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АКТИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО ЗАСУДЖЕНИХ 

Конституція України у ст. 1 проголошує, що наша держава є 

суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою 

державою. Одним із засобів формування таких «якісних» характеристик 

країни є вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування 

шляхом вільного волевиявлення, яке здійснюється через справедливі вибори. 

Конституційні права і свободи є недоторканними. Засуджені особи, 

відбуваючи покарання, залишаються громадянами своєї країни з певними 

суб’єктивними правами та загальногромадянськими обов’язками (хоча й з 

відповідними обмеженнями) [1].  

Коли суд засуджує особу до відбування нею покарання, це не означає 

що вона автоматично позбавляється прав і свобод, зокрема, права обирати та 

бути обраним. Позбавлення виборчих прав не входить до змісту жодного з 

виду покарань і повинно розглядатись в аспекті загального інституту 

обмеження конституційних прав і свобод. Часи, коли позбавлення виборчих 

прав було одним із видів покарань, вже давно минули; такі положення були 

скасовані відповідно до закону СРСР «Про відміну позбавлення виборчих 

прав по суду» від 25.12.1958 р. [2] як такі, що порушують принципи 

справедливості, рівності та законності. Факт фізичної ізоляції громадянина, 

який перебуває в місцях позбавлення волі за вироком суду, не має 

визнаватися підставою для одночасного обмеження у виборчих правах на 

період ув’язнення [3].  

Нагальною проблемою в Україні, і не тільки, є можливість 

здійснення активного виборчого права (право обирати) засудженими. 

Причому декларування таких прав ще не означає їх фактичне втілення. 

Більше як у десяти державах, які ратифікували Європейську конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод, ув’язнені не можуть 

голосувати на виборах до законодавчого органу через чинність відповідного 

національного закону або відсутність необхідних умов. Рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Хьорст проти Сполученого 

Королівства» (№ 2) створило прецедент, який зобов’язує ці держави внести 

зміни до національного законодавства і привести його у відповідність із 

вимогами ст. 3 Протоколу. Таким чином, зазначене прецедентне рішення нині 
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набуло ключового значення у системі конвенційного права. 

Вибори на спеціальних виборчих дільницях, створених в установах 

кримінально-виконавчої системи, мають бути проведені в умовах, які 

забезпечують виборцям вільне волевиявлення при голосуванні. Проте у 

масиві виборчих законів існують прогалини і неточності, які на практиці 

використовуються заінтересованими особами. 

Як справедливо зазначає К. Оробець, голосування на території 

установ виконання покарань на виборах у державні органи різного рівня, як 

показує практика, часто призводить до безконтрольності, різноманітних 

зловживань і фальсифікацій, що перешкоджають визначенню дійсного 

волевиявлення осіб, які обирають, ставлячи підсумок у залежність від 

позиції адміністрації [4]. 

Засуджені особи також обмежені у праві на інформацію: порівняно зі 

звичайними громадянами у них відсутня можливість повноцінної участі у 

передвиборчій агітації, головна мета якої формування у виборців громадської 

думки та позиції стосовно кандидатів. Засуджені до позбавлення волі 

обмежені у праві проводити збори, мітинги, походи і демонстрації ( ст. 39 

Конституції України).  

Отже, бачимо, що кримінально-виконавча система ще не повністю 

оновилась і реформи ще не завершені. Для забезпечення реалізації 

засудженими активного виборчого права, як мінімум, необхідно: 

1) привести чинне законодавство у відповідність, усунувши наявні 

прогалини і колізії, а також суперечності з практикою Європейського суду з 

прав людини; 

2) створити дієві механізми реалізації зазначених вище норм та 

контролю за належним їх втіленням; надати засудженим можливість 

ознайомлення з інформацією про кандидатів та їх виборчою програмою; 

3) мінімізувати контроль з боку державних органів та чітко 

визначити їх повноваження у цій сфері; у питаннях виборчого права 

втручання органів державної влади та місцевого самоврядуванням законом 

заборонено задля забезпечення рівності прав і можливостей кандидатів; 

4) громадський контроль, покладений на спостережні комісії, 

потребує змін; через відсутність «зворотного зв’язку» інформацію про 

виявлені порушення комісія не отримує, безперешкодного доступу до 

установ виконання покарань немає; 

5) необхідно остаточно визначити шляхи обмеження виборчих прав, 

адже в міжнародній і вітчизняній практиці досі не існує єдиного підходу до 

понять обмеження «за законом» чи « за вироком суду». На нашу думку, 

більш доцільне є обмеження «за вироком суду», адже тільки з’ясувавши всі 

обставини справи, які законодавець не завжди здатен передбачити, можливо 
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винести рішення, яке буде відповідати букві і духу закону. 

Здійснення активного виборчого права засудженим безпосередньо 

пов’язане з реабілітацією його як законослухняного члена суспільства та 

підвищенням авторитету закону та державних органів. Голосування на 

виборах дає людині, що відбуває покарання, можливість, нехай і до певної 

міри ілюзорної, але все-таки участі у громадському житті своєї країни. 
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