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ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ 

Виходячи зі сформульованої у нормативно-правових актах і 

сучасних дослідженнях мети покарання має будуватися і стратегія охорони 

громадської безпеки та правопорядку у місцях позбавлення волі на рівнях 

правотворчості, праворозуміння та правозастосування [1]. 

У КВК України зазначено, що держава поважає і охороняє права, 

свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх 

виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту 

безпеку. Засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, 

передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених 

цим Кодексом, законами України і встановлених вироком суду. Правовий 

статус засуджених іноземців і осіб без громадянства визначається законами 

України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України [2]. 

У найбільш узагальненому значенні під особистою безпекою 

засуджених слід розуміти гарантовану міжнародним правом та українським 

законодавством захищеність життя, здоров’я, інших життєво важливих і 

соціально значущих інтересів цієї категорії громадян від завдання шкоди, а 

також запобігання небезпеці та загрозам, які виникають у процесі відбування 

(виконання) кримінальних покарань у виді арешту, обмеження волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

позбавлення волі [3].  

Перелік міжнародних документів за масштабами їх дії дозволяє 

виділити серед них стандарти поводження із засудженими універсального 

(розробленого ООН) та регіонального (на рівні Ради Європи) характеру. 

Серед перерахованих міжнародних документів можна виділити 

стандарти: а) що стосуються поводження з особами, позбавленими волі, 

серед яких чільне місце займають Мінімальні стандартні правила 

поводження з ув’язненими і Європейські тюремні правила, та 

б)  правила застосування заходів, не пов’язаних із позбавленням волі 

(Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних з 

тюремним ув’язненням (Токійські правила) і Європейські правила щодо 

громадських санкцій та заходів). Вагомого значення для захисту прав 
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засуджених через обов’язковість для країн, що їх ратифікували, набули: 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання, та Європейська конвенція з 

попередження катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, 

поводження або покарання  [4].  

Значний внесок зробили Стандарти Європейського комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню. Вони є однією із небагатьох прогресивних 

рушійних сил до змін національного в’язничного законодавства та 

пенітенціарної практики. Разом із стандартами Європейського суду з прав 

людини вони засновані на принципово інших засадах, ніж національна 

пенітенціарна система. Водночас рекомендаційний характер стандартів КЗК 

не дозволяє їм досягнути максимально можливого потужного впливу на 

законодавство у сфері виконання покарань [5].  

Ратифікація Україною низки міжнародних документів надала 

можливість імплементувати міжнародні стандарти поводження із 

засудженими у національне законодавство, зокрема у кримінально-

виконавче. Так, у ч. 1 ст. 1 КВК України міститься положення, згідно з яким 

способом захисту інтересів особи, суспільства і держави як мети 

кримінально-виконавчого законодавства є «запобігання тортурам та 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із 

засудженими», що цілком відповідає змісту Конвенції проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання  [6].  

Треба зазначити, що в Європейських тюремних правилах порівняно 

з Мінімальними стандартними правилами поводження з ув’язненими з 

урахуванням змін, що відбулися у теорії й практиці застосування 

позбавлення волі, дещо зміщені пріоритети та акценти. Європейські тюремні 

правила розроблені з урахуванням того, що виправлення та ресоціалізація не 

завжди дають очікувані результати, оскільки ці цілі не є реальними. У 

зв’язку з цим визнається, що головними передумовами успішного 

виправлення є готовність і добра воля самих засуджених та налагодження 

зв’язків між установами виконання покарань та вільним суспільством. Цілі 

виправного впливу на засуджених полягають у тому, щоб зберегти їх 

здоров’я та гідність і сприяти формуванню у них почуття відповідальності та 

виробленню навичок, які допоможуть реінтегруватися у суспільство, 

виконувати вимоги законності та задовольняти свої життєві потреби 

власними силами після звільнення [7].  Виправлення засуджених за 

міжнародними документами має на меті мінімізацію негативного впливу 
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позбавлення волі на особистість та соціальну поведінку осіб, позбавлених 

волі, адже вкрай важливо як саме поводяться із засудженими.  
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