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Загальна декларація прав 

людини є першим міжнародно

правовим документом, що прого

лосив основні права і свободи 

індивіда незалежно від його пра

вового статусу в державі й 

суспільстві . Між тим, певні кате

горії осіб можуть мати крім за

гального ще й спеціальний, галу

зевий , індивідуальний або інший 

статус . Окремі аспекти правово

го статусу в подальшому були 

врегульовані Міжнародним пак

том про громадянські й політичні 

права . Це права затриманих за 

кримінальним обвинуваченням, 

заарештованих, інших осіб , з тих 

чи інших причин позбавлених 

волі , у тому числі й засуджених. 

У ст. 9 Пакту відповідно до ст.9 

Декларації зазначається, що 

ніхто не може бути свавільно за

арештований або триматися під 

вартою ; ніхто не повинен бути 

позбавлений волі інакше , як на 
підставах і згідно з процедурою, 

які встановлені законом . У ст. 7 
Пакту відповідно до ст. 5 Декла
рації підкреслюється , що ніхто не 

повинен зазнавати катувань чи 
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жорстокого, нелюдського або 

принижуючого його гідність по

водження чи покарання . У ст. 10 

Пакту встановлюється , що всі 

позбавлені волі особи мають пра

во на гуманне ставлення й пова

гу гідності, притаманній людській 

особі, а пенітенціарною системою 

передбачається режим для ув'яз

нених, метою якого є їх виправ

лення й соціальне перевихован

ня. Зазначається також, що не

повнолітні правопорушники відок

ремлюються від повнолітніх, їм 

надається режим, що відповідає 

їх віку й правовому статусу. 

Ці та інші положення Декла

рації знайшли додаткове відбит

тя в низці міжнародно-правових 

документів , які в подальшому от

римали назву «Міжнародні стан

царти поводження із засуджени

ми» . Взагалі ж ідея розробки уні

версальних норм , які стосуються 

поводження із засудженими, 

вперше була висунута Міжнарод

ною кримінальною й пенітенціар

ною комісією , яка підготувала 

збірник відповідних правил, що 

були схвалені Лігою Націй ще в 
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19З4 р. У 1951 р . Комісію було 

розпущено, але перш ніж пере

дати свої функції ООН , вона пе
реглянула текст правил, які мали 

бути подані на розгляд першому 

Конгресу ООН з профілактики 
злочинності й поводження із в'яз

нями. ЗО серпня 1955 р. Конгрес 
одноголосно затвердив нові пра

вила, які отримали назву 

«Мінімальні стандартні правила 
поводження із в'язнями» (далі -
Правила), і рекомендував Еко

номічній і соціальній раді ООН їх 

схвалити, що й було зроблено 

нею З1 липня 1957 р. (резолюція 

66З СІ (XXIV). У 1977 р. Рада роз
ширила сферу застосування Пра

вил шляхом включення до них 

правила 95 (резолюція 2076 (LXII) 
від 1 З травня 1977 р.), яке визна
чило статус осіб, заарештованих 

або поміщених у тюрму без пред

'явлення обвинувачення, а 25 
травня 1984 р . схвалила ще й 

Процедури ефективного виконан

ня Правил (резолюція 1984/47) [2, 
с. 61-76]. 

Правила, як зазначається в 

попередніх зауваженнях до них, 

не мають на меті детально опи

сати взірцеву систему установ 

виконання покарань , а призна

чені, лише щоб на підставі за

гальновизнаних досягнень сучас

ної думки й з урахуванням найк

ращих систем виконання пока

рань викласти те, що зазвичай 

вважається правильним з прин

ципового й практичного поглядів 
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у галузі поводження із в'язнями 

та в управлінні установами . Пра

вила відбивають тільки загальні 

принципи й практику поводження 

із в'язнями і становлять собою, по 

суті , мінімальні умови, які ООН 

вважає найбільш прийнятними, а 

також покликаними забезпечува
ти захист ув'Язнених від нелюдсь

кого поводження , особливо що 
стосується підтримання режиму 

й дисципліни в установах вико

нання покарань, а також застосу

вання заходів щодо наведення 

порядку. 

Правила складаються з 2-х 

частин, що містять, як уже зазна

чалося, 95 розгорнутих приписів. 
Частина перша Правил присвя

чена загальним приписам повод

ження із в'язнями, частина друга 

встановлює приписи, що застосо

вуються до особливих категорій 

ув'язнених (засуджених до поз

бавлення волі; душевнохворих чи 

розумово відсталих; перебуваю

чих під арештом або які чекають 

суду; ув'язнених за цивільними 

справами; заарештованих або 

поміщених у тюрму без пред'яв

лення обвинувачення) . 

Стосовно засуджених до поз

бавлення волі Правила встанов

пюють, що режим в установах 

виконання покарань має зводити 

до мінімуму різницю між життям 

в установі і життям на свободі. У 

спілкуванні з ними слід підкрес

лювати не їх ізоляцію від суспіль

ства , а , навпаки, ту обставину, що 
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вони продовжують залишатися 

його членами . Всюди , де це мож

ливо , треба заохочувати гро

мадські організації до співробіт

ництва з адміністрацією установ 

виконання покарань з метою по

вернення ув'язнених до життя в 

суспільстві , підтримувати і 

зміцнювати їх бажані стосунки із 

сім 'єю та іншими соціальними 

інституціями . Необхідно викори

стовувати індивідуальний підхід 

до в 'язнів , створювати гнучку си

стему їх класифікації по групах , а 

групи розміщувати в окремих зак

ладах з різними рівнями безпеки 

тощо . Правила передбачають 

забезпечення кожного засудже

ного достатньо калорійною для 

підтримання здоров'я й сил їжею , 

одягом , постільними речами й 

окремим ліжком , туалетним при

ладдям та іншими засобами осо

бистої гігієни . Ув 'язненим треба 

надавати належне медичне об

слуговування , створювати умови 

для відпочинку, занять фізични

мивправамита спортом , відправ

лення релігійних обрядів, забез

печувати можливість подальшої 

освіти , підвищення або отриман

ня професійної кваліфікації тощо . 

У цілому поводження із засудже

ними повинно зміцнювати в них 

відчуття власної гідності й усві

домлення своєї відповідальності, 

прищеплювати їм бажання не 

порушувати закон і забезпечува

ти своє існування після звільнен

ня без учинення злочинів . 
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Прийняття Мінімальних стан

дартних правил поводження із 

в 'язнями та їх схвалення світо

вою спільнотою стало поштовхом 

для розробки й прийняття відпо

відних стандартів щодо окремих 

категорій засуджених або в пев

них сферах поводження. Зокре

ма , у подальшому були прийняті 

наступні міжнародно-правові до

кументи: (а) Декларація про за

хист осіб від тортур та інших жор

стоких , нелюдських чи таких, що 

принижують гідність , видів повод

ження та покарання (1975 р.); 

( б) Кодекс поведінки посадових 

осіб у підтриманні правопорядку 

(1979 р . ) ; (в) Принципи медичної 

етики , що стосуються ролі праці

вників охорони здоров 'я , а особ

ливо лікарів , у захисті ув 'язнених 

чи затриманих осіб від тортур та 

інших жорстоких, нелюдських чи 

таких , що принижують гідність, 

видів поводження та покарання 

(1982 р.) ; (г) Конвенція проти ка

тувань та інших жорстоких , не

людських або таких, що принижу

ють гідність , видів поводження і 

покарання (1984 р . ) ; (д) Заходи , 

що гарантують захист прав тих, 

хто засуджений до страти (1984); 
(е) Мінімальні стандартні прави

ла ООН , що стосуються відправ
лення правосуддя щодо непов

нолітніх (Пекінські правила, 

1985 р.) ; (є) Звід принципів захи

сту всіх осіб , що зазнали затри

мання або ув'язнення в будь якій 

формі (1988) р. ; (ж) Мінімальні 
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стандартні правила ООН стосов

но заходів , не пов'язаних з тю

ремним ув 'язненням (Токійські 

правила , 1990 р . ) ; (з) Основні 

принципи поводження із в 'язня

ми (1 990 р . ) ; (и) Керівні принципи 

ООН по попередженню злочин
ност і серед неповнолітніх (Ел
Ріяцські керівні принципи, 1990 р.); 

(і) Правила ООН , що стосуються 
захисту неповнолітніх, позбавле

них волі ( 1990) та ін. 
На рівні Ради Європи , з ура

хуванням положення Загальної 

декларації прав людини , Євро

пейської конвенції про захист 

прав людини й основоположних 

свобод 1950 р . та Мінімальних 

стандартних правил поводження 

і з в 'язнями теж було прийнято 

низку документів щодо поводжен

ня із засудженими , як-от: (1) Ре
золюція Комітету Міністрів Ради 

Європи стосовно виборчих , гро

мадянських та соціальних прав 

ув 'язнених (1962 р . ) ; (2) Євро
пейська конвенція про нагляд за 

умовно засудженими особами 

або умовно звільненими особами 

(1964 р . ) ; (З) Резолюція Комітету 

М ін істрі в Ради Європи про пра

цю ув'язнених (1975); (4) Декла
рація про захист всіх осіб від ка

тувань та інших жорстоких , не

людських або таких , що принижу

ють гідність , видів поводження і 

покарання (1975); (5) Резолюція 
Ком ітету Міністрів Ради Європи 

про деякі заходи покарання , аль

тернативні позбавленню волі 
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(1976); (6) Рекомендація Коміте

ту Мін істрів Ради Європи щодо 

системи ув 'язнення й поводжен

ня з небезпечними злочинцями 

(1982) ; (7) Рекомендація Коміте
ту М ін істр і в Ради Європи щодо 

надання короткотермінових 

відпусток ув ' язненим (1982) ; 
(8) Європейська конвенція про 
запобігання катуванням чи не

людському або такому, що при

нижує гідність , поводженню чи 

покаранню (1987 р . ) ; (9) Рекомен
дація Комітету Міністрів Ради 

Європи про проблему громадсь

кої реакції на злочинність серед 

неповнолітніх (1987 р . ) ; (10) Ре
золюція Комітету Міністрів Ради 

Європи про освіту в пенітенціар

них закладах (1989 р.) ; (11) Євро
пейські правила щодо громадсь

ких санкцій та заходів впливу 

(1992 р . ) ; (12) Рекомендація Ко
мітету Міністрів Ради Європи 

щодо пенітенціарних і криміноло

гічних аспектів контролю над 

інфекційними хворобами , вклю

чаючи СНІД , а також щодо про

блем охорони здоров 'я в пенітен

ціарному закладі (199З) ; (1 З) Ре
комендація Комітету Міністрів 

Ради Європи про персонал , заді

яний у виконанні санкцій і заходів 

(1997); (14) Рекомендація Коміте
ту Мін і стрів Ради Європи про 

етичні й організаційні аспекти охо

рони здоров 'я в пенітенціарному 

закладі (1998); (15) Рекомендація 
Ком ітету Міністрів Ради Європи 

про вдосконалення застосування 
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Європейських правил щодо гро

мадських санкцій і заходів впли

ву (2000 р.); (16) Рекомендація 
Комітету Міністрів Ради Європи 

про умовне або дострокове 

звільнення (2003); (17) Рекомен
дація Комітету Міністрів Ради 

Європи про адміністрування кері

вництвом пенітенціарних зак

ладів довічного ув'язнення та 

інших довгостороков их ув'язнень 

(2003); ( 18) Європейські тюремні 
правила (2006 р . ) та ін. 

Серед численних документів 

Ради Європи , безумовно , слід 

виокремити Європейські тюремні 

правила, затверджені Комітетом 

Міністрів Ради Європи ще в 

1987 р. (рекомендація R (87)3), 
які замінили собою Мінімальні 

стандартні правила поводження 

із в'язнями, прийняті Радою 

Європи в 1973 р. (резолюція 

(73)5) [2, с .232-266]. У подальшо

му Комітет Міністрів Ради Євро

пи, виходячи з того, що рекомен

дація R (87)3 потребувала фун
товного перегляду й поновлення 

з метою відбиття змін, що відбу

лися в кримінально-виконавчій 

політиці , практиці виконання ви

років і керування установами ви

конання покарань у цілому в 

Європі , у 2006 р . прийняв нову 

редакцію Європейських тюрем

них правил (рекомендація Rec 
(2006)2) [3]. На сьогодні ці Пра
вила складаються з 9-ти частин і 

містять 108 приписів , що деталь

но регулюють питання прийому 
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засуджених до позбавлення волі 

до установ виконання покарань, 

їх розподіл і розміщення в уста

новах, режиму, праці, освіти , осо

бистої гігієни, охорони здоров'я, 

харчування, підтримання поряд

ку й застосування заходів фізич

ного впливу, спеціальних засобів 

і зброї, підбору й навчання пер

соналу, управління установами 

виконання покарань та інші не 

менш важливі аспекти виконан

ня покарань у виді позбавлення 

волі. 

Але й Мінімальні стандартні 

правила поводження із в'язнями, 

і Європейські тюремні правила -
це міжнародні документи-реко

мендації, які не мають обов'язко

вої юридичної сили для держав 

- членів ООН чи РЄ. Зокрема, в 

попередніх зауваженнях до 

Мінімальних стандартних правил 

прямо зазначається, що з огляду 

на різноманітність юридичних, 

соціальних, економічних і геогра

фічних умов зрозуміло , що не всі 

правила можна застосовувати 

повсюди й водночас. У рекомен

дації Rec(2006)2 до Європейсь
ких тюремних правил теж вка

зується, що Комітет Міністрів РЄ 
тільки рекомендує урядам дер

жав-учасниць керуватися в зако

нодавстві , політиці та практиці 
вказаними правилами . Автори 

підручника «Кримінально-вико

навче право» зазначають з цього 

приводу, що «формально розреб
пені міжнародною спільнотою 
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стандарти поводження із засуд

женими є лише дороговказом для 

адміністрації установ виконання 
покарань по створенню належних 

мінімальних умов людяності й 

поваги» (1 , с.48] . Між тим , щоб 

вищезазначені та інші міжнародні 

стандарти стали дійсно «дорогов

казом» для установ виконання 

покарань , їх положення мають 

знайти своє відповідне закріплен

ня в першу чергу в національних 

законодавствах, у тому числі й у 

законодавстві України. 

У науковій літературі зазна

чається , що свого часу виправно

трудове законодавство України 

більш-менш відповідало міжна

родно-правовим документам . 

Проте не є секретом, що за ра

дянських часів фактичні умови 

тримання засуджених до позбав

лення волі у виправно-трудових 

установах мали значні розбіж

ності з м іжнародними стандарта

ми [Див.: 5, с. 118; 6, с. З9] , а їх 

права досить часто або порушу

вались, або просто ігнорувались 

адміністрацією установ виконан

ня покарань. Реформування кри

мінально-виконавчої системи Ук
раїни, яке розпочалось на почат

ку 90-х років ХХ ст., суттєвих змін 

у правовий статус в'язнів теж не 

внесло. Це сталося вже з прий

няттям Кримінально-виконавчого 

кодексу України. Проте й цей пра

вовий акт має як позитивні, так і 

негативні сторони , страждає пев

ними недоліками й протиріччами , 

на що вже неодноразово зверта

лась увага правників (Див .: 4, 
с . БО-93 ; 7, с. 5 1 - 1 76], а тому в 

даній статті немає сенсу їх повто

рювати . 

До позитивних же моментів 

слід віднести наявність у Кодексі 

окремої гл . 2, присвяченої право

вому ~татусу засуджених неза

лежно від виду кримінальних по

карань, гл . 17, якадоситьдеталь
но регулює умови відбування по

карання у виді позбавлення волі 

в колоніях, і окремої ст. 1 07, де 
вказані права й обов'язки в'язнів . 

Але в цілому правовий статус 

засуджених до позбавлення волі 

ще далекий від досконалості. До 

цієї категорії ув'язнених ще зас

тосовуються обмеження , які не 

відповідають міжнародним стан

дартам , у першу чергу Євро

пейським тюремним правилам . 

Попереду ще тривалий процес як 

удосконалення крим інально-ви

конавчого законодавства , так і 

приведення умов тримання за

суджених до позбавлення волі в 

установах виконання покарань до 

міжнародних стандартів . Головне 

- щоб цей nроцес знову не затяг

нувся на десятки років . 

Список літератури: 1. Кримінально-виконавче право України: Підручник для r::туд . юрид. 
спец. вищ. навч . закладів І За ред . А.Х. Степанюка. - Х.: Право, 2005. - 256 с. 2. Права 
людини 1 професійні сrандарти для працівників пенітенціарної сисrеми в документах міжна-
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Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ 

ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

Загальна декларація прав 

nюдини була прийнята в 1948 р. 

З тих часів минуло 60 років , але 

положення сформульовані в ній 

фактично не зазнали змін. Цей 

міжнародний нормативний акт, 

можливо, є єдиним, до якого не 

вносять доповнень та уточнень . 

І це зрозуміло, оскільки Деклара

ція зафіксувала правові приписи , 

які є вічними й незмінними . Саме 

тому вона й має назву «Загальна 

декларація» . Правові й моральні 

цінності , закріплені в цьому доку

менті , мають постійний характер 
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і поширюються на багато сторін 

людського життя й на правовідно

сини міждержавою й індивідами. 

Однією зі значних цінностей, 

які охороняє Декларація є nраво 

на свободу й особисту недотор

каність. Її ст. З так формулює цей 
припис: «Кожна людина має nра

во на життя , свободу та особисту 

недоторканність [1 , с. З] . Але це 

правило не є безумовним. Винят
ком з нього є випадки , коли осо

ба вчинює злочин , за який спра

ведливий і неупереджений суд 
призначає покарання , зокрема , у 
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