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Кримінально-виконавчий кодекс України у гл. 2 визначив основи 

правового статусу засуджених. Слід сказати, що серед науковців немає 

єдиної думки щодо необхідності виділення законних інтересів в окрему 

складову цілісного правового статусу засудженого. Частина дослідників 

вважає положення ст. 7 КВК України цілком обґрунтованим, а інші 

заперечують виділення такого елементу правового становища особи 

засудженого, як законні інтереси. Нажаль, навіть в загальній теорії права та 

конституційному праві теж відсутня єдність поглядів стосовно визначення 

поняття правового статусу особи. Безумовно, обов’язковими складовими 

завжди є суб’єктивні права та юридичні обов’язки, а з іншими елементами 

можна спостерігати різні варіації (громадянство, відповідальність, законні 

інтереси, гарантії тощо). 

Попри неодностайність думок на наукових лавах та наявність 

проблеми тлумачення правової категорії «законний інтерес» на практиці 

спроб для роз’яснення цього поняття було небагато. На загальнодержавному 

рівні це зробив Конституційний Суд України 01.12.2004 р. У рішенні (за 

справою про охоронюваний законом інтерес) зазначено, що законний інтерес 

– це прагнення до користування конкретним матеріальним та/або 

нематеріальним благом з метою задоволення індивідуальних та колективних 

потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним 

інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим 

загальноправовим засадам. В. М. Селіверстов був першим серед науковців, 

який солідарно з Конституційним Судом України визначив законний інтерес 

через категорію «прагнення». 

Суб’єктивне право – це міра можливої поведінки, а юридичний 

обов’язок – це міра необхідної поведінки. Будь-яка особа реалізує себе як 

суб’єкта правовідносин через певну модель поведінки. А прагнення – це 

лише бажання особи, її певна заінтересованість, що не підкріплено жодними 

вольовими діями. Таким чином, законний інтерес виходить за межі 
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конкретних правовідносин, але перебуває у логічному зв’язку з ними. Можна 

сказати, що законний інтерес як результат емоційно-розумової діяльності 

спонукає суб’єкта права до відповідних дій або, навпаки, орієнтує його на 

дозволену нормами права пасивність. 

З огляду на вищевказане законний інтерес реалізується за 

допомогою юридично значущих дій у виді суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків. Видається, для реалізації будь-якого права необхідним є 

наявність інтересу. Людина повинна бажати настання наслідків, пов’язаних з 

такою реалізацією, інакше вона просто не скористується наданим правом. 

Виходить, що законний інтерес та суб’єктивне право є невід’ємними 

елементами процесу реалізації права, що не можуть існувати один без 

одного. Умовно можна зобразити на послідовній схемі: прагнення (законний 

інтерес) – поведінка (реалізація права) – благо.  

У нормативно-правових актах суб’єктивні права закріплюються 

такими формулюваннями: має право, може, дозволяється, вільний тощо. Є 

думка, що усі положення Кримінально-виконавчого кодексу України, які 

містять подібні конструкції та пов’язані з отриманням заохочень, пільг чи 

інших благ, – це не законні інтереси, а права засуджених. Тільки вони мають 

специфічний спосіб реалізації в силу спеціального правового статусу осіб, 

які відбувають покарання. 

Отже, виокремлення законних інтересів як самостійної складової 

правового статусу засудженого, як видається, є помилковим. Законний 

інтерес лише спонукає до реалізації таких «статусоутворюючих» категорій, 

як суб’єктивне право та юридичний обов’язок. Тому кримінально-виконавче 

законодавство потребує єдиного комплексного науково обґрунтованого 

підходу до розуміння поняття «законний інтерес». 
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