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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ 
ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

В статье рассмотрены вопросы клас-
сификации прав осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, в кон-
тексте национальных и международных 
норм реализации прав, на основе современ-
ных научных подходов к классификации 
нормативно-правовых актов в сфере обе-
спечения прав человека, определения основ-
ных составляющих нормативной базы уго-
ловно-исполнительного права в контексте 
регулирования и защиты прав граждан, 
осужденных к лишению свободы в Украи-
не. Рассмотрены основные положения уго-
ловно-правового законодательства, опре-
деляющие содержание правового статуса 
осужденных и составляющие его струк-
туру. Осуществлен анализ правовых основ 
статуса осужденных к лишению свободы 
в Украине, определены общегражданские и 
специальные права осужденных к лишению 
свободы.

Ключевые слова: права, осужденный, 
лишение свободы, правовой статус, учреж-
дение исполнения наказаний, международ-
ные стандарты, иностранцы.
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ституції), встановлені кримінально-вико-
навчим законодавством України. З огляду 
на це, вивчення прав осіб, засуджених до 
покарання, пов’язаного з позбавленням 
волі, є одним з основних питань адміні-
стративного і кримінально-виконавчого 
права. Закріплення прав і свобод людини 
в Конституції України стосуються кожного 
громадянина, в тому числі засуджених, які 
відбувають покарання в місцях позбавлен-
ня волі на території України.

Аналіз останніх публікацій
Дослідженням класифікації прав засу-

джених, які відбувають покарання у ви-
гляді позбавлення волі у юридичній на-
уці займаються науковці: О. М. Литвинов, 
І. Г. Богатирьов, А. Х. Степанюк, І. С. Яко-
вець, К. А. Автухов, А. П. Гель, О. Г. Колб, 
Н. В. Коломієць та ін. Європейська інте-
грація України ставить завдання щодо 
приведення національного законодавства 
до вимог Європейського Союзу у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства, зокрема 
й у сфері, що досліджується.

Мета статті – дослідження класифікації 
прав засуджених, які відбувають покаран-
ня у вигляді позбавлення волі.

Виклад основного матеріалу
Правовий статус засуджених до позбав-

лення волі, будучи спеціальним і похідним 
від загального правового статусу особи, є 
сукупністю суб’єктивних прав, свобод, за-

Постановка проблеми
Правовий статус засуджених, які від-

бувають покарання у вигляді позбавлен-
ня волі, є складним поняттям. Вихідні 
положення правового статусу засуджених 
до позбавлення волі визначаються в при-
писах міжнародних правових актів, ба-
зуються на загальному правовому статусі 
громадян України (зазначеному в Кон-
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конних інтересів і юридичних обов’язків, 
встановлених кримінально-виконавчим 
законодавством України, іншими закона-
ми та гарантованих державою під час від-
бування кримінального покарання у ви-
гляді позбавлення волі. В основі правового 
статусу лежить фактичний соціальний ста-
тус, реальний стан засудженого, а право як 
соціальний регулятор закріплює це поло-
ження, вводить його в законодавчі рамки. 
Сутність правового статусу засуджених до 
позбавлення волі виражається у вилученні 
та обмеженні деяких прав і свобод, наді-
ленні спеціальними правами, властивими 
покаранню у вигляді позбавлення волі.

На думку А. С. Колоса, елементами 
змісту правового статусу є суб’єктивні 
права, законні інтереси та обов’язки за-
суджених, а зміст суб’єктивних прав ста-
новлять можливість: засудженого вільно 
користуватися соціальними благами у 
межах, встановлених правом; вимагати 
виконання відповідних обов’язків адмі-
ністрацією органів і установ виконання 
покарань, іншими суб’єктами криміналь-
но-виконавчих та інших правовідносин; 
звернутися за захистом суб’єктивного 
права [1, c. 107].

Учені виділяють такі види правового 
статусу засудженого: загальний, або кон-
ституційний; спеціальний, або родовий; 
особливий, або видовий; індивідуальний. 
Ю. В. Корнякевич-Танасійчук зазначає, 
що зазначені статуси співвідносяться як 
загальне, окреме та одиночне [2, c. 144].

Правовий статус засуджених є спеці-
альним статусом, властивим тільки цій 
групі громадян. Встановлюючи його, дер-
жава бере обов’язок не тільки виконати 
покарання, а й забезпечувати права засу-
джених. Принципове значення в теоре-
тичному визначенні поняття «правовий 
статус» засуджених набуває питання про 
включення в нього поняття «права».

Права людини – це поняття, що ха-
рактеризує правовий статус людини щодо 
держави, його можливості та домагання в 
економічній, соціальній, політичній і куль-
турній сферах. Особливістю прав людини 
є те, що вони носять природний і невід-
чужуваний характер, виступають відобра-

женням невід’ємних властивостей кожної 
людини й істотних ознак її буття.

Проблема встановлення конституцій-
них обмежень є проблемою меж свободи 
людини в суспільстві. Обмеження прав і 
свобод людини є необхідною складовою 
правової системи будь-якої держави та 
сучасного суспільства, що об’єктивно зу-
мовлює його законодавче врегулювання і 
створення окремого інституту права між-
галузевого характеру [3, с. 45].

Позбавлення волі, будучи покаранням 
за вчинений злочин і формою державного 
примусу, посягає на сферу прав засуджено-
го, обмежує в правах і свободах і покладає 
додаткові обов’язки. Характер і кількість 
обмежень прав і свобод засуджених, які 
відбувають покарання у вигляді позбав-
лення волі (далі – засуджені), не можуть 
довільно визначатися законодавством, а 
безпосередньо повинні співвідноситися з 
положеннями Конституції України, між-
народних норм і стандартів поводження 
з ув’язненими. Міжнародні стандарти ви-
знають право засуджених до позбавлення 
волі на гуманне ставлення та повагу їхньої 
людської гідності основоположним пра-
вом, яке створює підґрунтя для реалізації 
усіх інших прав, передусім з правом на со-
ціальну адаптацію після відбування пока-
рання [4, c. 122]. 

О. В. Краснокутський зазначає, що 
міжнародні механізми забезпечують не всі 
права засудженого, а лише ті з них, які ма-
ють ознаки статусоутворюючих, тобто пра-
ва, що властиві особам, які набули статусу 
засудженого, відповідно, формують цей 
специфічний статус [5, c. 176].

Права засуджених до позбавлення волі 
в законодавстві України формулюються, 
виходячи із загальних принципів поло-
ження людини і громадянина в суспільстві 
та державі.

Особливості правового статусу засу-
джених визначаються тим, що останні 
відповідно до закону зобов’язані зазнати 
низки правових обмежень, наділяються 
специфічними правами. Особи, які відбу-
вають покарання у вигляді позбавлення 
волі, можуть бути обмежені в реалізації 
конституційних прав відповідно до Кон-
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ституції України, згідно з якою права і сво-
боди людини та громадянина можуть бути 
обмежені законом тільки в тій мірі, в якій 
це необхідно з метою захисту основ кон-
ституційного ладу, моральності, здоров’я, 
прав і законних інтересів інших осіб, за-
безпечення оборони і безпеки держави.

Норми кримінально-виконавчого пра-
ва відносно кримінального права є проце-
суальними, оскільки вони забезпечують ре-
алізацію кримінально-правових обмежень. 
Процесуальний характер виражається в 
організаційному забезпеченні реалізації 
прав суб’єктів кримінально-виконавчих 
правовідносин. Засуджені не виключають-
ся в повному обсязі зі сфери правовідно-
син. Частину загальногромадянських прав 
засуджені можуть реалізувати в повно-
му обсязі, інші в обмеженому, виходячи 
із специфіки призначеного покарання і 
умов відбування в певних видах виправної 
установи. Специфічні суб’єктивні права та 
обов’язки засуджених, які одночасно ви-
ступають формами обмежень прав, що є 
елементами загального правового статусу, 
є тими індикаторами, що визначають спе-
ціальний правовий статус засудженого і 
складають основне «ядро» його змісту [6, 
с. 26].

Права засуджених діляться на загаль-
ногромадянські та спеціальні. Загально-
громадянські права можна розділити на 
дві групи: права, що не обмежуються; пра-
ва, які порушуються частково.

Врахування специфіки відбування по-
карання у вигляді позбавлення волі по-
казує, що засуджені наділені загально-
громадянськими правами не в повному 
обсязі. У деяких загальногромадянських 
правах засуджені обмежені повністю (по-
літичні права, право на свободу пере-
сування, на вибір місця перебування та 
проживання).

Під спеціальними правами засуджених 
до позбавлення волі необхідно розуміти 
сукупність прав, обумовлених статусом за-
судженого та сутністю позбавлення волі 
як ізоляції від суспільства, режимом і умо-
вами відбування покарання. Серед них 
варто виділяти загальні і особливі права. 
Загальні, властиві всім засудженим до по-

збавлення волі, а особливі – засудженим 
до позбавлення волі певної категорії.

Загальногромадянські права, що не 
обмежуються. До цих прав відноситься 
сукупність невідчужуваних прав, що на-
лежать людині від народження та не зале-
жать від належності до конкретної держа-
ви. До них зараховують: право на життя; 
право не піддаватися жорстокому, такому, 
що принижує людську гідність, поводжен-
ню чи покаранню, а також тортурам; пра-
во на судовий захист і правосуддя; право 
на гідність особи; право на звернення; 
право на соціальне забезпечення; право 
на охорону здоров’я та отримання медич-
ної допомоги.

Право на життя – це основне природне, 
невід’ємне приватне право, людини. Цим 
правом наділені всі громадяни, в тому чис-
лі й засуджені. Воно не піддається обме-
женню з боку законодавства, а, навпаки, 
охороняється на всіх рівнях – національ-
ному, регіональному.

Право на особисту безпеку засудже-
них під час виконання кримінальних по-
карань є базисним правом, гарантованим 
законодавством, що забезпечує відсут-
ність небезпек. Гарантування безпеки 
особи у виправних установах обумовлено 
об’єктивною необхідністю захисту не тіль-
ки від потенційних, а й реальних загроз, 
що виходять від кримінального оточення 
небезпечних для засуджених, які постійно 
перебувають у злочинному середовищі.

Право не наражатися на жорстоке, 
таке, що принижує людську гідність, по-
водження чи покарання, а також тортури. 
Для держави людська гідність засуджених 
виступає певною духовною основою кон-
структивного «діалогу» щодо застосування 
засобів виправлення.

Засуджені мають право на загальних 
підставах на державне пенсійне забезпе-
чення в старості, при інвалідності, втраті 
годувальника та в інших випадках, перед-
бачених законодавством України.

Загальногромадянські права, в яких 
засуджені до позбавлення волі ущемля-
ються частково.

Право засуджених на недоторканність 
особи. Обмеження права недоторканності 
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допускається тільки на підставі закону [7]. 
До елементів права недоторканості особи 
відносяться таємниця листування, теле-
фонних переговорів, поштових, телеграф-
них та інших повідомлень, особиста таєм-
ниця. Це право обмежується обов’язковим 
проведенням: особистих обшуків; обшуків 
житлових приміщень і особистих речей; 
цензури одержуваних листів, що відправ-
ляються, прослуховуванням телефонних 
переговорів.

Право на свободу совісті та свободу ві-
росповідання. Законодавець дуже тонко 
підійшов до вирішення проблеми свободи 
віросповідання в місцях ізоляції засудже-
них, закріпивши положення про те, що за-
судженим гарантуються свобода совісті та 
свобода віросповідання.

Право на свободу думки та слова є єди-
ним політичним правом, якого засуджені 
до позбавлення волі не позбавлені повніс-
тю. Засуджені можуть вільно висловити 
свої думки, судження, жодними правови-
ми актами не встановлено будь-яких обме-
жень.

Сімейні права. Сам факт утримання в 
місцях позбавлення волі не тягне припи-
нення цих прав. У зв’язку зі специфікою 
покарання позбавлення волі засуджені об-
межені в підтримці шлюбно-сімейних від-
носин.

Право на свободу творчості для засу-
джених, які відбувають покарання в міс-
цях позбавлення волі, обмежується тех-
нічними можливостями виправних уста-
нов і вимогами режиму, заборонами на 
користування спеціальними видами інвен-
тарю, техніки та технології, необхідними 
при здійсненні такої діяльності.

Право на працю. Що стосується особи 
засуджених, це право спрямоване на ство-
рення умов, що забезпечують гідне життя 
в умовах ізоляції від суспільства та після 
звільнення. Засуджені мають конституцій-
не право на працю та мають право вима-
гати від адміністрації виправних установ 
працевлаштування, щоб набути необхід-
ну спеціальність і заробляти кошти перед 
звільненням. 

І. Б. Мацієвська зазначає, що необ-
хідність залучення засудженого до праці, 

передусім, є намаганням досягти таких 
позитивних змін у його особистості, які б 
сприяли свідомому відновленню соціаль-
ного статусу засудженого, поверненню до 
самостійного життя в суспільстві [8, с. 217].

Забезпечення права на відпочинок за-
суджених до позбавлення волі, на відміну 
від законослухняних громадян, має певні 
обмеження, що носять каральний харак-
тер. Крім права на відпочинок, працюю-
чим засудженим встановлюються й інші 
умови, наприклад, щорічна відпустка.

Право засуджених на захист від безро-
біття. Чинні кримінально-виконавчі зако-
нодавства України не містять з цього при-
воду жодної норми, яка хоча б побічно об-
межувала осіб, які відбувають покарання, 
в цьому праві.

Право на освіту. Право на освіту засу-
джених, які відбувають покарання у ви-
гляді позбавлення волі, в тому числі набут-
тя теоретичних знань і практичних умінь 
вважається їхнім обов’язком.

Загальногромадянські права, у яких засу-
джені до позбавлення волі повністю обмежені.

Політичні права. Кримінально-вико-
навче законодавство України не містить 
прямої вказівки на політичні права засу-
джених.

Право на участь в управлінні справами 
держави. У період відбування покарання 
засуджені піддаються суттєвому обмежен-
ню права на участь в управлінні справами 
держави.

Право на об’єднання. Режим у виправних 
установах виключає можливість реалізації 
цього права.

Право на свободу пересування, право на ви-
бір місця перебування та місця проживання. 
Відповідно до кримінально-виконавчого 
законодавства засудженим забороняється 
порушувати лінію охорони об’єктів або 
межі території виправних установ, вихо-
дити без дозволу адміністрації за межі ізо-
льованих ділянок.

Загальні спеціальні права засуджених до 
позбавлення волі. Важливим компонентом 
прав засуджених до позбавлення волі, що 
надає особливий статус, є спеціальні пра-
ва засуджених. Специфікою спеціальних 
прав є те, що вони не мають аналога в за-
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гальногромадянських правах, носять са-
мостійний характер, не дублюють права 
законослухняних громадян і обумовлені 
фактом перебування особи у виправній 
установі.

Інша особливість спеціальних прав 
полягає в тому, що зміст не залежить від 
галузевих прав громадян. Зміна змісту не 
тягне перетворення прав інших законос-
лухняних громадян і навпаки. Суб’єктами 
спеціальних прав можуть бути тільки засу-
джені, які відбувають покарання у вигляді 
позбавлення волі.

В узагальненому вигляді до загальних 
спеціальних прав засуджених до позбав-
лення волі відповідно до кримінально-ви-
конавчого законодавства можна віднести: 
право на придбання засудженими продук-
тів харчування та предметів першої необ-
хідності; право на короткострокові та три-
валі побачення; право на отримання поси-
лок, передач; право на листування, право 
отримувати перекази грошових коштів і за 
рахунок коштів, що знаходяться на особо-
вих рахунках, здійснювати перекази гро-
шових коштів близьким родичам; право 
на телефонні розмови; право на перегляд 
кінофільмів і телепередач, прослуховуван-
ня радіопередач; право на придбання і 
зберігання літератури та письмового при-
ладдя, право на матеріально-побутове за-
безпечення, право звертатися з клопотан-
ням про помилування.

Особливі спеціальні права засуджених до 
позбавлення волі. Певні категорії засудже-
них наділяються такими правами  залеж-
но від виду виправної установи, де відбу-
вають покарання, статі, соціального стану, 
поведінки, стану здоров’я, відбуття певної 
частини строку позбавлення волі, грома-
дянства. У деяких випадках особливі спе-
ціальні права виникають, коли засудже-
них обмежують у деяких загальних спеці-
альних правах.

До особливих спеціальних прав засу-
джених до позбавлення волі відповідно  до 
кримінально-виконавчого законодавства 
можна віднести: право на проживання з 
сім’єю; право на спільне проживання з ді-
тьми; право мати при собі грошові кошти; 
право на прогулянку; право на пересуван-

ня без конвою; право на виїзди за межі 
виправних установ; право на звернення 
з клопотанням про відстрочку відбуван-
ня покарання, звільнення від відбуван-
ня покарання або про заміну, не відбутої 
частини покарання більш м’яким видом 
покарання; право підтримувати зв’язок 
з дипломатичними представництвами та 
консульськими установами своїх держав в 
Україні.

До цієї категорії прав належать: від-
строчка відбування покарання; умовно-
дострокове звільнення від відбування 
покарання; звільнення засудженого від 
подальшого відбування покарання. Засу-
джений, у якого є психічний розлад, що 
перешкоджає відбуванню покарання, за-
суджений, який захворів на іншу тяжку 
хворобу, що перешкоджає відбуванню по-
карання, мають право звернутися до суду 
з клопотанням про звільнення від подаль-
шого відбування покарання.

Право підтримувати зв’язок з дипло-
матичними представництвами та консуль-
ськими установами своїх держав в Україні. 
Перелік прав засуджених іноземців і осіб 
без громадянства має свої особливості. 
Вони користуються правами, які встанов-
лені міжнародними договорами, законо-
давством про правове становище інозем-
них громадян і осіб без громадянства, з 
вилученнями і обмеженнями, передбаче-
ними кримінальним, кримінально-вико-
навчим законодавством [9]. Це означає, що 
іноземним громадянам та особам без гро-
мадянства під час відбування покарання у 
вигляді позбавлення свободи гарантують-
ся природні права людини, забезпечують-
ся рівні умови утримання, передбачають-
ся додаткові права. Зокрема, це право на 
користування рідною мовою; право давати 
пояснення та вести листування, звертати-
ся з пропозиціями, заявами та скаргами 
рідною мовою, якою вони володіють, а в 
необхідних випадках користуватися по-
слугами перекладача.

Засуджені до позбавлення волі мають 
право підтримувати зв’язок з дипломатич-
ними представництвами та консульськи-
ми установами своїх держав, а громадя-
ни держав, що не мають дипломатичних 
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представництв і консульських установ, з 
дипломатичними представництвами дер-
жав, що взяли охорону їхніх інтересів, або 
з міжнародними органами, що займаються 
захистом засуджених.

Висновки
Засуджені до позбавлення волі, ставши 

суб’єктом пенітенціарних правовідносин, 
володіють деякими загальногромадян-
ськими правами в повному обсязі (пра-
во на життя, право на особисту безпеку), 
ущемляються в реалізації загальногрома-
дянських прав певною мірою (право на 
недоторканість особи, право на творчість), 
позбавляються деяких загальногромадян-
ських прав (політичні права), але наділя-
ються спеціальними правами, які не впли-
вають на загальний цивільний статус зако-
нослухняних громадян.

Спеціальні права засуджених до по-
збавлення волі визначають специфіку від-
бування такого виду покарання. Серед 
них виділяються загальні, якими наділені 
всі засуджені до позбавлення волі, та осо-
бливі, якими наділяються певні категорії 
засуджених. Права засуджених мають пев-
ну специфіку, що вимагають індивідуаль-
ного підходу до їх реалізації. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто питання класифі-

кації прав засуджених, які відбувають пока-
рання у вигляді позбавлення волі у контексті 
національних і міжнародних норм реалізації 
прав на основі сучасних наукових підходів до 
класифікації нормативно-правових актів у 
сфері забезпечення прав людини, визначенню 
основних складників нормативної бази кримі-
нально-виконавчого права щодо регулювання 
та захисту прав громадян, засуджених до по-
збавлення волі в Україні. Розглянуто основні 
положення кримінально-правового законодав-
ства, що визначають зміст правового стату-
су засуджених і становлять його структуру. 
Здійснено аналіз правових засад статусу засу-
джених до позбавлення волі в Україні, окресле-
но загальногромадянські та спеціальні права 
засуджених до позбавлення волі.

Ключові слова: права, засуджений, позбав-
лення волі, правовий статус, установа вико-
нання покарань, міжнародні стандарти, іно-
земці. 

SUMMARY 
The article considers the classification of the 

rights of convicts serving sentences in the context 
of national and international norms of rights on 
the basis of modern scientific approaches to the 
classification of legal acts in the field of human 
rights, determining the main components of the 
regulatory framework of criminal executive law. 
regulation and protection of the rights of citizens 
sentenced to imprisonment in Ukraine. The main 
provisions of criminal law that determine the 
content of the legal status of convicts and constitute 
its structure are considered. The analysis of the 
legal bases of the status of convicts in Ukraine is 
carried out, the general civil and special rights of 
convicts are outlined.

Key words: rights, convict, imprisonment, 
legal status, penitentiary institution, international 
standards, foreigners.


