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Заява
Частиною 2 ст. 93 КВК передбачено, що переведення засудженого для подальшого відбування

покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої допускається за виняткових обставин, причому не
всіх, а лише тих, які перешкоджають дальшому перебуванню засудженого в цій виправній чи виховній
колонії.

На центральну та міжрегіональну комісії покладені обов’язки визначення засудженим до
позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до
позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і
переведення для відбування покарання.

Згідно п. 1 та 2 Розділу IV Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань,
направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного
позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення, переведення засудженого для подальшого
відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої з підстав: "відповідно до місця
проживання засудженого до засудження" та з підстави "відповідно до місця постійного проживання близьких
родичів засудженого" здійснюється на підставі заяви засудженого, підпис якого засвідчує керівник виправної
чи виховної колонії. 

Я зареєстрований _____________________, маю дружину (шлюб без реєстрації)
____________________ або що підтверджує свідоцтво про шлюб №______

Частиною другою статті 3 СК України визначено, що сім`ю складають особи, які спільно
проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки. В рішенні Конституційного
Суду України у справі №5-рп/99 від 03.06.1999 року зазначено таке. До членів сім`ї належать особи, які
постійно мешкають разом та ведуть спільне господарство. Ними можуть бути не тільки близькі родичі, а й
інші особи, які не перебувають у безпосередніх родинних зв`язках. Обов`язковою умовою для визнання їх
членами сім`ї є факт спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільних витрат,
купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонт і т.п.

Сімейне життя в трактуванні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
включає зв’язки між родичами, наприклад, між батьком, матір’ю і дітьми усередині одного шлюбу, а також
між бабусею, дідусем і онуками. Не робиться різниці між «оформленою за законом» і «не оформленою за
законом» родиною. Гарантія на повагу до сімейного життя, закріплена у ст. 8 Конвенції, передбачає
можливість осіб вимагати права на сімейне життя, наприклад, шляхом вступу у шлюб чи шляхом одержання
можливості мати дітей.

Місце реєстрації дружини, ___________ року народження, __________________.
Я був переведений до Установи виконання покарань ________________. Дане переведення

унеможлює моє право на побачення так як моя дружина мешкає у м. ___________ А це понад _____ км, що
суттєво погіршило можливість відвідувати, збільшило час та фінансове навантаження.

Згідно п. 1 абз. 9, Розділу II Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань,
направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного
позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення, центральна та міжрегіональна комісія
відповідно до покладених на них завдань, розглядають питання та здійснюють переведення осіб,
засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту, для
відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності
центрального регіону або міжрегіонального управління без зміни рівня безпеки згідно з
вимогами статей 50, 93 Кримінально-виконавчого кодексу України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n316
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n610


Прошу вас:
- розглянути мою заяву щодо переведення мене, _______________, _________ року народження до
_________________ для продовження відбування покарання, так як це дасть змогу моїй дружині частіше
мене відвідувати, реалізовувати наше право на приватне i сімейне життя, яке гарантовано Європейською
Конвенцією з прав людини та національним законодавством, суттєво зменшить фінансовий тягар на проїзд
та скоротить час на дорогу.
- підготувати документи в межах своїх повноважень до центральної чи міжрегіональної комісії з
питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування
покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та
обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання, для переводу мене ____________,
_______________3 року народження до _______________ для продовження відбування покарання (довідка з
особової справи засудженого, подання, характеристика, тощо) з підстав: "відповідно до місця проживання
засудженого до засудження" та з підстави "відповідно до місця постійного проживання близьких родичів
засудженого".

Прошу відповідь надсилати за адресою _______________________

Додатки:
1. Копія  паспорта засудженого;
2. Копія паспорта дружини

_________________ ________


