезпечення, яку утворюють нормативно-правовi акти, скJIадають суб'екти,

форми та методи забезпеченrrя прав i свобод гром4дян, засуджеЕих до

пОЗбавлення волi. Опрачьованi у висновках до роботи пропозицii дозволяють

збагапrш науку адд,riнiсгративноrс пр:lва та вiдlовiдту правозастосовну пршсгику.

Щодо оцiнки окремих здобугкiв дисертанта, то варто вказати наступне.

ТаКИМ, що мае власне теоретичне значення, е дослiдження автором

хаРактеристики основного обОеrста адмiнiстративt{о-правовоi охорони та захисту у

uiЙ СфеРi - праВ громадян, засудженю( до позбавлення волi. В основу дослiдження

ЦЪОГО ПИТаННЯ аВТОром покJIадено змiстовниЙ ана.пiз понять правовиЙ статус

особи, права особи тощо. На цiй пiдставi Еею наведено розгорнуту
характеристику ознак правового статусу засуркеного (с. 38_39, 4|-42), якпй, за

Зауваженням автора" е рiзновидом спецiальною правового статусу особи (с. 42), а

За СВоею правовою природою (мае розгJIядатися як мiжгалузевий правовий

iнститУт> (с. аа). Як висновок, з яким варто погодитися, здобувач зазначас, що



правовий статус особи, засудженоi до позбашtення волi, скJIадають права i

свободи, а також ix обмеженняп конкретизацiя та доповнення, що випливЕlють з

даного виду покарання i визначаються правовдiми нормами 1с. 45).В роботi

змiстовно проаншiзована структура статусу таких осiб, а також пiдтримано

iснуюче в юридичнiй науцi групув:lння видiв прав такоТ особи (фiзичвi

(природнi), громалянсько-полiтичнi, соцiа.ttьно-економiчнi i культурнi с. 56, 59),

якi е самостiйними об'ектами адмiнiстративно-правовоТ охорони та захисту.

Також заслуговуе уваг]Lr авторське бачення перiодизацii становJIення

нормативIIо-правового забезпечення прав грсмадян, засуджених до позбавлення

волi, та особливостей процесу розвитку державноi полiтики у данiй сферi. Звiсно,

що наведена перiодизацiя не претендуе на <<iстину в останнiй iнстанцiЬ, аJIе €

вiдображенням не тiльки миЕулих перiодiв розвитку вiдповiдною закOЕодавства

та практики Його застосування у uiЙ сферi, а ft характеризу€ стан правового

забезпечення громамн, засуджених до позбавлеrrня волi, на кожному з них. А
змiстовний анапiз видiлених автором шести етапiв не тiльки вказуе на проблемнi

мiсця у цiй сферi, а tц визнача€ перспективи подальшого розвитку форм та

способiв захисту прав дослiджуваноi категорii осiб.

Мае практичне значення i розробка автором проблематики правових засад

забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волi в YKpaTHi, адже саме

вона с нарiжним каменем Bciei системи заходiв по oxopoHi та зilшсту прав цих

осiб. За результатами дослiдження цього питання автором сформульован0

концептуапьний висновок, що система адмiнiстративно-пр€lвового забезпечення

пр:tв цромqдян, засудхених до позбавленtul волi в YKpaiHi, icнye як узгоджена за

змigтом та iерархiчно впорядкована система норм€lтивнO-правових aKTiB

нацiональною закоЕодавства та мiжнародно-правовlп( стандартiв у данiй сферi (с.

l00). Варm пiдррип.rати автора в чаgтинi вiдrесе:;ня до основ .абезшечеIIня прав

громадян, засуджених до позбавлення волi, мiжнародно-правовшх стандартiв у

данiй сферi, якi стtши основою дJIя розробки та прийняття вiдповiдних

нацiональних нормативних aKTiB (с. |27). Автором в роботi не тiльки доволi

докJIадно викJIадено вказану систему, а й проведено анапiз змiсry та значеЕЕя



основних аlшiц якi вlсlлочено до цiеi системи (с. 101-127). Такий комплексний пiдшiд

мае як сво€ TeopeTITIHe, тш( i пракгrтrе значеruý.

Розв'язання дослiджуваних в роботi проблем неможJIиво без аналiзу

основнOго рушiЙного елементу механiзму адмiнiстративно-правового

забезпеченЕя пр€lв громадян, засуджених до позбавлення волi, а саме - суб'сктiв

з€tхисту прав i свобод громадян у пенiтенцiарнrх l;TaHoBa< Ук1 iни. В цiй,lастинi

авторов1 вдшtося не тiльки уточЕити систему вказаних суб'сктiв:

заftшьнсдержавнi суб'скти; правоохороннi та iншi конlролюючi суб'екти; мiсцевi

ОРГаНи виконавчоi вJIади та самоврядiвання; громадськi суб'екти, якi

контролюють умови утрим€lнЕя засуджених осiб тощо (с. 137-143), u й навести

ро3горнуту характеристику iх ролi та функцiй. УдосконаJIено автором i розумiння
категорii (правовиЙ стаryс>> щодо вказанIа>( суб'ектiв в частинi визначення його

структури, змiсry та особливостей (с. 144-152). I як висновок-узаг€rпьнення Еею

пiдтримано доволi перспективну позицiю вчених, згiдно якоi в апмiнiстративно-

правсвому cTaryci суб'ектiв забезпечення прав громадян, засуджених до

позбавлення волi в YKpaiHi, можна видiлити три ocHoBHi блоки: цiльовий;

структурцо-органiз ацitанuй i компетенцiйн ий (с. l 5 3 ).

Продовженt{ям цих висновкiво стало дослiдження автором оснOвних

елементiв алмiнiстративно-прilвового статусу суб'ектiв забезпечення прав

громамн, засуджених до позбавлення волi. Так, нею на пiдставi змiстовног0

анагriзу ix дiяльностi поглиблено розуlчлiння ix завдань (охорона, захист iHTepeciB

засуджених осiб, вiдновлення порушених прав, створення умов для виIIравлення i

ресочiалiзацii засуджених тощо) та функцii (нормотворенЕя, охоронну функцiю та

фу"*цiо контроJIю, випр€lвJIення (виховrry Фrнкчiю;, фу"*цi, ресоцiалiзащii

засудженIDь функцirо соцiального захисry с. |64-172) у цiИ сферi.

TicHo пов'язаним iз завданнями та функцiями, елементом правового статусу

суб'ектiв захисту прав i свобод громадян у пенiтенцiарних установах Украiни е ix
повноваженЕя, особливостяIu регламентацii та реалiзацiТ яких автором

небезпiдставно придiлено окрему уваry. Зви *уто уваry що формою iх
закрiплення € компетенцiя суб'ектiв забезпечення прав громадян, засуджених до



позбавлення волi, яка е законодавчо визначеним колом повноважень,

сýрямованих на здiЙснення покJlадених на них завдань та функцiЙ, пов'язаних з

безпосереднiм здiйсненням дiяльностi щодо забезпечення, охорони i захисту прав

цих |ромадян (с. 178). В роботi проведено всебiчний аншliз повнов€Dкень

основних суб'ектiв дослiджуваноi автором правозахисноi дiяльностi, щ0 у
подальшому надало можливiсть iй опрацювати вiдповiднi пропозицiТ та

РеКОменДацiТ по iх удосконаленню. Слiд поюдитися з автором, що повновФкекня

Bк{lзtl}lшx суб'екгiв не мають единого обсяry та змiсry, оскiльки вони залежать вiд

мiри заlryчення кожного окремог0 суб'сrса у дiяпt;riсть iз забе"rечення прав осiб,

засуджених до позбавлення волi в YKpaiHi (с.207).

Викликае схваJIення i системнiсть автора у fi пiдходi до ана;riзу змiсту

адмiнiстративно-правового забезпечення прав громадян, засуджених до

позбавлення волi. Безумовно, цей аспект € серцевиною всьOго дослiдження, адже

РОЗКРИВаС яК внУтрiшнiЙ змiст вiдповiдноi дiяльностi iз забезпечення прав

вказаноi категорii громадяно так i характеризуе зовнiшнi форми ii прояву.

Так, автором розширено розумiння основних напрямкiв забезпечувальноi

дiяльностi за рахунок глибокого анапiзу специфiки забезпечення окремих видiв

прав rром4дян, засуджених до позбавлення волi, а також розкриття особливостей

ix забезпечення (с. 2|5-29ц. Проведене в пiдроздiлi 3.1. дослiдження дапо

моiкпивiсть здобувачевi сформулювати конIФетнi теоретично важливi та

практиttно значущi для розумiння особливос,геЙ адмiнiстративно-правового

забезпечення прав громадяш, засуджених до позбавлення волi, висновки. Зокрема

це стосуеться констатацiТ тогоо що додерхапня прав i свобод таких осiб, ix
НаJIеЖне адмiнiстративно-правове забезпечення вимаrае чiткого уявлення про

змiст та межi реалiзацii цих прав i свобод (с.32З), внаслiдок чого права цих осiб

ПОтребУють детальноi правовоi регламентацii, оскiльlсt одночасно явJIяють

обов'язки суб'ектiв забезпечення прав i свобод засудженrх осiб (с. З24).

Вокливою скпадовою дослiдкення стало висвiтлення питання гарантiй прав

ГРОМаДЯН, 3аСУдЖених До позбавлення волi в YKpaiHi. Так, автором уточнено ik
ПОняття (система законодавчо закрiплених засобiв, )д{ов, прийомiв та способiв,



що спрямованi на забезпеченнJI реа-пiзачii прав. свобод зllс,лж€них с 298), а

також виз}Iачено ix систему (нормативно-правовi та органiзацiЙно-правовi с. 30l _

За2,З29), змiст (сукупнiсть правових норм та виконавчO-розпорядчq rlроцедурна.

контрольна та iнша дiяльнiсть суб'сктiв забезпечення). В роботi с. 302-322

автором докJIадно проаналiзовано рiзновиди гарантiй та уточнеrrо особливостi iх
застосування при забезпеченнi прав цромадян, засуджен}iх до позбавлення волi, I

варто IIогодитися iз нею, що Bci види гарантiй мають дiятч у сукупностi, адже, як

вона слушно вказусl наявнiсть низки засобiв матерiальнOго i прочесуrшьного

характеру ще не с запорукою якiсного забезпечення прав i свобод засуджених, а Тх

ефективяа реагriзацiя, охорона та зЕLхист значною мiрою з€шежать вiд системи

органiзацiЙно-правових (iнстиryuiйних) гарантiй с, 331. Реаrriзацiя цього пiдходу

безумовно буле сприяти досягненню завдань захисту црав i свобод громадян у
пенiтенцi арних устанOвах УкраiЪи.

Присвячення автором оiФемоi уваги з'ясуванню напрямкiв удоскOнаJIення

адмiнiстративно-правового забезпечення прав громадян" засуджених до

позбавлення волi, е логiчним прсдовженням отриманих у поlтереднiх роздiлах

рОботи висновкiв, а також, безумовно, сприя€ посипенню практичноi значущостi

РеЗУлътаТiв дослiдження. Так в рeзультатi проведеного здобувачем всебiч}rого

аналiзУ значного кола мiжнародних стандартiв у чiй сферi нею цiлком доречно

ЗВеРНУГО УВаГУ, ЩО до основних функшiЙ цих стандартiв можна вiднести

нормативну, правозастосовну, iнформацiйну та захисну (с. З36-337), що i

обУмовmое напрями i]x застосування у забезпеченнi прав громадян, засуджених до

позбавлення волi. Докладно висвiтленi дисертtшIтом й iснуючi в науui

класифiкацiТ та система мiжнародних ст.лндартiа ilpaв людинл. (с. 341-347), що

сприяло опрацювмню рекомендацii по ix застосуванню у дослiджуванiй автором

сферi (запобiгання забороненим способам поводження iз засудженими;

забезпечення заrсонностi дiяльностi персонаIry установ i органiв виконання

покараньi приведення у вiдповiднiсть умов угримання, медичного

обслУговування, навчання засуджених тощо; створенЕя дiевоi системи

ресоuiаrriзацii та соцiальноi адаптацii засуджених; розширенЕя цромадського



контролю у цiй сферi с. 361). Погоджуся iз здобувачем, що реалiзацiя цих заходiв

ДОЗВолитЬ сУттсво наблизити умови вiдбування покаранЕя у виглrlдi позбавлення

ВОЛi В YKpaiHi дО вiдповiдних мiжнародних стандартiв поводження iз

засудженими (с. 36l).

ще однiею сферою, яка дiйсно потребуе удоскон:tлення, уваry якiй

ПРИДiЛеНо в роботi, е адмiнiстративне законодавство, що реryлюс забезпечення

праВ засуджених. Це, як обlрунтовано вказу€ дисертант, пов'язано iз

неВiдпОвiДнiстю чинного законодавства у цiй сферi реа.шьно iснуючим умовам
суспiльного розвитку, низькою якiстю його норм тощо (с. 362). ,,Щiйсно, все це

перешкоджае ЕалеЖНО}"ry забезпеченню прав осiб, позбавленшх волi. В результатi
проВедеНого дослiдхеннrl iснуючих процрам, концепцiй, пропозицiй науковцiв з

цього питанЕя здобувачем запропоновано низку положенъ концептуапьного

характеру по удосконаленню законодавства у цiй сферi. Зокрема, забезпечення

прiоритетностi прав людини у нормативно}rу забезпеченнi пенiтенцiарноi

реформи; змiна парадигми покарання засуджених до позбавлення волi осiб на

ПаРаДИГМУ iХ РеСОцiалiзацii, соцiальноi адаптацii; впровадження дiевого механiзму

законодавчоi iнiцiативи щOдо реформування вiтчизняного законOдавства з питань

забезпечення прав 3асуджених oci6; узгодження за структурою i змiстом

3ап}льного масиву законодавчих норм у цiй сферi та ряд iнших (с, 383-З84). Поза

УСЯКИМ cyMHiBoM цi кроки здатнi забезпечити оновлення вкtr}аного законодавства.

ПРИВеРтаЮть уваry i результати дослiдження автором питання

УдосконЕtJIеннrI взаемодii мiж суб'ектzllчlи забезпечення прав засуджених, адже цей

аспект мае вФкJIиве зЕачення У cTBopeHi передуi(ов для виконЕlння завданъ у цiй
СфеРi. ДОСлiдивши cyTHicTb, особливостi та форми взаемодii суб'ектiв у вказанiй

сферi, Гi визначено як органiзовану вiдповiдно до вимог чинного законодa}вства

спiльну дiяльнiсть суб'сктiв забезпечення, що узгоджена за своiми формами i

НаПРЯМаI\dи та сцрямована на досяIъенЕя загалъ- oi мети 
- 

}хист та охорону

ПРаВ, СВОбоД i законних iHTepeciB осiб, засудхенЕх до позбавлення волi (с. 390). З

таким погдядом на це явище слiд погодитися. З метою поцращення стану

взаемодii суб'ектiв забезпечення здобувачем пропону€тъся цiла низка заходiв



нормативно-правового, органiзацiйного та функчiонаilьного плану (с. 400-402).

Ознайомлення iз ними вказуе, що ix врiIхування та решriзачiя сприятимуть

УдосконzlJIенню правового реryлюваннц органiзацii та коорлинаuii спiльrrоi

дiяльностi суб'ектiв забезпечення прав засудхених.

разом з тим дисертацiя не позбавлена певних положеЕь, якi можуть стати

предметом дискусiТ пiд час захисту, а саме:

l. Беручи до уваги н€вву теми дисерт,;цii (<Адмiнi^тративно-правове

забезпечення прав громадян, засуджених д0 позбавлення волi в УкраiЪi>> варто

почути вiд дисертанта вiдповiдь на запитанЕя чи с вiдмiнностi у забезпеченi прав

та свобод iноземцiв та осiб без громадянства, позбавлених волi в YKpaiHi',)

2. З УРаХУВанням змiсry ст. 9 Констиryшii Украiни потребуе уточнення
питання можливостi 3астосовування в нацiональнiй шрактицi мiжнародних

стандартiв в га-rrузi прав засуджеших, адже не Bci мiжнароднi акти можна

безпосереднь0 застосувати в нацiон€lльному правi.

3. ДеЩО Обмеженим за змiстом уявJIяеться розрлiння автOром поняття
((система аямiнiстративно-правового забезпечення прав гром4дян, засуджених до

позбавленнЯ волi>>, лише яК сукупностi цравовиХ aKTiB, оскiльtсл поза цiею

системою з€rлишаються суб'скти забезпеченпя, форми та методи вiдповiдноi

дlяльностl тощо.

4, ВРахОвУючи створення Служби судовоi охорOни, дискусiйним €

вiднесення до числа суб'ектiв забезпечення прав засуджених Нацiональнот гварлiт

УкраiнИ (с. 209, 41з), iдже, як ввa:каеться, безпосереднъоi участi у забезпеченнi

црав таких осiб цей правоохоронний орган зараз вже не бере.

5. В KoHTeKcTi акцентування уваги в роботi на необхiдностi Bp:lxyBaHHrI

мiжнародних cTaIцapTiB у дослiджуванiй сферi автор чомусь не вiдноситъ до

числа суб'ектiв забезпечення прав qромадян, засудхених до позбаапення волi в

YKPaiHi, мiжнароднi органiзачii. НаприкJIад, KoMiTeT ООН проти катувань.

наведенi зауваження, якi значною мiрою носять дискусiйний характер, не

вплив€lють на загапьну позитивну оцiнщу якостi проведеного дослiдження.



{Исертацiя та п автореферат оформленi вiдповiдно до встановлених вимог,

ocHoBHi результати дисертацiйного дослiдження викJIадено в одноосiбнiй

монографi\,24 фахових статтях, l 2 тезах наукових доповiдейо якi достаньм0 повно

вiдображують ocHoBHi полOження дослiдження.

викла,дене дозвоJlяе констатувати, що мета i завдапня дослiдження в повнiй

Mipi досягнутi, а рецензоваЕа дисертацiя е завершеною науковою працею, що

хар€жтеризуеться еднiстю змiсry i логiкою викпаду, та свiдчить про особистий

внесок автора в ро3виток науки адмtнiстративного права. Акryальнiсть тематики,

виважене спiввiдношеншI теоретиtIних MipKyBaHb та практичних прикл4дiв,

застосування сrIасних наукових методiв, логiчне та чiтке викJIадеяня матерiапу,

переконлива apryMeHToBarricTb наукових висновкiв i рагапьнень свiдчать про

високий науковий piBeHb цроведеного дослiдження.

ТаКИМ ЧИном мСжна зробити висновок: дисертацiйне дослiджеrrня за темою

кАдмiнiстративно-прtlвове забезпечення прав громадян, засуджених дс
позбавпення волi в Украiъь вiдповiдае вимогам, що ст€шJиться до яаписання

наукових робiт такого рiвня, а iT автор олена Сергiiвна Почанська заслугову€ на

присудження наукового ступеню доктора юридиttних наук за спецiальнiстю

12.00.07 - адмiнiсT ративне право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

Начальник кафедри правового забезпечення
вiйськового факультету фiшашсiв i права Вiйськового i
Киiвського нацiональшоrо ушiверситс:,гу iшeHi Тараса
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