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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Посібник містить базові положення основ та порядку здійснен-
ня моніторингу пенітенціарних установ у межах національного пре-
вентивного механізму (НПМ), а також охоплює окремі питання, що 
потребують вивчення та опрацювання під час відвідування установ.

Державна пенітенціарна служба України (ДПтС) є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції і який 
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних пока-
рань.

Органи і установи, що належать до сфери управління Державної пе-
нітенціарної служби України:

• територіальні органи управління ДПтС
• кримінально-виконавча інспекція
• установи виконання покарань
• слідчі ізолятори
• воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охоро-
ни здоров’я, підприємства установ виконання покарань, інші 
підприємства, установи і організації, створені для забезпе-
чення виконання завдань Державної кримінально-виконав-
чої служби України
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Правовий статус моніторів

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав 
і свобод людини і громадянина в установах виконання покарань та 
виконання функцій національного превентивного механізму здійс-
нюється відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини».

Основним завданням членів моніторингової групи є забезпечення 
реалізації функцій Національного превентивного механізму у сфері 
парламентського контролю за дотриманням права на захист від ка-
тувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність, видів поводження і покарання (неналежного поводження).

Монітор здійснює візити до пенітенціарних установ на підставі 
відповідного доручення Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини.

Етичний кодекс монітора
1. Під час моніторингу керуватися високими моральними прин-

ципами і ставити пріоритет прав людини вище інтересів будь-
якої особи, організації, партії або державної установи.

2. За будь-яких обставин дотримуватися законів України і між-
народних стандартів прав людини.

3. Працювати з повною віддачею протягом підготовки, здійс-
нення  моніторингового візиту і написання звіту.

4. Дотримуватися усіх законних вимог режиму місць відвіду-
вання. Деякі з об’єктів відвідування є режимними об’єктами, 
а деякі — пов’язані з утриманням хворих людей. Забезпечен-
ня охорони та догляду цих осіб, виконання режимних захо-
дів — одне з головних завдань роботи цих установ. Члени 
моніторингової групи повинні чітко виконувати всі вимоги 
щодо правил поведінки та не втручатися у виконання покла-
дених на персонал установ обов’язків тощо.

5. Обережно й з усією відповідальністю ставитися до ін-
формації, отриманої в ході візитів. Оголошувати її тільки 
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в узагальненому вигляді та лише після узгодження із колега-
ми по моніторингу.

6. За будь-яких обставин, незалежно від того, яку саме органі-
зацію представляє монітор, дотримуватися принципів неупе-
редженості й об’єктивності під час моніторингу, а також при 
висвітленні результатів діяльності.

7. Не давати обіцянок приватного характеру, які виходять 
за межі мандату, порушують норми закону.

8. Ні за яких обставин монітор не повинен втручатись у хід ді-
знання, досудового слідства або судового розгляду.

9. Не використовувати в особистих цілях інформацію, яку моні-
тор отримав під час візиту.

10. Підтримувати ефективні й професійні стосунки із представ-
никами НПМ, які ґрунтуються на взаємній повазі й розумінні 
законної й рівної ролі кожного в процесі протидії катуванням 
та жорстокому поводженню.

11. Дотримуватися мандату НПМ та поважати представників ор-
ганів влади, які підпадають під дію моніторингу.

12. Дотримуватися цього кодексу за будь-яких обставин, вихо-
дячи з переконання, що статус монітора уособлений довірою 
людей, права яких він/вона захищає.

Монітору ЗАБОРОНЕНО передавати особі, яка перебуває 
в місці несвободи, або приймати від неї продукти харчуван-
ня, гроші, кореспонденцію, речі, інші предмети, вироби i ре-
човини!
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 
ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ЗАКЛАДУ

І. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ 
МОНІТОРИНГУ

Перед візитом доцільно налагодити комунікацію з кожним учас-
ником моніторингової групи, при цьому необхідно узгодити дату, 
час, логістику візиту та місце збору, інші пов’язані з візитом питан-
ня.

Бажано зібрати максимальну кількість інформації про устано-
ву виконання покарань або слідчий ізолятор, куди здійснюється ві-
зит. Такими інформаційними джерелами можуть бути:

•  інформація, зібрана моніторами під час попереднього візиту;
•  повідомлення від ЗМІ, громадських організацій;
•  скарги осіб, які утримуються в установі тощо.
Якщо установа відвідувалася моніторинговою групою НПМ ра-

ніше, варто обов’язково ознайомити всіх учасників моніторингу 
зі звітом, а також з наданими рекомендаціями та заходами, що вжи-
валися з їх виконання.

Визначити пріоритетні напрямки для здійснення моніторингу та 
критерії оцінки пенітенціарного закладу.
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Основні з них:
•  виявлення випадків катування, жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує людську гідність, поводження чи пока-
рання (ст. 28 Конституції України);

•  дотримання права на свободу та особисту недоторканність 
(ст. 29 Конституції України);

•  право на достатній життєвий рівень, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло (ст. 48 Конституції України);

•  дотримання права на приватність (ст. 28 Конституції Украї-
ни);

•  дотримання права на правову допомогу (ст. 59 Конституції 
України);

•  система заохочень та дисциплінарних стягнень, що застосо-
вується до засуджених та осіб, взятих під варту (ст. 28 Консти-
туції України);

•  право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 28 Консти-
туції України);

•  право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 Консти-
туції України);

•  контакти із зовнішнім світом (Мінімальні стандартні правила 
поводження з в’язнями);

•  право на охорону здоров’я;
•  дотримання прав людей з інвалідністю, ВІЛ/СНІД, інших 
вразливих категорій.

Ознайомитися з організаційно-правовими засадами 
діяльності пенітенціарних установ.

Основні закони та нормативно-правові акти, які регламентують 
діяльність установ, що належать до сфери управління ДПтС України:

• Європейські пенітенціарні правила (2006 року);
• Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями (ООН, 

1957 року);
• Кримінально-виконавчий кодекс України;
• Закон України «Про попереднє ув’язнення”;
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• Правила внутрішнього розпорядку установ виконання пока-
рань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 
29.12.2014 року, № 2186/5;

• Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України, затвердже-
ні наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2013 року, 
№ 460/5.

Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки на практиці (в залеж-
ності від характеру питань, що вивчаються, та виявлених порушень) 
часто виникає потреба ознайомлення з іншими нормативно-правовими 
актами.

Підготувати документи та технічні засоби для 
здійснення моніторингового візиту:

•  Чек-лист (карту спостереження);
•  фотоапарат з можливістю відеозйомки;
•  пристрої для вимірювання (відстані, освітлення, температури 
тощо);

•  канцелярське приладдя;
•  диктофон та ліхтарик (за необхідності);
•  особисті документи та доручення на право моніторингу.

Під час попереднього інструктажу групи 
варто з’ясувати питання щодо:

•  повноваження мандату монітора;
•  етики та правил поведінки під час перебування в установі;
•  правил безпеки;
•  особливості спілкування з різними категоріями осіб, які пере-
бувають в установі;

•  розподілу ролей (враховується сфера діяльності монітора), 
обговорення завдання кожного члена групи під час візиту;

•  вимоги до зовнішнього вигляду.
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ІІ. Моніторинг пенітенціарних установ

Здійснення візиту, зазвичай, включає в себе декілька етапів:
• зустріч з керівництвом установи, засвідчення мандату та мети 
візиту;

•  обхід приміщень, відділень і території установи;
• зустрічі та проведення бесід (інтерв’ю) з різними групами 
утримуваних. Ознайомлення зі службовою документацією. 
Збір аналітичної інформації;

• попереднє обговорення результатів роботи між членами моні-
торингової групи;

•  заключна бесіда з керівництвом установи, інформування про 
попередні результати візиту, обговорення виявлених проблем 
та шляхів їх вирішення (принцип «ніяких сюрпризів у звіті”).

Відвідування пенітенціарної установи
Моніторинг доцільно розпочати з попередньої розмови з началь-

ником установи, його заступниками, начальниками служб.
Під час розмови старший моніторингової групи пояснює мету ві-

зиту, методи роботи, повноваження моніторів. Наприклад:
• доступ до будь-якого приміщення та його огляд;
• розмова віч-на-віч з особами, що утримуються в установі;
• ознайомлення зі службовою документацією;
• використання фото- та аудіофіксації;
• тривалість візиту тощо.
Варто пам’ятати, що така бесіда з адміністрацією має тривати 

не більше 15 хвилин.
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Важливо дізнатися думку адміністрації щодо основних проблем 
закладу, його фінансування, кількості утримуваних осіб, штатний 
розпис тощо. Наприклад:

• уточнити кількість осіб, яких утримують в установі, умови їх-
нього розміщення, додержання встановлених норм житлової 
площі, працевикористання, стану злочинності та дисципліни 
серед них тощо;

• з’ясувати, чи відомі факти застосування до засуджених та ув’яз-
нених спеціальних засобів (наручників, гумових палиць, гамів-
ної сорочки) і вогнепальної зброї, вчинення ними злочинів, 
а також фактів встановлення позаслужбових стосунків персона-
лу установи із засудженими (ув’язненими) та їхніми родичами.

Запропонувати адміністрації установи підготувати довідки для 
об’єктивного аналізу діяльності установи. Доцільно мати при собі го-
товий перелік інформації, яку необхідно отримати, наприклад:

• довідка про загальну чисельність засуджених / осіб, узятих під 
варту, зокрема по різних категоріях утримуваних, за статеви-
ми ознакам тощо;

• довідка про стан правопорядку (злочинності) та практики за-
стосування заходів заохочення та дисциплінарних стягнень 
(дисциплінарна практика), бажано брати інформацію за звіт-
ний період (рік, півріччя) за 3–5 останніх років;

• кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку, 
зокрема по категоріях: злісні порушники режиму утриман-
ня, схильні до самогубства та членоушкоджень,  відторгну-
ті спільнотою засуджених тощо (із зазначеною інформацією 
варто ознайомитися одразу);

• копія внутрішнього розпорядку дня засуджених;
• довідка про застосування до засуджених фізичної сили та спе-
ціальних засобів;

• довідка про комунально-побутове забезпечення засуджених 
та ув’язнених, зокрема харчуванням (для зручності — копія 
відповідного звіту служби тилу установи);

• копія акту вимірювання площі;
• асортимент товару в крамниці установи;
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• копія звіту по медичній частині установи;
• результати останньої перевірки прокуратури та інших держав-
них органів тощо.

Обхід приміщень, відділень, 
камер і території установи

Після ознайомлення із загальним станом справ здійснюєть-
ся обхід камер та житлових приміщень (де перебувають засаджені 
та ув’язнені), інших приміщень установи, як правило, у присутно-
сті начальника, за потреби — його заступників, начальників меди-
ко-санітарної частини та інших структурних підрозділів.

Порядок огляду приміщень установи виконання покарань:
• кімнати прийому громадян, передач та надання побачень, при-
міщення очікування для громадян, які прибувають до установи;

• контрольно-пропускні пункти (КПП);
• чергова частина установи;
• дільниця карантину, діагностики та розподілу;
• дільниця ресоціалізації (приміщення відділень соціаль-
но-психологічної служби);

• дільниця соціальної реабілітації (соціальної адаптації у вихов-
них колоніях);

• дільниця посиленого контролю (у виправних колонія макси-
мального рівня безпеки);

• сектор максимального рівня безпеки, де утримують засудже-
них до довічного позбавлення волі, приміщення камерного 
типу, дисциплінарний ізолятор, карцер;

• арештний дім (камери для утримання засуджених до арешту);
• харчоблок та їдальня;
• медична частина (ізолятор для засуджених з психічними по-
рушеннями);

• банно-пральний комплекс;
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• навчально-освітні приміщення, кімната психоемоційного 
розвантаження;

• санпропускник та робочі місця засуджених на виробничих 
об’єктах установи.

Порядок огляду приміщень слідчого ізолятора:
• кімнати прийому громадян, передач та надання побачень;
• контрольно-пропускні пункти (КПП);
• чергова частина установи;
• приміщення та кабіни збірного відділення;
• слідчі кабінети;
• приміщення та внутрішні пости режимних корпусів: карце-
ри, камери для утримання різних категорій ув’язнених та за-
суджених;

• сектор максимального рівня безпеки, де перебувають засу-
джені до довічного позбавлення волі;

• пост (камери) для утримання неповнолітніх, жінок та засу-
джених до арешту;

• пост для утримання осіб, які прямують транзитом;
• гуртожитки для проживання засуджених, залишених для ро-
боти з господарського обслуговування чи благоустрою;

• харчоблок;
• медична частина (інфекційний ізолятор, ізолятор для ув’яз-
нених та засуджених з психічними захворюваннями);

• банно-пральний комплекс;
• навчально-освітні приміщення для неповнолітніх, кімната 
для занять фізичними вправами, кімната психоемоційного 
розвантаження;

• санпропускник та робочі місця засуджених на виробничих 
об’єктах установи.

Примітка: під час обходу міць перебування ув’язнених та 
засуджених бажано запитувати, чи є бажаючі на прийом 
з особистих питань. Варто обліковувати таких осіб.
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Для зручності фіксації отриманої інформації та аналізу результа-
тів моніторингового візиту використовується «Карта спостереження 
(чек-лист)».

Карта спостереження (Чек-лист) складається з окремих розділів 
відповідно до критеріїв оцінки пенітенціарних установ. Карта спо-
стереження заповнюється у процесі здійснення візиту.

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Установа, де відбувається моніторинг 
________________________________________________________

(найменування установи)

Дата “___” _________ 20 __ року, час відвідування _____________
(год. хв.)

1. Керівництво установи

1. Керівник установи 
(спеціальне звання, 

П.І.Б.)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

2. Працівники установи, 
які  присутні під час 
моніторингу (посада, 
спеціальне звання, 

П.І.Б.)

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________

Обставини, що перешкоджають проведенню моніторингу. Зазначи-
ти причини, пояснення керівництва установи: _________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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2. Загальна інформація про установу:

Рік побудови установи _______;
Планове наповнення установи _______;
Кількість ув’язнених на час моніторингу _______;
Кількість персоналу _______, з них атестованих ________.

Виявлення випадків катування, жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує 

людську гідність, поводження чи 
покарання (ст. 28 Конституції України)

Основні критерії оцінки:
• Надмірне або неправомірне застосування заходів фізичного 
впливу, спеціальних засобів та зброї;

• Застосування непередбачених законодавством методів та за-
ходів покарання;

• Проведення перевірки за випадками катування та жорстокого 
поводження;

• Фіксація тілесних ушкоджень та побутових травм.

Головним джерелом отримання інформації під час моніторингу є 
проведення та фіксація конфіденційного інтерв’ю із засудженими та 
особами, взятими під варту.

Порядок та особливості проведення інтерв’ю:
Вступ:

• Познайомитись, представитись, коротко розказати хто ми, яка 
мета розмови. Наголосити на конфіденційності розмови, а та-
кож зазначити мету візиту моніторингової групи в установу.

• Запитати, чи зручно співрозмовнику розмовляти, чи немає 
перешкод або загрози протидії адміністрації.
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Опитування:
• Задавати відкриті та загальні питання, щоб налагодити зв’я-
зок: скільки людина перебуває в даній установі, чи вперше 
в цій установі. Якщо людина може порівняти дану установу 
з іншою — запитати її про це.

• Запитати, як проходить день ув’язненого. Під час розповіді 
можна перейти до більш конкретних питань: які події відбу-
лись, що є незвичним в існуючому порядку на його думку?

• Чи виникають конфлікті ситуації між засудженими і як вони ви-
рішуються, яка роль адміністрації при їх вирішенні? Чи застосо-
вувались до нього дисциплінарні стягнення, за які проступки? Чи 
існує можливість уникнути покарання, оскарження рішення ад-
міністрації, можливість та якість отримання правової допомоги?

• За які вчинки надаються заохочення адміністрацією?
• Чи має особа доступ до інформації та контакту з зовнішнім 
світом (надання побачень: короткострокових та тривалих; 
який порядок надання телефонних розмов, короткостроко-
вих відпусток; отримання посилок, передач; листування)?

• Як особа розуміє поняття «жорстоке поводження”? Якщо ув’язне-
ний повідомляє про випадки жорстокого поводження, варто поста-
вити питання, чи готовий він підтвердити свої слова в присутності 
представників правоохоронних органів (прокуратури)? І подати 
відповідну заяву. У випадку відмови — інформація має бути зафіксо-
вана на конфіденційній основі для організації подальшої перевірки.

• У відвертій розмові варто запитати, чи знає співрозмовник 
про випадки порушення прав інших засуджених (ув’язнених), 
якщо так — попросити конкретнішу інформацію або назвати 
осіб, з якими можна про це поговорити.

•  Чи забезпечений роботою, скільки часу триває робочий день, 
охорона праці?

• Чи є індивідуальне спальне місце та умови проживання у гур-
тожитку (описати)? Чи існує можливість відвідувати лазню 
(яка періодичність)? Як організовано прання та заміна по-
стільних речей та одягу та білизни?

• На окремі питання варто дати декілька відповідей на ви-
бір особи — питання щодо забезпечення харчуванням, 
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комунально-побутовими послугами, доступом до свіжого по-
вітря (скільки часу перебуває на повітрі).

• Як організована медична допомога, доступ до лікаря, з яких 
питань йому надавалась допомога? Як часто проводиться са-
нітарно-гігієнічна обробка місць загального користування?

• Запитати, що варто відвідати в установі та з ким поспілкува-
тись?

Зворотній зв’язок:
• Підбити підсумки інтерв’ю. Запитати чи хоче він щось допов-
нити та по дякувати за спілкування.

• Заслухавши звернення на особистому прийомі, аналізуючи 
зміст скарг та заяв, підготувати рекомендації щодо вирішення 
законних клопотань заявників, роз’яснити вимоги законодав-
ства щодо поставлених питань, вжити заходів щодо поновлен-
ня порушених прав тощо.

• Перед прийомом необхідно ознайомитися у відділі контролю 
за виконанням судових рішень установи з особовими справа-
ми ув’язнених та засуджених, звернути увагу на час взяття їх 
під варту, вирок та рішення суду, вивчити загальні відомості, 
що характеризують особу.

Під час конфіденційного інтерв’ю засуджених та ув’яз-
нених варто пам’ятати: Спілкування засуджених — це 
система передачі і прийому різної за змістом інформації 
за допомогою мовних і немовних засобів зв’язку, в резуль-
таті чого здійснюється контакт, сприйняття, психоло-
гічний вплив засуджених один на одного та зорганізується 
діяльність для досягнення соціально значимих або асоціаль-
них цілей.

Спілкування засуджених протікає в умовах ізоляції у специфіч-
ному середовищі, де нерідко панують антигромадські установки, 
мотиви і цінності. Негативні особливості спілкування засуджених 
проявляються в специфічних звичаях, традиціях, міжгруповому роз-
поділі ролей і статусів засуджених, а також цілях, умовних засобах 
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спілкування, чутках і т. п. Характерною рисою мікросередовища за-
суджених є наявність чуток, що являють собою недостовірні (іноді 
частково достовірні) повідомлення, які виходять від одного чи гру-
пи засуджених, про будь-які події, нічим не підтверджені, та усно 
передаються від однієї особи до іншої з метою компрометуван-
ня кого-небудь, зведення рахунків, шантажу, примусової адаптації 
до малих негативних груп, створення надзвичайних обставин.

Чутки, створюючи нестерпну в психологічному плані обста-
новку, нерідко викликають у засуджених негативні психічні стани, 
створюють напружені стосунки в їхньому середовищі, перешкоджа-
ють адекватному сприйняттю реальності, сприяють невірному тлу-
маченню подій навколо них.

Стан дисципліни та злочинності серед 
персоналу пенітенціарної установи

Робота персоналу установи виконання покарань чи слідчого ізо-
лятора ґрунтується на суворому додержанні законності.

Особливої уваги заслуговують факти порушень, вчинені працівни-
ками слідчого ізолятора:

• позаслужбові стосунки з особами, взятими під варту та засу-
дженими, їхніми близькими;

• використання службового становища у корисливих цілях (ко-
рупційні зв’язки);

• умисне приниження людської гідності, спричинення фізич-
них чи моральних страждань ув’язненим, засудженим;

• незаконне застосування до них вогнепальної зброї, гумових 
кийків, гамівної сорочки, наручників, фізичної сили тощо.

За кожним таким фактом має бути проведене належне службове 
розслідування та вжиті передбачені законом заходи реагування.

Вивчення актів прокурорського реагування
У службі кадрів установи доцільно ознайомитись із відповідни-

ми звітами про стан дисципліни серед атестованих та вільнонайма-
них працівників. Аналізуючи наявні матеріали, вивчити причини 
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і умови, що можуть сприяти вчиненню дисциплінарних проступків 
та злочинів персоналу, пов’язаних із жорстоким поводженням із за-
судженими (ув’язненими).

Основі принципи спілкування Загальні правила спілкування
конфіденційність;
повага до персоналу та 
ув’язнених (засуджених);
відсутність критики 
поведінки людини, бути 
справжнім, без емоційного 
забарвлення;

задавати відкриті питання;
за необхідності отримати згоду 
на використання засобів фіксації, 
пояснити для чого це потрібно;

ставити уточнюючі запитання;
після відповіді на поставлені 
питання — уточнюючий висновок;

толерантність спілкування, 
зрозуміла мова;
діяти в межах наданих 
повноважень;

нічого не обіцяти і не брати;
перевірка отриманої інформації 
з інших джерел, «не нашкодити».

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

3. Виявлення випадків катування, 
жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує людську гідність, поводження чи 
покарання (ст. 28 Конституції України)

Критерій оцінки Відповідність критерію

Чи відомі засудженим випадки катування / жорстокого поводження? 
(зазначити)

Чи наявні візуальні ушкодження за-
суджених? (якщо так, зазначити в 
окремих нотатках детальний опис 
ушкоджень та обставин їх отриман-
ня, фотофіксація)

так немає
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Чи скаржаться засуджені (ув’язне-
ні) на катування, інші жорстокі, не-
людські або такі, що принижують 
гідність, види поводження під час 
перебування в установі?

так немає

Якщо так, зазначити які саме (стис-
лий зміст, конкретні факти)

так немає

Чи пов’язані скарги з незаконни-
ми діями службових або інших осіб? 
(зазначити)

так ні

Чи проходили постраждалі медич-
ний огляд з метою фіксації тілесних 
ушкоджень? (зазначити причини від-
мови)

так ні

Чи погоджуються постраждалі по-
дати офіційну скаргу на неправо-
мірні дії адміністрації установи? 
(зазначити причину відмови)

так ні

Безпека співіснування засуджених 
(зазначити)

під контролем 
персоналу

заходи
не вживаються

Чи проводяться перевірки за випад-
ками неправомірних дій персоналу 
тощо? (зазначити)

так ні
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Дотримання права на свободу 
та особисту недоторканність 
(ст. 29 Конституції України)

Основні критерії оцінки:
• Наявність законних підстав перебування осіб у місці несвободи.
• Право на гуманне ставлення та повагу людської гідності.
• Загальний емоційний стан утримуваних.
• Реакція утримуваних на персонал (адміністрацію) установи.
• Реагування та вирішення конфліктних ситуацій.
• Фіксація тілесних ушкоджень та побутових травм.
• Забезпечення права на особисту безпеку.
• Доступ до психолога, індивідуальні програми психологічної 
допомоги.

Відповідно до ст. 4 Кримінально-виконавчого кодексу України, 
підставою виконання і відбування покарання є вирок суду, який набрав 
законної сили, інші рішення суду, а також закон України про ам-
ністію та акт помилування.

Підставою для утримання в слідчому ізоляторі є вмотивована по-
станова суду про обрання міри запобіжного заходу — взяття під варту, 
постанова про продовження строків утримання обвинуваченого під 
вартою, або вирок суду, винесені відповідно до кримінального і кри-
мінально-процесуального законодавства.

Одним із шляхів забезпечення права на особисту безпеку та не-
доторканність є додержання вимог законодавства щодо роздільного 
утримання різних категорій засуджених та взятих під варту осіб.

Виконання вимог статті 92 Кримінально-виконавчого кодексу 
України адміністрацією установи перевіряється як безпосередньо 
під час обходу приміщень та і шляхом опитування засуджених.

Як правило, роздільне утримання засуджених здійснюється шля-
хом утримання їх у відповідного виду та рівня безпеки виправних 
колоніях, а також ізольованих одна від одної дільницях чи секторах.

Ізольовано від інших осіб, а також роздільно утримуються:
• чоловіки і жінки, неповнолітні та дорослі;



  23

• вперше засуджені до позбавлення волі — окремо від тих, які 
раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі;

• засуджені до довічного позбавлення волі;
• засуджені, яким покарання у вигляді смертної кари замінено 
довічним позбавленням волі;

• засуджені, яким покарання у вигляді смертної кари або довіч-
ного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний 
строк у порядку помилування або амністії;

• чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, 
вчинені з необережності;

• засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, 
юстиції та правоохоронних органах.

Примітка: вимоги роздільного утримання засуджених 
не поширюються на лікувальні заклади місць позбавлення 
волі та колонії, призначені для утримання і лікування засу-
джених, хворих на інфекційні хвороби.

Дотримання адміністрацією слідчого ізолятора вимог статті 8 
Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо роздільного 
утримання різних категорій осіб, взятих під варту, перевіряють як 
безпосередньо при обході камер і опитуванні осіб, які в них утриму-
ються, так і шляхом ознайомлення з картками покамерного розмі-
щення (камерні картки), що відкривають на кожного ув’язненого.

У разі потреби, додатково вивчаються списки ізоляції взятих під 
варту осіб, які проходять по групових справах (їх повинні утримувати 
окремо один від одного, відповідно до вказівок слідчих органів чи 
суду). Інформацію щодо переміщення можна отримати також з по-
путних списків на етапування, талонів на вивід та виклик.

У одиночних камерах слідчого ізолятора особи, взяті під варту, 
можуть перебувати у виключних випадках і лише за санкцією про-
курора. Необхідність утримання в одиночній камері повинна бути 
вмотивована.

З інформацією про фіксацію тілесних ушкоджень та побутових 
травм можете ознайомитись, переглянувши:
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• книгу обліку інформації про події в установі;
• журнал обліку виявлених тілесних ушкоджень у осіб, які при-
були у слідчий ізолятор;

• журнал обліку звернень засуджених (ув’язнених) з тілесними 
ушкодженнями до медичної частини установи;

• книгу обліку дисциплінарних стягнень та заохочень;
• книгу реєстрації порушень режиму утримання засуджених 

(ув’язнених), що веде кожна установа;
• журнал обліку застосування спецзасобів.

Особи, які перебувають у виправних колоніях, місцях попе-
реднього ув’язнення, мають обов’язки і права, встановлені 
законодавством для громадян України, з обмеженнями, які 
передбачені законодавством та іншими нормативно-пра-
вовими актами.

Не припустиме надання будь-яких пільг чи переваг засудженим 
та особам, взятим під варту, залежно від расової, національної при-
належності, ставлення до релігії, майнового стану, політичних по-
глядів та минулих заслуг.

Держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси 
засуджених (ув’язнених), забезпечує необхідні умови для їх виправ-
лення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність, особисту без-
пеку.

Робота персоналу установи виконання покарань чи слідчого ізо-
лятора ґрунтується на суворому додержанні закону. Відповідно — 
особливої уваги заслуговують факти порушень, вчинених персоналом 
установ, а саме:

• приниження людської гідності, спричинення фізичних чи 
моральних страждань засудженим (ув’язненим);

• неправомірне застосування до них вогнепальної зброї, гумо-
вих кийків, гамівної сорочки, наручників, фізичної сили тощо.

За кожним таким фактом має бути проведене належне службо-
ве розслідування та вжиті передбачені законом заходи реагування. 
Вивчаються акти прокурорського реагування та аналізуються причини 
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вчинення персоналом проступків, пов’язаних із жорстоким пово-
дженням із засудженими (ув’язненими).

Право засуджених та ув’язнених на особисту безпеку гарантує 
ст. 10 Кримі  нально-виконавчого кодексу України, а також Закон 
України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві».

У разі виникнення небезпеки для життя і здоров’я засуджених 
(ув’язнених), вони мають право звернутися із заявою до будь-якої 
посадової особи слідчого ізолятора чи установи виконання покарань 
з проханням про забезпече ння особистої безпеки. У такому випадку 
посадова особа  зобов’язана вжити невідкладних заходів щодо з абезпе-
чення особистої безпеки засудженого. 

До зазначених осіб можуть бути застосовані такі заходи:
•  ізольоване утримання (на загальних підставах);
•  санкціоноване переведення в іншу установу.

Особи, щодо яких застосовано заходів безпеки, зазвичай, є 
кандидатами для проведення з ними бесід на предмет жор-
стокого поводження тощо.

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

4. Дотримання права на свободу та особисту 
недоторканність (ст. 29 Конституції України)

Чи проводяться для засуджених 
семінари з безпеки та належного 
поводження, самокерованої 
поведінки?

так ні

Чи трапляються конфлікти (бійки) між засудженими?

Як часто? 
(зазначити)

Як вирішуються можливі конфлікти між засудженими?
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(зазначити)

Чи відомі засудженим випадки неправомірних дій з боку 
засуджених чи персоналу?
Які саме?

(зазначити)

Візуальні ушкодження засуджених
зафіксовані відсутні

(зазначити)

Безпека співіснування засуджених
задовільно незадовільно

(зазначити)

4.2. Психологічний супровід 
засуджених (ув’язнених).

Загальний емоційний стан 
засуджених

задовільний незадовільний

Реакція засуджених на персонал 
(адміністрацію) закладу 
(готовність до співпраці)

позитивна негативна

Реакція засуджених на монітора 
(готовність до співпраці) позитивна негативна

Чи мають засуджені можливість 
звернутись до психолога за 
власним бажанням?

так ні

Чи існує у кожного засудженого 
індивідуальна програма 
психологічної роботи?

так ні

Наявність планів і журналів обліку індивідуальних і групових занять 
психолога із засудженими
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види заходів, їхня кількість, 
частота, реальне виконання

Група ризику – індивідуальні заходи

порядок та частота проведення, 
фіксації

Планова психодіагностика,та психокорегувальні заняття , 
профілактика суїциду із іншими вихованцями

порядок та частота проведення, 
фіксації

Індивідуальні звернення

без обмежень, у разі потреби

Робота з особами, які готуються до звільнення

що включать заходи, розкрити 
заходи

за який час до звільнення 
вони починаються, якість та 
ефективність

Залучення фахівців соцслужби, служби зайнятості, юристів, 
психологів та працівників інших державних організацій

за якими 
напрямками:

психологічна компетентність

соціальна компетентність 

правова компетентність

основи здорового способу 
життя

інші
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Право на достатній життєвий рівень, 
що включає достатнє харчування, одяг, 

житло (ст. 48 Конституції України)

Основні критерії оцінки:
• Наявність пристосованих для проживання приміщень.
• Обладнання приміщень меблями та інвентарем.
• Дотримання норми площі на особу.
• Забезпечення індивідуальним спальним місцем.
• Забезпеченість постільними речами (білизною).
• Відповідність побутових умов правилам санітарії та гігієни.
• Можливість дотримання особистої гігієни.
• Можливість миття у лазні (приймати душ).
• Доступ до санітарного вузла в умовах чистоти та пристойності.
• Доступ до питної води.
• Забезпечення права на прогулянку.
• Наявність належно обладнаного прогулянкового майданчи-
ку, доступ до свіжого повітря.

• Забезпечення права на якісне харчування.
• Можливість провітрювання/наявність вентиляції.
• Достатність природного, штучного та нічного освітлення.
• Забезпечення належного температурного режиму в місцях пе-
ребування.

• Функціонування водо-, тепло-, електромереж.

Матеріально-побутове забезпечення осіб, позбавлених 
волі, передбачає створення сукупності умов утримання за-
суджених, спрямованих на задоволення їх потреб у харчу-
ванні, одязі, житлі, медичному обслуговуванні тощо.

Право засуджених  на гідні умови утримання реалізується  шля-
хом застосування норм матеріально-побутового забезпечення за та-
кими напрямками:

• розміщення засуджених та їх житлові умови;
• комунально-побутове обслуговування;
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• організація харчування;
• організація торгівлі;
• організація речового забезпечення;
• медичне обслуговування.

Розміщення засуджених та їх житлові умови

При здійсненні моніторингу варто керуватися  стандар-
тами КЗК, що містяться у додатку посібника

У житлових зонах виправних колоній повинні бути гуртожитки, 
амбулаторія зі стаціонаром, клуб, бібліотека, їдальня, магазин, лаз-
ня з пральнею та дезінфекційною камерою, перукарня, комора для 
зберігання обмінного фонду постільних речей та спецодягу, сушіння 
одягу і взуття та інші приміщення.

За межами виправної колонії повинні розміщуватися склади з про-
довольчими товарами та речовим майном, особистими речами засу-
джених довгострокового зберігання, овочесховище та інші об’єкти.

При вивченні питання розміщення ув’язнених та засуджених,  
умов їхнього утримання увага звертається на:

• забезпечення індивідуальними спальними місцями і постіль-
ними речами;

• додержання встановлених законом санітарних норм житлової 
площі: у слідчих ізоляторах статтею 11 Закону України «Про 
попереднє ув’язнення» встановлені норми жилої площі:

2,5 квадратних метра на одну особу, взяту під варту;
4,5 квадратних метра на одну особу (для вагітної жінки, 
або жінки яка має при собі дитину);

• статтею 115 Кримінально-виконавчого кодексу України:
4 квадратних метра на одну особу, щодо якої ви-
рок набрав законної сили. Тобто засуджені, залишені 
в слідчому ізоляторі для роботи з господарського об-
слуговування, складають 5% від загальної чисельності 
ув’язнених. Це ж стосується засуджених, котрі підляга-
ють вивезенню до виправних колоній; засуджених, які 
прямують транзитом та ін.;
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5 квадратних метрів на одну особу, яка перебуває на ста-
ціонарному лікуванні в медичній частині, зокрема хвору 
на туберкульоз.

Під час відвідування гуртожитків та камер зверніть увагу на їх 
придатність для утримання засуджених та осіб, взятих під варту,

зокрема:
• санітарно-гігієнічний стан, освітлення, вентиляцію, графік 
прибирання у камері;

• наявність у камерах пам’яток для засуджених і ув’язнених 
щодо їх прав та обов’язків;

• організацію перегляду телепередач, культурно-масових та 
спортивно-оздоровчих заходів, наявність радіотрансляційної 
мережі;

• організацію роботи із вразливими категоріями засуджених, 
зокрема особами, схильними до суїциду тощо;

• забезпеченість настільними іграми (шахи, шашки, доміно, 
нарди), газетами та книгами з бібліотеки установи, наявність 
спортивних майданчиків (кімнат) для зайняття спортом;

• організацію вільного часу;
• ефективність заходів, що проводяться працівниками соціаль-
но-психологічної служби;

• надання прогулянок, встановленої тривалості, тощо.
Особливу увагу зверніть на умови утримання неповнолітніх (їх за-

гальноосвітнє навчання), вагітних жінок та жінок з дітьми, які розміщу-
ються у найбільш придатних, світлих і сухих камерах.

Пам’ятка: відповідно до нормативно-правових актів ДПтС 
України, із загальної кількості місць — 10% повинні по-
стійно перебувати в стані поточного ремонту. 

Поряд з цим, 15 грудня 2015 року Європейським комітетом із 
запобігання катувань та нелюдського або такого, що принижує гід-
ність, поводження та покарання (ЄКПТ) прийнято новий Європей-
ський стандарт житлової площі на одного в’язня в пенітенціарних 
установах.
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Базові мінімальні стандарти ЄКПТ з персональної 
житлової площі в пенітенціарних установах:

6 м2 жилої площі на камеру для тримання однієї особи + санітар-
не обладнання;

4 м2 жилої площі на одного в’язня на камеру для тримання де-
кількох осіб + повне розподілення санітарного обладнання;

не менше 2 метрів між стінами камери;
не менше 2,5 метрів між підлогою та стелею камери.
Отже, камера для тримання одного в’язня має вимірюватися 6 м2, 

з урахуванням простору, яке вимагається для санітарної прибудови 
(як правило від 1 до 2 м2). Так само, простір, зайнятий санітарною 
прибудовою, має бути виключений з обрахування 4 м2 на одного за-
судженого в камерах для тримання багатьох осіб. Будь-яка камера, 
призначена для розміщення засуджених має вимірювати хоча б 2 ме-
три між стінами та 2,5 метри між підлогою та стелею.

Правило 18.5 Європейських пенітенціарних правил (2006) про-
голошує, що «Ув’язнених зазвичай треба розміщати на ніч в окремих 
камерах, за винятком тих випадків, коли їм зручніше розташовува-
тися разом з іншими ув’язненими». На практиці, у багатьох держа-
вах Ради Європи, в’язні забезпечені індивідуальними камерами, що 
мали площу між 7,5 м2 та 9,5 м2. За таких обставин, ЄКПТ послідов-
но стверджував, що камери для тримання одного засудженого з пло-
щею менш ніж 6 м2 (виключаючи санітарну прибудову) мають бути 
або вилучені з користування або розширені з метою забезпечення 
належних норм жилої площі на одного засудженого.

Бажаний стандарт стосовно загальних камер (до 4 засуджених) 
ЄКПТ визначив шляхом додавання 4 м2 на кожного індивідуально-
го засудженого до мінімальної жилої площі 6 м2 жилої площі для за-
гальних камер:

2 засуджених: мінімум 10 м2 (6 м2 + 4 м2) жилої площі + санітар-
на надбудова

3 засуджених: мінімум 14 м2 (6 м2 + 8 м2) жилої площі + санітар-
на надбудова

4 засуджених: мінімум 18 м2 (6 м2 + 12 м2) жилої площі + санітар-
на надбудова
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Відносно багатомасштабних спільних приміщень, які розміщу-
ють десятки чи інколи навіть близько сотні ув’язнених чи засудже-
них, ЄКПТ стверджує істотне несхвалення, яке не тільки пов’язане 
з питанням жилої площі на засудженого, але й з концепцією як та-
кою.» 

Організація прогулянки
За законом України «Про попереднє ув’язнення» та Криміналь-

но-виконавчим кодексом України, засуджені, яких утримують у ка-
мерних приміщеннях, а також особи, взяті під варту, мають право 
на щоденну прогулянку тривалістю одна година.

Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповноліт-
нім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість що-
денної прогулянки встановлюється до двох годин.

Адміністрація установи повинна створити належні умови проведен-
ня прогулянки. Наприклад, у дворах для проведення прогулянок:

• фактурне покриття «під шубу» має бути замінене на гладку 
цементну суміш;

• прогулянкові двори повинні бути обладнані навісом від атмосфер-
них опадів (1/3 площі двору), водостоком, лавками для сидіння;

• створена можливість (інвентар) для того, щоб не менше години 
щодня займатись фізичними вправами на відкритому повітрі;

• для засуджених, які утримуються у приміщеннях камерно-
го типу, площа прогулянкових дворів має бути не менше 3 м2 
на одну особу, мінімальний розмір двору — 12 м2, великих 
дворів — не менше 30 м2.

Пам’ятка: у будь-якому разі, внутрішній режим мусить 
надавати всім ув’язненим можливість проводити в день 
стільки часу за межами своїх камер, скільки необхідно для 
нормальної людської та соціальної взаємодії (пункт 25.2 
Європейських пенітенціарних правил).
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Комунально-побутове обслуговування
У місцях позбавлення волі побут забезпечується шляхом систе-

матичного проведення комплексу заходів з обслуговування засудже-
них (ув’язнених), який включає:

• регулярне миття у лазні (1 раз за 7 днів з одночасною зміною на-
тільної та постільної білизни);

• перукарське обслуговування;
• прання, прасування, ремонт натільної та постільної білизни, 
одягу, взуття;

• просушування та прожарювання постільної білизни, одягу 
і взуття у спеціальних приміщеннях;

• зберігання особистих речей засуджених на складі;
• забезпечення установ водопостачанням, водовідведенням, 
енерго- та теплозабезпеченням.

Організація харчування
Особи, позбавлені волі, одержують на добу триразове гаряче хар-

чування, яке забезпечує нормальну життєдіяльність організму. Нор-
ми харчування розробляють та визначають залежно від кліматичних 
умов, характеру виконуваної роботи, віку засуджених та ув’язнених, 
стану їх здоров’я та за іншими факторами, а також затверджують 
відповідною Постановою Кабінету Міністрів України.

Основні особливості організації харчування:
• дієтичне харчування, як правило, отримують щонайбільше 

3% загальної чисельності засуджених;
• загальна норма для осіб, які утримуються у виправних колоніях, 
передбачає харчування сумарної калорійності не менше 2 500 ккал;

• засуджені, які працюють на виробництві з тяжкими або шкідливи-
ми умовами праці і виконують норму виробітку, отримують підви-
щене харчування сумарної калорійності — не менше 3 500 ккал;

• на роботах зі шкідливими умовами праці, де передбачене про-
філактичне харчування, у дні роботи додатково видають без-
коштовно 0,5 л молока або інші продукти;

• вагітним жінкам, матерям-годувальницям, неповнолітнім, 
а також хворим встановлюють підвищені норми харчування;
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• при перевезенні засуджених та їх проїзді до місця проживання 
після звільнення з виправної колонії видається сухий пайок. Па-
йок може бути замінений грошовою компенсацією відповідно 
до його вартості.

Вартість харчування, за винятком вартості спецхарчування, від-
шкодовується засудженими з нарахованого їм заробітку.

Засудженим неповнолітнім, особам з інвалідністю І та II груп, 
жінкам, які вагітні понад 4 місяці, жінкам, які не працюють і мають 
дітей у будинках дитини при виправних колоніях, чоловікам та жін-
кам пенсійного віку, що не працюють, а також особам, звільненим 
від роботи через хворобу, харчування надається безкоштовно.

Якість готового харчування контролюють медичні працівники шля-
хом зняття проби, а підтримку в добовому раціоні необхідної кіль-
кості білків, жирів, вуглеводів, сумарну калорійність — шляхом 
лабораторного аналізу. У разі потреби можна запропонувати адміні-
страції установи надати такі акти для ознайомлення.

Здійснення контролю з боку ЧПНУ(СІ) та медичних працівни-
ків за приготуванням та закладкою продуктів харчування фіксуєть-
ся у відповідних журналах (зберігаються у приміщенні харчоблоку).

Під час моніторингу якості їжі особливу увагу зверніть на органо-
лептичні властивості приготовленої їжі. Окремі показники якості 
приготовленої їжі оцінюють у такій послідовності:

візуально (зовнішній вигляд, колір), запах, консистенція;
дегустація (смак, однорідність тощо).
При цьому спочатку вивчають страви, що мають слабковираже-

ний запах та смак (круп’яні супи тощо), а потім інші, смак та запах 
яких є більш  виразним.

У приміщеннях харчоблоку зверніть увагу на санітарний стан 
складських приміщень, холодильного обладнання, котлового госпо-
дарства, наявність та працездатність резервних засобів приготуван-
ня їжі при відключенні електроенергії (газу), миття посуду, порядок 
роздачі їжі (особливо у камерні приміщення).
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Придбання засудженими та ув’язненими предметів першої 
потреби, а також отримання посилок (передач).

Для засуджених і ув’язнених у пенітенціарних установах орга-
нізовується торгівля продуктами харчування та предметами першої 
потреби, для чого в кожній установі влаштовується магазин (крам-
ниця).

Засуджені у виправних колоніях відвідують магазин згідно із за-
твердженим керівником установи графіком, зазвичай, відділеннями 
(бригадами). Кожний засуджений може особисто здійснювати по-
купки не менше одного разу на тиждень.

У слідчих ізоляторах вивід ув’язнених та засуджених з камер (ка-
мерних приміщень виправних колоній) для придбання продуктів харчу-
вання та предметів першої потреби законодавством не передбачений.

У зв’язку з цим кожний ув’язнений та засуджений для придбання 
товару повинен заповнити та здати спеціально призначеним пред-
ставникам адміністрації бланк-заяву. Отриманий за заявками товар 
видається їм у камері під розписку.

У разі отримання від засуджених (ув’язнених) скарг на обме-
ження прав на користування торговельною мережею бажано озна-
йомитися з їх особовими рахунками у фінансовій частині слідчого 
ізолятора, а також грошовими квитанціями і заявами на придбання 
продуктів та предметів повсякденного вжитку.

Доцільно під час інтерв’ю опитати засуджених та ув’язнених 
на предмет можливості користування крамницею, який порядок, 
графік роботи тощо. Окремо вивчається асортимент крамниці, до-
ступність цін на товари для засуджених.

Під час вивчення питань, пов’язаних з реалізацією права засудже-
них (ув’язнених) на отримання посилок передач, зверніть увагу на:

• наявність у відповідних приміщеннях інформації для грома-
дян (витягів із законодавства та нормативно-правових актів 
Державної пенітенціарної служби України) щодо асортименту 
та дозволеної кількості речей, на які встановлено обмеження;
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• відповідність обладнання та санітарно-гігієнічний стан при-
міщення для відвідувачів (своєчасність прибирання сміття, 
наявність письмового приладдя, доступ до питної води та са-
нітарного вузла);

• наявність контрольних терезів, санітарний стан приміщень та ін-
вентарю, що використовується для перегляду посилок (передач);

• ставлення персоналу до відвідувачів.

Забезпечення речовим майном
До речового майна належать усі предмети одягу, взуття, білизни, по-

стільні речі, а також ремонтний матеріал. Забезпечення речовим май-
ном здійснюється за нормами, затвердженими наказом Міністерства 
юстиції України від 20.02.2012, № 280/5 «Про затвердження Порядку 
забезпечення речовим майном та норм належності речового майна для 
засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань 
та слідчих ізоляторах». Зазначені норми визначають кількість та строки 
носіння (експлуатації) предметів, що видаються на одну особу.

Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, із нарахова-
ного їм заробітку, пенсій та іншого доходу відшкодовують вартість одягу, 
взуття, білизни, крім вартості спецодягу та постільних речей. У разі від-
сутності коштів на особових рахунках та неможливості відшкодувати вар-
тість виданого речового майна в повному обсязі таким засудженим після 
закінчення строків носіння (експлуатації) видається речове майно із під-
мінного фонду безоплатно (для 8% від загальної чисельності засуджених).

Людям з інвалідністю І та ІІ груп, жінкам з вагітністю понад ч отири 
місяці, непрацюючим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при ви-
правних колоніях, непрацюючим чоловікам віком понад шістдесят років 
і жінкам понад п’ятдесят п’ять років (якщо вони не одержують пенсії), а та-
кож особам, звільненим від роботи через хворобу, зокрема хворим на ак-
тивну форму туберкульозу, одяг, взуття, білизна надаються безоплатно.

Також засуджені можуть мати предмети власного речового майна за-
мість аналогічних предметів, передбачен их нормами належності, якщо 
вони відповідають встановленому зразку. Таке майно підлягає обліку.
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Осо бливості забезпечення засуджених речовим майном:
• Із засуджених, які не працюють, вартість одягу, взуття та бі-
лизни утримується з коштів, які є на їхніх особових рахунках. 
У разі відсутності у засудженого коштів на особовому рахунку 
установа має право пред’явити йому позов через суд.

• Неповнолітнім, які відбувають покарання у виховних колоніях, 
одяг, взуття, білизна надаються безоплатно.

• Засуджені, які перебувають на лікуванні у лікувальних закладах, 
забезпечуються додатково безоплатно спецодягом та білизною.

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

5. Право на достатній життєвий рівень, 
що включає достатнє харчування, одяг, 

житло (ст. 48 Конституції України)

5.1. Зовнішній вигляд.

Відповідність одягу та взуття 
сезону

відповідає не відповідає

Стан одягу та взуття (можливість 
ремонту, зазначається)

задовільний незадовільний

Зовнішній вигляд засуджених 
(охайність, чистота)

Можливість прання натільної 
білизни та власного одягу 
(зазначається)

Можливість зміни та ремонту 
одягу (зазначається)

Графік роботи перукарні

Графіки роботи швейної та 
взуттєвої майстерень
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5.2. Умови утримування засуджених у 
виправних (виховних) колоніях.

Критерій оцінки
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* умови утримання засуджених у виправних колоніях мінімального рівня безпеки 
з полегшеними умовами утримування та виправних центрах оцінюються за 
критеріями оцінки для дільниці соціальної реабілітації виправної колонії

Наявність пристосованих приміщень

Блок особистої гігієни:

• роздягальня

• душова з достатньою кількістю 
кабінок для миття

• санітарний вузол

Приміщення для утримання засуджених:

• кількість спальних приміщень

• кількість ліжкомісць

• утримується осіб

• час утримання в карантині (15 
діб)

• кімната виховної роботи

• кімната для уживання їжі

• кімната для зберігання 
особистих  речей

• побутова кімната

• сушильня
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1 2 3 4 5

Санітарно-гігієнічний стан 
приміщень (зазначається)

Забезпечення необхідним інвентарем:

• стан та наявність постільних 
речей

• приліжкові тумбочки (одна на 
2 особи) та табурети

• побутові предмети

Природне освітлення (достатнє для читання та писання)
достатнє

недостатнє

на вікнах жалюзі

Штучне освітлення: лампи розжарювання
справне 

несправне

Нічне освітлення
у наявності

потребує ремонту

відсутнє

Електромережі та електроприлади (розподільні щити, побутові 
розетки, кип’ятильники тощо)
впорядковані

з порушенням ізоляції

потребують ремонту

Вентиляція (стан зазначається)
примусова

природна припливна

доступ до свіжого повітря

доступ відсутній
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1 2 3 4 5

Вентиляція примусового типу (у разі наявності)

функціонує

не функціонує

Опалення

централізоване

власна котельня

функціонує

не функціонує (за сезоном)

температурний режим 
(зазначається)

Туалет

обладнаний автоматичним змивом

не обладнаний

санітарно-гігієнічний стан 
(зазначається)

Умивальник (з розрахунку 1 кран на 10 осіб)

кількість, усього ______

достатня

не достатня

Доступ до води

вода поступає постійно

перекривається персоналом

відкритий доступ до питної води

бачок для питної води

санітарно-гігієнічний стан 
(зазначається)
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1 2 3 4 5

Наявність постільних речей у кожного засудженого

матрац, подушка, ковдра

2 простирадла, наволочка
стан постільної білизни, прання, 
прожарювання (зазначається)

Двори для прогулянок (у локальних секторах)

упорядкованість території 
локальних секторів (зазначається)
наявність спортивного майданчику 
та його обладнання (зазначається) 
стан порядку, чистота (своєчасність 
прибирання)
Наявність скарг на неналежні 
умови утримання (короткий опис)
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5.3. Умови утримання осіб, взятих 
під варту, засуджених до арешту та 

довічного позбавлення волі.

Критерій оцінки
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Кількість режимних корпусів

Кількість 
камер

загальних кількість 
місць
норма 
площі на 
1 особу

Маломісних кількість 
місць
норма 
площі на 
1 особу 

Корпус 
неповнолітніх

кількість 
камер

кількість 
місць
норма площі 
на 1 особу

Корпус для 
утримання 
жінок

кількість 
камер/місць

норма площі 
на 1 особу
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1 2 3 4

Камера для 
жінок з дітьми

Господарська 
обслуга

(зазначається)

* умови утримання засуджених, залишених 
для роботи з господарського обслуговування, 
оцінюються за критеріями оцінки для дільниці 
ресоціалізації виправної колонії

Збірне відділення

Санпропускник

кімната проведення особистих обшуків

роздягальня

душова з достатньою кількістю сіток для 
миття

надання перукарських послуг

санітарний стан приміщень

Камери для утримання ув’язнених, зокрема «транзит»:

- кількість кабін-боксів

- розрахована кількість місць в боксах

одиночні

загальні
- кількість осіб в боксах

відповідає кількості осіб

не відповідає
- час утримання у боксах

до 2 годин

понад 2 години
- вентиляція: 

свіже повітря

задуха
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1 2 3 4

- освітлення: 

достатнє

не достатнє
- санвузол: 

санітарний стан

вивід на прохання

відсутній
Неналежні умови утримання в боксах/
камерах збірного відділення 

(короткий опис)

Умови утримання в камерах режимних корпусів

Наявність приміщень у режимних корпусах:

кімнати прийому лікарем

приміщення для тимчасового утримання 
ув’язнених (відстійники)
приміщення для миття та зберігання посуду

кімнати особистої гігієни (душові)

сушильня

кімната для зберігання особистих речей

Санітарний стан приміщень, обладнання 
необхідним інвентарем (зазначається)

Забезпечення камер необхідним інвентарем:

 - достатність індивідуальних спальних 
місць

 - забезпечення норми площі

 - вішалка для одягу, стіл, лава

 - побутові предмети (телевізор, 
електрочайник тощо)

Короткий опис
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1 2 3 4

Опалення

температурний режим (зазначається)

Туалет, умивальник (з розрахунку 1 кран на 10 осіб)

обладнано автоматичним змивом

не обладнано
санітарно-гігієнічний стан (зазначається)

Доступ до води

вода поступає постійно

перекривається персоналом

відкритий доступ до питної води

бачок для питної води

санітарно-гігієнічний стан (зазначається)

Наявність постільних речей у кожного ув’язненого/засудженого

матрац, подушка, ковдра

2 простирадла, наволочка
стан постільної білизни, 
прання, прожарювання 
(зазначається)

Двори для прогулянок

* забезпечення права ув’язнених 
на прогулянку оцінюється за 
критеріями оцінки для ДПК та 
ПКТ виправних колоній
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5.4. Харчування

Вартість харчування на одного засудженого (ув’язненого)
на день: _______________

Наявність меню в їдальні

(перспективне меню на 14 днів)
Можливість уживати їжу у 
непризначений час, у перервах 
між прийомами їжі 

(вказати як і де)
Органолептичні властивості їжі

(зазначається)

задовільно незадовільно

Стан та якість питної води

(зазначається)

задовільно незадовільно

Зберігання продуктів 
харчування

(зазначається)

задовільно незадовільно

Зовнішній вигляд працівників 
їдальні та кухні

задовільно незадовільно

Дієтичне харчування 
(зазначається)

надається відсутнє

Наявність скарг на погане 
харчування (зазначається)

Їдальня, кухня, підсобні приміщення

загальний стан задовільно незадовільно

освітлення задовільно незадовільно
прибирання (оцінка чистоти) задовільно незадовільно

вентиляція задовільно незадовільно

температурний режим 
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5.5. Одержання засудженими посилок 
(передач), робота крамниці.

Кімната для приймання посилок/передач 

(наявність окремого приміщення суміжного з приміщенням для 
відвідувачів, режим роботи)

О
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н
я 
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стіл для перевірки вмісту передач, стілець

полиці для розкладання передач (стелаж стаціонарний)

терези з набором гир (ваги настільні)

тара: корзини, сумки для рознесення передач у камери

умивальник, дзеркало, мило та рушник

білі халати для персоналу

інструмент для перевірки вмісту передач

набір столових ножів та дощок для розробки продуктів

Крамниця (наявність окремого ізольованого приміщення)

О
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ад
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я 
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м
н
ат
и

стіл для перевірки вмісту передач, стілець

полиці для розкладання передач (стелаж стаціонарний

терези з набором гир (ваги настільні)

тара: корзини, сумки для рознесення передач у камери 

умивальник, дзеркало, мило та рушник

білі халати для персоналу

інструмент для перевірки вмісту передач

набір столових ножів та дощок для розробки продуктів

Санітарний стан приміщень та інвентарю

(зазначається)
Наявність скарг громадян щодо організації прийому передач

(основні проблеми)
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5.6. Організація миття засуджених 
та прання білизни.

Організація миття ув’язнених/засуджених

та прання білизни

Наявність графіка миття та прання 
білизни 

(пропускна спроможність бані повинна 
забезпечувати не менше 4-разового на 
місяць миття)

щотижневе

кількість часу миття на 1 особу

не регулярне

не здійснюється
Якість прання білизни (зазначається) задовільна низька

Заміна постільної білизни 

щотижневе

власна білизна
Забезпеченість чистильно-миючими 
засобами

(зазначається)
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санітарний вузол: наявний

відсутній
вентиляція: свіже повітря

задуха

сирість
освітлення: 

достатнє

не достатнє
прибирання: графік прибирання

(санітарний день)

своєчасно

брудно, засмічено
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душова з достатньою кількістю 
сіток для миття

(зазначити кількість)

регулювання тиску та 
температури води

безпечність користування 
інвентарем 

(гумові ковбики, справність 
електромереж тощо)
кількість прожарювальних 
камер

потребує ремонту
кількість пральних машин

потребує ремонту

наявність прасувальних машин 
(прасок)

потребує ремонту
Приміщення, що потребують поточного ремонту

(зазначається)

Наявність скарг ув’язнених щодо побутового забезпечення

(основні питання):
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6. Дотримання права на приватність 
(ст. 28 Конституції України)

Основні критерії оцінки
• Роздільне облаштування спальних місць.
• Обладнання туалетів.
• Порядок використання систем відеоспостереження.
• Відправка та вручення кореспонденції, що не потребує пере-
гляду.

• Порядок ведення телефонних розмов.
• Порядок користування кімнатами короткострокових та три-
валих побачень.

• Обладнання душових кабін та приміщень лазні.
• Наявність особистих речей.

Відповідно до Європейських пенітенціарних правил розміщен-
ня засуджених (ув’язнених), зокрема, надання місць для сну, повинне 
проводитися з повагою до людської гідності та із забезпеченням мож-
ливості усамітнення, а також, відповідно до санітарно-гігієнічних ви-
мог, з урахуванням кліматичних умов, і, зокрема, площі, кубатури 
приміщення, освітлення, опалення та вентиляції.

Технічні засоби нагляду і контролю, зокрема відеоспостережен-
ня в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань 
Державної пенітенціарної служби України, здійснюють відповідно 
до вимог ст. 103 Кримінально-виконавчого кодексу України:

Стаття 103. Технічні засоби нагляду і контролю
1. Адміністрація колонії має право використовувати аудіовізу-

альні, електронні й інші технічні засоби для попередження 
втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодав-
ством порядку відбування покарання, отримання необхідної 
інформації про поведінку засуджених.

2. Адміністрація колонії зобов’язана повідомити засуджених 
про застосування технічних засобів нагляду і контролю.
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3. Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх 
використання визначаються нормативно-правовими актами 
Міністерства юстиції України».

У кімнаті для проведення короткострокових побачень, зазвичай, пе-
редбачено встановлення кабін, розділених між собою від підлоги і стелі 
скляними перегородками. У кабінах повинно бути вмонтовано пе-
реговорний пристрій (динамік або переговорна трубка).

Проте законодавством передбачені певні обмеження щодо прове-
дення короткострокових побачень з родичами та іншими особами під 
наглядом представника адміністрації установи виконання покарань.

На бажання засудженого або адвоката чи іншого фахівця в галузі 
права, який за законом має підстави для здійснення правової допо-
моги особисто чи за дорученням юридичної особи, побачення нада-
ються наодинці у кімнаті для короткострокових побачень без суцільного 
розмежувального захисного скла із забезпеченням їх безпеки. Засу-
дженим до довічного позбавлення волі, яких тримають в ПКТ, по-
бачення надаються в кімнатах для короткострокових побачень, які 
розташовані, як правило, на території сектору максимального рівня 
безпеки.

Для проведення тривалих побачень в установах виконання пока-
рань обладнуються відокремлені одна від одної кімнати та приміщення 
готельного типу. Тривалі побачення надаються подружжю, яке про-
живало однією сім’єю, але не перебувало в шлюбі. У виправних ко-
лоніях такі побачення можуть бути надані подружжю за умови, що 
в  них є спільні неповнолітні діти (при пред’явленні свідоцтв про на-
родження).

У разі тяжкої хвороби засудженого, що загрожує його життю, на-
чальник закладу охорони здоров’я надає дозвіл близьким родичам та 
подружжю засу дженого відвідати його. Таке відвідування до черго-
вих побачень не зараховується.

Тривалі побачення при реєстрації шлюбу надаються позачергово.

Для проведення телефонних розмов у місці, визначеному адміні-
страцією установи виконання покарань, встановлюються таксофони та 
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забезпечуєт ься наявність засобів рухомого (мобільного) зв’язку, що 
перебувають на обліку установи.

Телефонні розмови проводяться за рахунок засудженого і під 
контролем представника адміністрації протягом дня у вільний від ро-
боти час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безпе-
рервного сну.

Чинний Кримінально-виконавчий кодекс України (ст. 113 КВК 
України) та Закон України «Про попереднє ув’язнення» (ст. 13 За-
кону) скасували обов’язкову процедуру цензури та замінили її проце-
дурою «перегляду». За визначенням перегляд означає, що цей процес 
спрямований на виявлення заборонених предметів, а не на читання 
листів.

Порядок здійснення перегляду кореспонденції засуджених та 
ув’язнених, встановлений наказом Міністерства юстиції України 
№ 1304/5 «Про затвердження Інструкції з організації перегляду ко-
респонденції (листування) осіб, які тримаються в установах вико-
нання покарань та слідчих ізоляторах».

Ув’язнені та засуджені мають право тримати при собі в камері по од-
ній сумці з особистими речами, які зберігаються під ліжками, для чого 
можуть обладнуватися спеціальні скрині. Інші речі здають на збері-
гання на склад та видають відповідно до чинного законодавства.

Предмети, речі та продукти харчування понад зазначену кіль-
кість здають на склад і видають у разі потреби. Загальна вага продук-
тів хар чування, які належать ув’язненому чи засудженому, не повинна 
перевищувати 50 кг (з урахуванням тих, що містяться на складі).

Якщо предмети і речі, що зберігаються на складі, знадобляться 
ув’язненому чи засудженому і не будуть перевищувати встановленої 
кількості, вони на підставі заяви видаються власникам. Предмети 
і речі, що вийшли з ладу внаслідок користування ними, за пись-
мовою заявою власника, знищуються адміністрацією установи або 
за заявою передаються його родичам. Про знищення складають акт, 
з яким ув’язнений або засуджений ознайомлюється під підпис, та 
додають до його особової справи.
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КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

6. Дотримання права на приватність 
(ст. 28 Конституції України)

Відповідність встановлених систем 
відеоспостереження на нагляду
інформування засуджених (ув’язнених) 
про ведення відеоспостереження

здійснення постійного відеонагляду у 
камерах

огляд відеокамери (спостережних вічок) 
включає санітарний вузол / душову 
кабіну

(зазначається)
Відповідність приміщення для 
телефонних розмов, короткострокових 
та тривалих побачень
окреме приміщення з відгородженими 
кабінами з переговорним пристроєм

надання приватних бесід

спільне приватне проживання у 
приміщенні готельного типу

(зазначається)
Доступ до приватного листування

забезпечується

наявність цензури кореспонденції

(зазначається)

Обладнання санітарних вузлів

окрема кімната

відгороджений напівстійкою

не відгороджений

Обладнання душових кабін у лазні
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окремі кабінки

не відгороджене місце

Можливість зберігати особисті речі

наявність кімнат та місць для зберігання 
особистих речей

доступ до особистих речей

можливість бути присутнім при 
проведенні обшуку

присутність інших осіб при проведенні 
обшуку з роздяганням

(зазначається)
Загальний висновок щодо дотримання 
права на приватність (зазначається)

7. Дотримання права на правову 
допомогу (ст. 59 Конституції України)

Основні критерії оцінки
• Створення умов для реалізації передбачених законодавством прав.
• Проведення роз’яснювальної роботи та правового виховання.
• Наявність інформаційних стендів (правові куточки).
• Доступ до інформації про свої права та пільги, правове вихо-
вання.

• Проведення роз’яснювальної роботи про умови та порядок 
відбування покарання.

• Наявність у бібліотеці книг, брошур, законодавчих та норма-
тивно-правових актів правового характеру.

• Доступ до захисника, створення умов для проведення зустрі-
чей із захисником.

• Можливість оскаржити рішення адміністрації.
• Проведення розслідувань за зверненнями про порушення прав.



  55

Особи, взяті під варту, та засуджені користуються всіма правами 
та обов’язками людини та громадянина, передбаченими Конститу-
цією України, за винятком обмежень, визначених Кримінально-ви-
конавчим кодексом, законами України і встановлених ухвалою/
вироком суду.

Відповідно до ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу  України, 
засудженим надано право на отримання інформації про свої пра-
ва і обов’язки, порядок та умови виконання та відбування призна-
ченого судом покарання. Адміністрація установи чи органу, який 
виконує покарання, зобов’язана надати засудженим зазначену ін-
формацію, а також ознайомлювати їх із змінами порядку і умов від-
бування покарань.

Після прибуття до установи під час перебування в дільниці каран-
тину, діагностики і розподілу засуджені ознайомлюються з порядком 
і умовами відбування покарання, зі своїми правами та обов’язками, 
встановленими законодавством України та цими Правилами, про-
ходять інструктаж щодо заходів пожежної безпеки, попереджаються 
про відповідальність за порушення встановленого порядку відбуван-
ня покарання в установі виконання покарань. Інформуються про пе-
редбачені законодавством України підстави для застосування заходів 
фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, повідомляються про 
застосування в установі виконання покарань аудіовізуальних, елек-
тронних  та інших технічних засобів нагляду і контролю.

Вимоги Кримінально-виконавчого кодексу України, Кримі-
нального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу 
України та нормативно-правових актів, що регламентують порядок 
та умови відбування покарання засудженими, доводяться до їх відо-
ма під розписку за встановленою формою, що додається до особової 
справи.

Ув’язнених, що прибули для слідчого ізолятора, адміністрація уста-
нови ознайомлює з правами, обов’язками та вимогами режиму.

Зокрема, зобов’язана повідомити особам (під час взяття їх під 
варту) про підстави та мотиви взяття під варту, роз’яснити пра-
во на оскарження в суді підстав та мотивів взяття під варту, надати 
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у друкованому вигляді роз’яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 
59, 62 та 63 Конституції України, статті 9 цього Закону та інших прав 
осіб, взятих під варту, які встановлені законом, а також забезпе-
чити можливість реалізації інших прав осіб, взятих під варту, вста-
новлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, 
забезпечити наявність у достатній кількості текстів Конституції 
України, Кримінального, Кримінального процесуального, Кримі-
нально-виконавчого, Цивільного, Цивільного процесуального ко-
дексів України, законів України «Про попереднє ув’язнення», «Про 
прокуратуру», «Про міліцію», «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові  незаконними діями органів, що здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розсліду-
вання, прокуратури і суду», інших нормативно-правових актів, що 
визначають статус та повноваження правоохоронних органів, пра-
ва та обов’язки осіб, що тримаються під вартою, порядок тримання 
під вартою, порядок відшкодування збитків, завданих неправомір-
ними діями або бездіяльністю працівників правоохоронних органів 
та місць попереднього ув’язнення, а також забезпечити можливість 
користування особами, що тримаються під вартою, текстами зазна-
чених нормативно-правових актів  та науково-методичною літерату-
рою з цих питань.

Крім цього, на захист своїх прав та інтересів ув’язнені мають пра-
во особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або 
взяття під варту, а також на повідомлення під час взяття під варту 
підстав та мотивів взяття під варту, оскаржувати їх у суді, отрима-
ти в друкованому вигляді роз’яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 
59, 62 та 63 Конституції України, цієї статті та інших прав затрима-
них або взятих під варту, встановлених законом, у тому числі права 
здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомо-
гою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту) 
особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свід-
чень до прибуття захисника.

У зв’язку з цим книжковий фонд бібліотеки забезпечується у до-
статній кількості текстами:

• Конституції України;
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• Кримінального, Кримінального процесуального, Криміналь-
но-виконавчого, Цивільного, Цивільного процесуального ко-
дексів України;

•  Законів України «Про попереднє ув’язнення», «Про прокура-
туру», «Про міліцію», «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудово-
го розслідування, прокуратури і суду”;

•  інших нормативно-правових актів, що визначають статус та 
повноваження правоохоронних органів, права та обов’язки 
осіб, що утримуються під вартою, порядок утримання під вар-
тою, порядок відшкодування збитків, завданих неправомір-
ними діями або бездіяльністю працівників правоохоронних 
органів та місць попереднього ув’язнення.

Відповідно до законодавства, для захисту своїх прав засуджені та 
ув’язнені мають право звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами 
до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих 
органів, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних орга-
нів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, 
до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів 
прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування та об’єднань.

Така кореспонденція перегляду не підлягає і надсилається за місцезнахо-
дженням протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку ув’язнені одер-
жують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає!

Кореспонденція, яку ув’язнені адресують захиснику у кримі-
нальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповід-
но до положень КПК  України, перегляду не підлягає і надсилається 
за місцезнаходженням протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, 
яку ув’язнені одержують від такого захисника, перегляду не підлягає.

Зазначена кореспонденція вручається ув’язненим та засудженим 
у запечатаному вигляді (конверті). Перед її відправкою ув’язнені 
особисто запечатують у конверти зазначену кореспонденцію та пе-
редають її відповідальній посадовій особі установи для відправлення.
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Розгляд та вирішення адміністрацією установи 
заяв і скарг ув’язнених та засуджених.

Вивчаючи стан дотримання прав засуджених і ув’язнених у ча-
стині розгляду їх звернень, доцільно ознайомитись з Книгами реє-
страції письмових скарг і обліку особистого прийому адміністрацією 
засуджених (ув’язнених) та інших громадян.

Скарги, заяви і клопотання, викладені письмово, адресовані ад-
міністрації СІЗО, реєструються в Журналі прийому ув’язнених і засу-
джених з особистих питань і доповідаються начальнику СІЗО, який 
вживає заходів щодо їх розгляду та перевірки або надання роз’яснень 
по суті. Відповідь на письмову скаргу ув’язненого чи засудженого на-
дається у письмовому вигляді у 10-ти денний строк та оголошується 
цим особам під розписку, яка долучається до їх особових справ.

Кореспонденція, яку відправляють та одержують засуджені, підля-
гає перегляду, для чого в установі введена відповідна штатна посада. 
Під час моніторингу доцільно ретельно ознайомитися з її діяльністю.

У канцелярії слідчого ізолятора перевіряється законність розгляду 
і вирішення звернень, дотримання встановлених законом скорочених 
строків їх розгляду або направлення за належністю, звернувши осо-
бливу увагу на скарги щодо порушень закону при застосуванні заходів 
фізичного впливу, спеціальних засобів, поміщення в карцер; відправ-
лення у 3-денний термін скарг, пов’язаних з провадженням у справах.

Порушення прав ув’язнених на звернення можна також виявити 
під час обходу камер та опитування взятих під варту осіб. Своєчас-
ність оголошення відповідей, крім Книг реєстрації, перевіряється 
також за особовими справами заявників, оскільки ці відповіді ого-
лошуються під розписку і долучаються до особових справ.

Доступ до захисника, створення умов для 
проведення зустрічей із захисником

Для одержання правової допомоги засуджені та ув’язнені можуть 
користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, 



  59

які за законом мають право на надання правової допомоги особи-
сто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється 
і на осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я.

Для одержання правової допомоги засудженим та ув’язненим на-
дається побачення із захисником. За їх бажанням, побачення можуть 
надаватися наодинці, кількість і тривалість яких не обмежена. За їх-
ньою згодою забезпечується можливість спілкування в приміщенні без 
суцільного розмежуючого захисного скла.

Ув’язнені та засуджені мають право передати кореспонденцію 
захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої пов-
новаження відповідно до Кримінального процесуального кодексу 
України, безпосередньо під час побачення з ним.

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

7. Дотримання права на правову 
допомогу (ст. 59 Конституції України)

Доступ до захисника (адвоката)

обладнання кімнати для проведення побачень із 
захисником

надання побачень без обмежень

забезпечення приватності побачень

Доступ до 
інформації про 
свої права та 
пільги

наявність планів та заходів з 
правового виховання
наявність книг, брошур, 
нормативно-правових 
документів про права 
ув’язнених
наявність інформаційних 
стендів про права засуджених 
(плакати, стенди та ін.)
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Сприяння адміністрації установи в отриманні 
документів, що стосуються ув’язненого/
засудженого
надання копій у 5-денний строк

вручення під розписку

можливість зберігати при собі документи та 
їхні копії, які було зроблено під час досудового 
розслідування

Право на скаргу

Можливість викладати пропозиції, заяви та скарги 
в усній або письмовій формі від свого імені

наявність скриньки скарг

порядок реєстрації та своєчасне направлення скарг 
(протягом 3 діб)

ознайомлення з відповідями на відправлену 
кореспонденцію (протягом доби)
Порядок реєстрації та направлення скарг, що не 
підлягають перегляду (протягом доби)
Можливість оскаржити рішення адміністрації

правоохоронні органи (МВС, СБУ, ДПтС)

органи прокуратури

суд

Омбудсман
Наявність стендів з інформацією про порядок 
звернення до компетентних органів та організацій

(адреси, номери телефонів гарячих ліній, графіки 
прийому з особистих питань тощо)
Особистий прийом начальника установи

(наявність графіка, вирішення питань)
Проведення розслідувань за зверненнями про 
порушення прав (зазначається)
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8. Система заохочень та 
дисциплінарних стягнень 

(ст. 28 Конституції України)

Основні критерії оцінки
• Обізнаність осіб щодо системи заохочень та дисциплінарних 
стягнень.

• Проведення персоналом заходів виховного характеру.
• Необґрунтоване притягнення до суворої дисциплінарної від-
повідальності.

• Дотримання порядку переведення засуджених до дільниці по-
силеного контролю.

• Дотримання порядку поміщення засуджених у ДІЗО, ПКТ та ОК.
• Необґрунтована відмова особам у застосуванні передбачених 
законодавством пільг.

• Невмотивоване переведення осіб до іншої установи.
• Застосування непередбачених законодавством методів та за-
ходів покарання.

Обґрунтованість застосування дисциплінарних 
стягнень до засуджених та ув’язнених

Під час бесід з персоналом та керівництвом установи варто озна-
йомитись та проаналізувати звітні дані злочинності та дисциплінар-
ної практики. Для порівняння — інформацію про порушення можна 
отримати, переглянувши:

• книгу обліку інформації про події в установі;
• журнал обліку, виявлених тілесних ушкоджень у осіб, які при-
були у слідчий ізолятор;

• журнал обліку звернень засуджених (ув’язнених) з тілесними 
ушкодженнями до медичної частини установи;

• книгу обліку дисциплінарних стягнень та заохочень;
• книгу реєстрації порушень режиму утримання засуджених 

(ув’язнених), що ведеться у кожній установі;
• журнал обліку застосування спецзасобів.
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Особливу увагу звернути на підстави поміщення правопорушників 
до ДІЗО/ПКТ та карцеру

При призначенні заходів стягнення враховуються причини, об-
ставини і мотиви вчинення порушення, поведінка засудженого 
(ув’язненого) до вчинення проступку, кількість і характер раніше 
накладених стягнень, а також пояснення засудженого (ув’язненого) 
щодо суті проступку.

Стягнення, що накладаються, мають відповідати тяжкості і ха-
 рактеру проступку засудженого (ув’язненого). За кілька проступків, 
вчинених одночасно, накладається одне стягнення.

У черговій частині установи можна ознайомитися з відповідними 
документами (постанови, рапорти посадових осіб, пояснення тощо), 
що є підставою для поміщення порушників режиму до карцеру.

Вивчаючи ці матеріали (а також особові справи) потрібно зверну-
ти увагу, наскільки ретельно і повно проведені перевірки за кожним 
фактом порушення режиму, чи немає випадків необґрунтованого 
застосування стягнень (дотримання строків їх накладення, повідом-
лення про це покараних, своєчасність приведення стягнень до ви-
конання та відповідність стягнення характеру порушення, ступеню 
вини та особи порушника).

Законодавством передбачено:
«Засуджений може оскаржити накладене на нього стягнення, од-

нак подання скарги не зупиняє виконання стягнення. Посадова осо-
ба, яка наклала стягнення, за наявності для того підстав, може його 
скасувати або замінити іншим, більш м’яким стягненням. Вища по-
садова особа може скасувати стягнення в разі, коли посадова особа, 
яка наклала стягнення, перевищила свої повноваження або стягнен-
ня було накладено нею при відсутності порушення з боку засудже-
ного.

При накладенні стягнення на засудженого адміністрація коло-
нії надає йому можливість у встановленому порядку повідомити про 
це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які 
за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи 
за дорученням юридичної особи».
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Таким чином, якщо поміщення до ДІЗО/ПКТ та карцеру є необ-
ґрунтованим, або порушник за станом здоров’я не може в ньому пе-
ребувати, чи приміщення карцеру за своїми умовами непридатне 
для утримання ув’язнених (холодне, сире тощо), вживаються захо-
ди щодо інформування прокурора та негайне звільнення засудженого 
(ув’язненого) з ДІЗО/ПКТ та карцеру.

Пам’ятка: вагітні жінки і жінки, які мають при собі 
дітей, поміщенню в ДІЗО/ПКТ та карцер не підляга-
ють. Мінімальний розмір камери для одиночного три-
мання — 7 м2.

Особливості застосування і відбування стягнення 
у вигляді поміщення до карцеру

Ув’язнені та засуджені, які злісно порушують вимоги режиму, 
за вмотивованою постановою начальника СІЗО, можуть бути по-
міщені до карцеру на строк до десяти діб, а неповнолітні особи — 
на строк до п’яти діб.

За відсутності начальника СІЗО, коли іншими заходами попе-
редити порушення режиму неможливо, ув’язнені чи засуджені пе-
реводяться в окрему камеру відповідно до постанови про тимчасову 
ізоляцію до 24 годин ув’язненого (засудженого) до прибуття началь-
ника СІЗО. Така ізоляція не є дисциплінарним стягненням, але 
якщо начальник СІЗО приймає рішення про поміщення особи, яка 
вчинила порушення, у карцер, час попереднього перебування в ізо-
ляції зараховується до загального строку тримання в карцері.

Ув’язнені та засуджені, які поміщуються до карцеру, обшукують-
ся і переодягаються в спеціальний одяг, закріплений за карцером. 
Їм не дозволяється брати з собою наявні в них продукти харчування 
та особисті речі, крім рушника, мила, зубної пасти та зубної щітки, 
інших засобів особистої гігієни, а також за бажанням — літературу 
релігійного характеру. Адміністрація СІЗО забезпечує зберігання осо-
бистих речей і продуктів харчування особи, яка поміщена до карцеру.

Тримання у карцері — одиночне. За рішенням начальника СІЗО 
ув’язнені та засуджені можуть утримуватися у карцері по двоє. 
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Утримання неповнолітніх у карцері наодинці допускається за рі-
шенням  начальника СІЗО. Вагітні жінки і жінки, які мають при собі 
дітей, поміщенню до карцеру не підлягають.

Ув’язнені та засуджені, які поміщені до карцеру, забезпечують-
ся індивідуальним спальним місцем і постільними речами, що ви-
даються тільки н а час сну. Удень відкидні ліжка (крім приміщень, де 
тримаються неповнолітні та жінки) закриваються на замок.

Ув’язненим та засудженим, які перебувають у карцері, надаєть-
ся щоденна прогулянка тривалістю одна година, а неповнолітнім — 
до двох годин. У разі потреби на час виходу з при міщення видається 
верхній одяг. Гігієнічне миття осіб, які утримуються в карцері, здійс-
нюється один раз на сім днів.

На час утримання у карцері ув’язнені чи засуджені (крім непо-
внолітніх) позбавляються права на побачення з родичами та інши-
ми особами, отримання посилок, передач і бандеролей, придбання 
продуктів харчування і предметів першочергової потреби, їм не доз-
воляється користу ватися настільними іграми та палити. Посилки, 
передачі та бандеролі вручаються після закінчення строку перебу-
вання в карцері.

У разі поміщення ув’язненого чи засудженого до карцеру йому 
надаються побачення з адвокатом чи захисником.

Особливості приймання та утримання у ДІЗО та ПКТ (ОК)
Підставою для приймання та утримання засуджених у ДІЗО, кар-

церах та ПКТ (ОК) є постанова про поміщення засудженого в дисциплі-
нарний ізолятор, карцер установи виконання покарань або постанова 
про переведення засудженого в приміщення камерного типу (окрему 
камеру) установи виконання покарань, винесена начальником уста-
нови виконання покарань або особою, яка виконує його обов’язки, 
з визначенням строку утримання після перевірки пояснень засудже-
них по суті допущених правопорушень. Постанова оголошується за-
судженому під особистий підпис. Перед поміщенням засуджених 
у ДІЗО, карцер, ПКТ (ОК) начальник медичної частини (черговий 
лікар) зобов’язаний провести їх огляд. У разі неможливості утри-
мання засудженого у ДІЗО, карцері, ПКТ (ОК) за станом здоров’я 
начальни к медичної частини (черговий лікар) робить відмітку про 
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переведення його до медичної частини установи виконання пока-
рань на зворотному боці постанови.

Заходи стягнення у виді переведення засуджених у ПКТ (ОК) засто-
совуються в разі безуспішності інших заходів впливу.

За відсутності начальника установи — виконання покарань 
у термінових випадках (коли іншими заходами попередити злочин 
або грубе порушення неможливо) засуджені можуть бути поміщені 
в ДІЗО або в карцери до прибуття начальника установи або особи, яка 
виконує його обов’язки, але не більше ніж на 48 годин з урахуванням 
святкових, нер обочих і вихідних днів, за постановою про тимчасо-
ве поміщення до 48 годин засудженого в дисциплінарний ізолятор, 
карцер установи виконання покарань, винесеною ЧПНУ.

Така ізоляція стягненням не є, але якщо начальник установи вико-
нання покарань приймає рішення про накладення стягнення у виді 
поміщення особи, яка скоїла проступок, у ДІЗО або в карцер, цей 
час перебування в ізоляції зараховується до загального строку утри-
мання у ДІЗО або в карцері.

Під час проведення службового розслідування за необхідності ізоля-
ції порушника дозволяється утримувати засудженого на загальних під-
ставах в окремій камері до 10 діб із зарахуванням цього часу в строк 
утримання у ПКТ (ОК), ДІЗО та карцері. Підставою для такої ізо-
ляції є постанова про тимчасове поміщення засудженого в окрему 
камеру дисциплінарного ізолятора, приміщення камерного типу 
(окрему камеру) або карцер установи виконання покарань на час 
проведення службового розслідування, винесена начальником уста-
нови виконання покарань.

Про кожний такий випадок повідомляється прокурор.

Особливості зміни умов утримання 
засуджених до позбавлення волі

Залежно від поведінки засудженого і ставлення до праці та навчання 
умови відбування покарання можуть змінюватися в межах однієї виправ-
ної колонії або шляхом переведення до виправної колонії іншого виду.
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Зміна умов утримання засуджених шляхом їх переведення до ви-
правних колоній іншого рівня безпеки здійснюється Апеляційною 
комісією ДПтС за поданням адміністрації виправної колонії, пого-
дженим з начальником територіального органу управління ДПтС та 
спостережною комісією.

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

8. Система заохочень та дисциплінарних 
стягнень (ст. 28 Конституції України)

8.1. Стимулювання правослухняної поведінки.

Проведення персоналом заходів виховного 
характеру:

• занять із трудотерапії

• заходів з оздоровлення

• дозвільних, спортивних заходів

• (інше зазначається)

так ні

Можливість обирати вид занять на дозвіллі 
на власний розсуд. Приблизний перелік 
дозвільних занять (гуртки за інтересами, 
студії, секції тощо):

1.

2.

3.

4.

5.
Скільки годин в цілому становить вільний 
час засуджених?
Обізнаність осіб щодо системи заохочень 
та дисциплінарних стягнень (чи знають 
ув’язнені, за що і як їх можуть покарати?)

так ні
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Фіксація заходів дисциплінарного впливу 
на засуджених (наявність журналу, опитати 
засуджених):

• профілактична бесіда

• попередження

• догана

• сувора догана

так ні

Чи дотримуються порядку поміщення 
засуджених у ДІЗО, ПКТ та ОК (карцер)?

так ні

Кількість випадків поміщення (у порівнянні 
за 3 р.)

• ДІЗО

• ПКТ

• ОК (карцер)
Чи дотримуються порядку переведення 
засуджених до дільниці посиленого 
контролю (зазначається)?

так ні

Чи застосовуються непередбачені 
законодавством методи та заходи покарання 
(зазначається)?

так ні

Чи трапляються необґрунтовані відмови 
особам у застосуванні передбачених 
законодавством пільг (зазначається)?

так ні

Чи бувають випадки невмотивованого 
переведення осіб до іншої установи 
(зазначається)?

так ні
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8.2. Умови утримання засуджених та 
ув’язнених у дільниці посиленого контролю 

(ДПК), ДІЗО/ПКТ, ОК та карцері.

Критерій оцінки

Д
П
К

Д
ІЗ
О

 /
 

П
К
Т

О
К

К
ар
це
р

Кількість камер

Кількість осіб, що утримується

Підстава для утримання:

• для одиночного утримання 
(постанова погоджена з прокурором)

• у приміщенні камерного типу 
(постанова начальника установи)

• у карцері (постанова начальника 
установи)

Температурний режим (зазначається)

Дотримання норми площі (зазначається)

Вентиляція (стан зазначається)

примусова

природна припливна

доступ до свіжого повітря

доступ відсутній

Природне освітлення

достатнє для читання та писання

недостатнє

на вікнах жалюзі
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Штучне освітлення: лампи розжарювання

справне

несправне

Нічне освітлення

у наявності

потребує ремонту

відсутнє

Санітарний вузол (стан зазначається)

задовільний

перебуває в антисанітарному стані 
потребує ремонту

відокремлений

не відокремлений

Двори для прогулянок

кількість дворів для прогулянок

кількість одночасного перебування осіб 
у дворі

площа (м2)
розташування дворів 

• на верхніх поверхах (кількість)

• на режимній території (кількість)
перебування утримуваних у дворах:

• час, відведений розпорядком дня 
установи на проведення прогулянки

• кількість персоналу, що задіяно для 
виводу ув’язнених на прогулянку

• середній час перебування на свіжому 
повітрі

Обладнання прогулянкових дворів
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- стіни:

• гладка цементна суміш

• виконані «під шубу»
- покрівля від атмосферних опадів:

• наявний (1/3 площі двору)

• відсутній

• потребує ремонту

- доступ до відкритого повітря

- наявність стоку води

- місця (лави) для сидіння

- приладдя для занять фізичними 
вправами:

• брусся

• перекладина

• тенісний стіл

• баскетбольне кільце

(інше зазначається)
Умови, що негативно впливають на 
проведення прогулянки

(зазначається)
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9. Право на свободу світогляду 
і віросповідання 

(ст. 35 Конституції України)

Основні критерії оцінки
• Доступ до богослужіння та релігійних обрядів.
• Наявність місця, часу та інших умов проведення богослужін-
ня, обряду або церемонії.

• Рівність у правах при проведенні богослужінь, обрядів або це-
ремоній.

Адміністрація установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 
сприяє реалізації релігійних потреб ув’язнених і засуджених у порядку, 
визначеному Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом 
України «Про попереднє ув’язнення» з урахуванням положень Зако-
ну України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Релігійні обряди проводять на прохання засуджених або за ініціа-
тивою релігійних організацій, але з відповідними обмеженнями, пе-
редбаченими кримінально-виконавчим законодавством України 
для різних категорій засуджених. Пропаганда будь-яких релігійних 
учень серед засуджених здійснюється тільки за їх бажанням та зго-
дою, а щодо неповнолітніх — за згодою їхніх батьків або осіб, які їх 
замінюють.

У слідчих ізоляторах ув’язнені та засуджені відправляють релігій-
ні обряди індивідуально в камерах або в обладнаних для цих цілей 
приміщеннях установ з дотриманням вимог роздільного тримання. 
Адміністрація установ сприяє запрошенню осіб, які мають право 
проводити богослужіння та відправляти релігійні обряди, визначає 
місце, час та умови їх проведення.

У разі відсутності окремих приміщень для віруючих декіль-
кох релігійних конфесій обряди проводяться в одному приміщенні 
за графіком. У такому приміщенні передбачається можливість тим-
часового розміщення пред  метів культу на період обряду.

Ув’язненим і засудженим дозволяється мати при собі і кори-
стуватися релігійною літературою, предметами релігійного культу 
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індивідуального користування для натільного або кишенькового но-
сіння, крім самор  обних та колючо-ріжучих предметів.

Ув’язнені та засуджені не мають права, посилаючись на свої релі-
гійні переконання, ухилятися від виконання своїх обов’язків, а також 
порушувати режим.

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

9. Право на свободу світогляду і 
віросповідання (ст. 35 Конституції України)

Чи забезпечено доступ до богослужіння 
та релігійних обрядів?

так ні

Чи визначено місце, час та забезпечено 
інші необхідні умови для проведення 
богослужіння, обряду або церемонії?

так ні

Кількість релігійних конфесій, якими 
проводяться обряди (зазначається):
Визначений час та графік (при 
необхідності) проведення обрядів

10. Контакти із зовнішнім світом 
(ст. 28 Конституції України)

Основні критерії оцінки
• Можливість систематично отримувати суспільно важливу ін-
формацію (доступ до ТБ, радіо).

• Наявність умов для проведення побачень.
• Можливість користуватися телефоном.
• Можливість користуватися послугами пошти.
• Дотримання адміністрацією встановленого порядку відправ-
лення кореспонденції.
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• Можливість отримання та зберігання передач. Доступ до гло-
бальної мережі Інтернет. Взаємодія з громадськими організа-
ціями.

• Підготовка до звільнення та подальшого працевлаштування.

Доступ до суспільно важливої інформації
В установах виконання покарань проводиться безкоштовна демон-

страція художніх відео- та кінофільмів, які мають позитивний вплив 
на закріплення процесу виправлення та ресоціалізації засуджених. 
Художні кiно- та відеофільми демонструються один раз на тиждень.

Додатково дозволяється демонструвати художні кiно- та відео-
фільми у святкові дні. Кількісні обмеження не стосуються навчаль-
них, документальних і науково-популярних кінофільмів, які мають 
виховне значення.

Особам, яких утримують у ДІЗО, ПКТ (ОК), ПКТ виправних ко-
лоній (секторів) максимального рівня безпеки та у карцерах СІЗО 
(УВП), а також засудженим до арешту та довічного позбавлення волі 
кінофільми не демонструються.

У жилих приміщеннях можуть установлюватись телевізори. За на-
явності технічних можливостей у виправних колоніях обладнують-
ся кабельні телемережі. Час радіотрансляції і перегляду телепередач 
визначається розпорядком дня.

У камерах слідчих ізоляторів встановлюються телевізори неве-
ликих габаритів (діагональ до 80 см) з розрахунку — один на камеру, 
одержані від родичі    в ув’язнених (засуджених) або інших осіб.

Жилі та інші приміщення, де перебувають ув’язнені та засуджені, 
радіофікуються. Радіотрансляції здійснюються централізовано від 
єдиного радіотрансляційного вузла.

У виправних колоніях (крім виправних колоній максимального 
рівня безпеки) дозволяється проводити безкоштовні (благодійні) та 
платні за рахунок коштів засуджених і за їх згодою виступи профе-
сійних творчих колективів (театрів, філармоній тощо) при погоджен-
ні цих заходів з керівництвом територіальних органів управління 
ДПтС України.



74 ПОСІБНИК з моніторингу пенітенціарних установ 

Доступ до мережі Інтернет
Для надання засудженим можливості доступу до глобальної мере-

жі Інтернет адміністрація установи виконання покарань чи слідчого 
ізолятора забезпечує оптимальний спосіб підключення установи до про-
вайдера, який надає послуги доступу до глобальної мережі Інтернет. Для 
організації надання засудженим послуг доступу до глобальної мережі 
Інтернет у відокремлених приміщеннях житлової зони поза межами 
локальних дільниць відділень соціально-психологічної служби у місці, 
доступному для відвідування усіма засудженими установи, або у комп’ю-
терному класі загальноосвітнього нав чального закладу установи облад-
нується інтернет-клас. У структурних дільницях установ виконання 
покарань, де передбачено тримання засуджених у приміщеннях ка-
мерного типу, для надання засудженим доступу до мережі Інтернет 
у відокрем лених приміщеннях обладнуються ізольовані робочі місця.

Бібліотечна робота
Засудженим та ув’язненим дозволяється користуватися літерату-

рою, яка є в бібліотеках слідчих ізоляторів та установ виконання по-
карань, а також газетами і журналами.

Засуджені, які утримуються у гуртожитках, забезпечуються газе-
тами з розрахунку одна газета на 50 засуджених. По одній газеті виді-
ляється на камеру. Якщо в камері утримується понад 20 засуджених, 
додатково виділяється ще одна газета.

Засудженим забороняється мати при собі книжки, газети і жур-
нали, які пропагують насилля, міжнаціональну ворожнечу або ма-
ють порнографічний зміст.

Одержання ув’язненими і засудженими 
передач, посилок і бандеролей

Відповідно до статті 9 Закону України «Про попереднє ув’язнен-
ня», ув’язнені мають право о держувати передачі або посилки та гро-
шові перекази і передачі.

Передачі приймають для ув’язнених загальною вагою не більше 
50 кг на місяць. Не допускається обмеження ваги передач, прийня-
тих для хворих, що страждають захворюваннями, підтвердженими 
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медичним висновком лікаря,  вагітних жінок і жінок, що мають при 
собі дітей, а також неповнолітніх.

Засуджені одержують посилки (передачі) і  бандеролі відповідно 
до статті 112 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Передачі приймають в порядку черговості відвідувачів. Для при-
ймання передач обладнується окрема кімната, яка розташована су-
міжно з приміщенням для відвідувачів. Кімната для приймання 
передач обладнується спеціальним вікном для спілкування молод-
шого інспектора з відвідувачами.

Приміщення для відвідувачів обладнується:
• столами з письмовим приладдям, меблями, скринькою для 
скарг та заяв;

• на видному місці вивішуються оголошення із зазначенням 
часу і порядку приймання передач, а також часу і порядку на-
дання побачень;

• стендом інформації з переліком продуктів харчування, пред-
метів першочергової потреби, інших речей та предметів, які 
забороняється передавати ув’язненим та засудженим;

• іншою необхідною інформацією.

Телефонні розмови
Адміністрація установи виконання покарань забезпечує надання 

засудженим телефонних розмов без обмеження їх кількості у визна-
чений розпорядком дня час. З метою реалізації права на телефонні роз-
мови усіх засуджених, які відбув ають покарання в установі, тривалість 
розмови одного засудженого не повинна перевищувати 15 хвилин.

Перша телефонна розмова надається засудженому відразу після 
прибуття його до установи виконання покарань.

Для проведення телефонних розмов у визначеному адміністраці-
єю установи виконання покарань місці встановлюються таксофони та 
забезпечується наявність засобів рухомого (мобільного) зв’язку, які зна-
ходяться на обліку установи.

Телефонні розмови засуджених, які тримаються у виправних 
центрах, можуть здійснюватися за допомогою мобільних телефонів, 
які вони мають право зберігати при собі, зареєстрованих в черговій 
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частині установи виконання покарань. Засуджений має право збері-
гати при собі лише один мобільний телефон.

Надання ув’язненим та засудженим побачень
Стосовно побачень з ув’язненими та засудженими Європейськи-

ми пенітенціарними правилами визначено, що «візити мусять бути 
організовані таким чином, аби надати ув’язненим можливість макси-
мально природно підтримувати та зміцнювати сімейні стосунки».

Під час моніторингу зверніть увагу на наявність та достатність кабін 
(кімнат) для надання побачень різним категоріям ув’язнених та засу-
дженим, їх обладнання, умови надання побачень вразливим категоріям 
засуджених, а також засудженим до довічного позбавлення волі.

Достатність кабін та кімнат побачень визначається із розрахунку 
не менше:

• кімнати тривалих побачень — 2 кімнати на 100 засуджених;
• кімнати короткострокових побачень — 1 кабіна 100 засудже-
них.

У слідчих ізоляторах побачення з родичами або іншими особами 
адміністрація може надавати взятим під варту особам за їх заявами 
і з письмового дозволу слідчого або суду, у провадженні яких перебуває 
справа. Як правило, один раз на місяць. Тривалість побачення — від 
однієї до чотирьох годин.

З моменту допуску захисника до участі у справі побачення з ним 
надаються без обмеження їх кількості та тривалості. Заяви щодо по-
бачень зберігаються в особових справах осіб, взятих під варту.

Засудженим, залишеним у слідчому ізоляторі для роботи з гос-
подарського обслуговування, а також засудженим, які відбувають 
покарання у виді довідного позбавлення волі, побачення надають-
ся відповідно до статей 110, 138, 139, 151 Кримінально-виконавчого 
кодексу України. Засудженим до арешту, на підставі статті 51 цього 
Кодексу, побачення з родичами та іншими особами забороняються.

В установах виконання покарань засуджені мають право на поба-
чення:
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• короткострокові — тривалістю до чотирьох годин, надаються 
з родичами або іншими особами у присутності представника 
установи;

• тривалі — до трьох діб, надаються з правом спільного про-
живання і тільки з близькими родичами (подружжя, бать-
ки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід, 
баба, онуки). Такі побачення можуть надаватися і подружжю, 
яке проживало однією сім’єю, але не перебувало у шлюбі, 
за умови, що в них є спільні неповнолітні діти.

Обладнання кімнат побачень та наявного в них інвентарю визна-
чені додатком 17 до Правил внутрішнього розпорядку установ вико-
нання покарань та додатком 14 до Правил внутрішнього розпорядку 
слідчих ізоляторів.

Доцільно під час моніторингу поспілкуватися з відвідувачами 
на предмет зауважень, рекомендацій та побажань щодо умов прове-
дення побачень.

Особливості короткострокових побачень з неповнолітніми
Право відвідування культурно-видовищних і спортивних захо-

дів за межами виховної колонії в супроводі персоналу або виходу 
за межі виховної колонії у супроводі батьків чи інших близьких ро-
дичів для проведення короткострокових побачень надається засу-
дженим на підставах та в порядку, установлених статтями 143, 144 
Кримінально-виконавчого кодексу України.

Короткострокове побачення за  межами виховної колонії надаєть-
ся засудженим лише з батьками чи іншими близькими родичами (по-
внолітніми) у межах населеного пункту за місцем дислокації виховної 
колонії і закінчується не пізніше двадцятої години. Тривалість виходу 
засуджених за межі виховної колонії встановлюється начальником 
виховної колонії, але не може перевищувати норм, установлених 
статтею 110 Кримінально-виконавчого кодексу України.
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КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

10. Контакти із зовнішнім світом 
(ст. 28 Конституції України)

Органи місцевої влади та громадські організації

Віддаленість установи від обласного / 
районного центру (вказати відстань, 
км; проблемні питання)

Чи відбувається взаємодія з 
громадськими організаціями?

так ні

Вказати, які громадські організації контактують із закладом

(зазначається)

Проведення безкоштовних 
(благодійних) виступів професійних 
творчих колективів (театрів, 
філармоній тощо)

Проведення платних заходів за рахунок 
коштів засуджених і за їхньою згодою

Взаємодія з місцевими органами влади

так ніЧи відбувається діяльність 
спостережної комісії?

(зазначається)

Доступ до інформації

Доступ до перегляду телевізійних 
програм:

• контроль за переглядом 
телевізійних програм, фільмів з 
боку персоналу

• наявність графіку (годин 
перегляду)
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Радіофікація приміщень

(радіотрансляції здійснюються 
централізовано від єдиного 
радіотрансляційного вузла)

Бібліотека

Чи є читальна зала? так ні

Чи наявні періодичні видання 
(газети, журнали)?

так ні

Частота поновлення літератури

Телефонні розмови

Чи забезпечено доступ до телефону? 
Яка тривалість розмови?

так ні

Плата за телефонну розмову
платні 
автомати

безкоштовні 
автомати

Чи є журнал, де фіксуються 
телефонні розмови? (порядок 
проведення зазначається)

так ні

Побачення  

Графік побачень з родичами

(наявність):

коротко-
строкові 
побачення

тривалі 
побачення

Чи є кімнати для короткотривалих 
побачень? (кількість зазначається)

так ні

Загальний стан кімнат для 
короткотривалих побачень

задовільно незадовільно
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Чи є кімнати для тривалих побачень?

- звичайні (вартість койкомісця)

- люкси (вартість койкомісця)

так ні

Загальний стан кімнат для тривалих 
побачень

задовільно незадовільно

Кореспонденція

Можливість користуватися поштою задовільно незадовільно

Забезпеченість папером, конвертами, 
ручками

задовільно незадовільно

Дотримання персоналом порядку 
перегляду змісту листування

(які листи і ким перевіряються?)

Порядок відправки кореспонденції 
(зазначити)
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11. Право на освіту 
(ст. 53 Конституції України)

Основні критерії оцінки
• Наявність навчального закладу.
• Обладнання навчальних класів.
• Забезпеченість підручниками, навчально-методичним при-
ладдям та літературою.

• Організація навчального процесу, розклад занять, навчальні 
плани.

• Проведення занять для педагогічно занедбаних та невстига-
ючих учнів.

• Можливість участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
• Доступ до професійно-технічної та вищої освіти.
• Наявність учнівського самоврядування.

Організація загальноосвітнього навчання, професійно-технічної 
освіти і професійного навчання засуджених на виробництві здійс-
нюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загаль-
ну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» та в порядку, 
устан овленому законодавством.

Час проведення занять у загальноосвітніх навчальних закладах 
визначається розпорядком дня уст анови виконання покарань.

Для складання іспитів учні-засуджені звільняються від роботи 
на строк, передбачений Кодексом законів про працю України і За-
коном України «Про оплату праці». Заробітна плата їм за цей час 
не нараховується, хар чування надається безкоштовно.

Адміністрація установ виконання покарань всебічно сприяє загаль-
ноосвітньому та професійно-технічному навчанню засуджених. У разі 
потреби надає їм допомогу в отриманні консультацій, при дбанні підруч-
ників та посібників.

Під час навчального процесу засуджені можуть мати обмежений 
доступ до мережі Інтернет під контролем адміністрації установи ви-
конання покарань для користування навчальними програмами (ре-
сурсами).



82 ПОСІБНИК з моніторингу пенітенціарних установ 

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

11. Право на освіту 
(ст. 53 Конституції України)

Наявність навчального закладу

(консультативний пункт)
так ні

• наявність укладеного договору 

• кількість обладнаних класів для навчання

• затверджений розклад занять

• навчальні плани

(інше зазначається)

Стан навчально-методичного приладдя

Забезпечення навчальною літературою

Можливість складання зовнішнього незалежного 
оцінювання:

• реєстрація для здачі ЗНО

• отримання сертифікату
Можливість вибору вихованцями форм навчання, 
факультативів, позакласних занять

(зазначається)
Проведення занять для педагогічно занедбаних та 
невстигаючих учнів (зазначається)

Якщо так, то які? Навчаються згідно плану по 
індивідуальній роботі

Дана категорія вихованців навчається у класі 
вирівнювання знань за індивідуальною програмою

Доступ до професійно-технічної та вищої освіти
(зазначається)
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12. Право на працю та 
захист від експлуатації 

(ст. 43 Конституції України)

Основні критерії оцінки
• Створення умов для залучення утримуваних до праці.
• Дотримання норм тривалості робочого часу.
• Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і вироб-
ничої санітарії.

• Гідна оплата праці.
• Відрахування із заробітку.
• Відрахування з особових рахунків осіб, які не працюють або 
ухиляються від роботи.

• Пенсійне/соціальне забезпечення.

Відповідно до Європейських пенітенціарних правил, «заходи 
з охорони здоров’я ув’язнених та техніки безпеки їхньої праці мусять 
бути не менш суворими, аніж заходи, які застосовуються щодо робіт-
ників на волі».

Під час обходу робочих камер і виробничих приміщень, бесід та 
опитування засуджених вивчаються питання:

• праця засуджених здійснюється в умовах позбавлення волі — 
обов’язок працювати не повинен набирати категоричної фор-
ми, зменшувати волевиявлення самого працюючого;

• наявності адміністративного примусу з метою виконан-
ня кожним працездатним засудженим обов’язку працювати 
в умовах, що принижують його гідність;

• фактичні умови праці засуджених (виробнича санітарія) 
не повинні відрізнятися від умов праці вільних громадян 
(п. 74.1 Мінімальних стандартних правил поводження з в’яз-
нями: «правила, що стосуються безпеки праці та охорони здо-
ров’я вільних робітників, повинні застосовуватися і в закладах);

• дотримання вимог законодавства щодо оплати праці (з ураху-
ванням навантаження та шкідливості).
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Праця засуджених до позбавлення волі регламентується главою 18 Кри-
мінально-виконавчого кодексу України. Залучення до праці здійснюється 
з урахуванням наявних виробничих потужностей установи, враховується 
стать, вік, працездатність, стан здоров’я, спеціальність засудженого.

Праця осіб, позбавлених волі, організовується з додержанням пра-
вил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, встановле-
них законодавством про працю.

Залучення засуджених до праці має винятки. Зокрема, дозволяється пра-
цювати за бажанням з урахуванням висновку лікарської комісії колонії:

• засудженим чоловікам, віком понад шістдесят років;
• жінкам — понад п’ятдесят п’ять років;
• інвалідам першої та другої груп, хворим на активну форму ту-
беркульозу;

• жінкам з вагітністю понад чотири місяці;
• жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних 
колоніях.

Характер діяльності і тривалість робочого часу цих категорій засудже-
них визначається лікарською комісією залежно від їх працездатності з ура-
хуванням стану здоров’я, профілю виробництва на підприємстві, в установі.

Індивідуалізація залучення засуджених до праці має цілу низку 
«критеріїв”:

• залучення до праці здійснюється з урахуванням наявних ви-
робничих потужностей установи;

• враховується стать, вік, працездатність, стан здоров’я, спеці-
альність засудженого;

• вимоги нормативних актів щодо переліку робіт і посад, 
на яких забороня ється використовувати засуджених.

Забороняється використовувати працю засуджених:
•  на всіх роботах і посадах у територіальних органах управління 
ДПтС; адміністративних будівлях, у яких розміщується пер-
сонал з охорони установ вик онання покарань;
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• у приміщеннях, де розміщені зброя, спецзасоби та службова 
документація;

• на роботах, пов’язаних з устаткуванням для множення доку-
ментів, радіотелеграфною та телефонною технікою ( за ви-
нятком лінійних монтерів у присутності представників 
адміністрації виконання покарань);

• на посадах продав ців, бухгалтерів-операціоністів, касирів, за-
відувачів продовольчих та речових складів, комірників;

• на робо тах, пов’язаних з обліком, зберіганням та видачею ме-
дикаментів, а також вибухових та отруйних речовин;

• як фотографів (крім  засуджених до обмеження волі), зубопро-
тезистів, водіїв легко вих та оперативних автомобілів i мотоци-
клістів;

• на посадах з підпорядкуванням їм вільнонай маних працівників;
• на роботах, що пов’язані з обслуговуванням та ремонтом тех-
нічних засобів охорони і нагляду;

• на роботах, що пов’язані з наданням медичної допомоги.

Адміністрація установи виконання покарань може залучати за-
суджених до робіт з благоустрою житлових та виробничих зон місць 
позбавлення в олі, прилеглих територій та з поліпшення житлово-по-
бутових умов засуджених або забезпечення установ продовольством.

До цих робіт засуджені відповідно до частини п’ятої статті 118 
Кримінально-виконавчого кодексу України залучаються без оплати 
праці, як правило, в порядку черговості, в неробочий час і не більш як 
на дві години на день.

На виробничих об’єктах установи виконання покарань засудженим 
забороняється:

• тримати продукти харчування, посуд;
• настільні ігри, спортивний одяг;
• телевізійні приймачі та радіоприймачі (за винятком випадків, 
якщо робота пов’язана з їх ремонтом);

• споруджувати різні будови (лазні, пральні, душові, сейфи, бу-
диночки, будки, приміщення та засоби для відпочинку, опа-
лення тощо);
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• користуватися точильним обладнанням та інструментом для 
власних потреб.

Засуджені, призначені для виконання робіт з господарського об-
слуговування (крім старших днювальних та днювальних),  формують-
ся в одне відділення соціально-психологічної служби. Їхні обов’язки 
визначаються нач альником установи виконання покарань. Таким за-
судженим оформлюються санітарні книжки з відміткою про проход-
ження медичного огляду.

Відповідно до типових обов’язків старшого днювального, дню-
вального гуртожитку (камери) розробляються і затверджуються 
обов’язки старшого днювального та днювального у гуртожитках від-
ділень соціально-психологічної служби.

Взяті під варту особи можуть залучатися до роботи лише в межах 
території місця попереднього ув’язнення за їх згодою і з дозволу слід-
чого або суду, у провадженні яких перебуває справа. Праця таких осіб 
оплачується згідно чинного законодавства.

Без оплати праці особи, взяті під варту, можуть залучатись лише 
до робіт, пов’язаних із створенням належних санітарно-побутових 
умов і упорядкуванням місця попереднього ув’язнення не більш як 
на дві години протягом дня (стаття 16 Закону України «Про попереднє 
ув’язнення”).

Відрахування із заробітку засуджених
Згідно з ч. 1 ст. 121 Кримінально-виконавчого кодексу України, 

особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, із нарахова-
ного їм заробітку, пенсій та іншого доходу відшкодовують комуналь-
но-побутові та інші надані послуги.

Відповідно до п. 6.1, п. 6.3 р. VI Інструкції про умови праці та за-
робітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, 
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2013 
№ 396/5, засуджені із нарахованого їм заробітку відшкодовують вар-
тість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та 
інших послуг, крім вартості спецодягу і спецхарчування.
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Відшкодування засудженими витрат на їхнє утримання проводиться 
з дотриманням такої черговості:

• податок з доходів фізичних осіб;
• аліменти;
• вартість одягу, взуття, білизни (крім вартості спецодягу);
• вартість харчування, комунально-побутових та інших нада-
них послуг (крім вартості спец харчування);

• за виконавчими листами на користь громадян;
• за виконавчими листами на користь юридичних осіб;
•  відшкодування матеріальних збитків, заподіяних засуджени-
ми державі під час відбування покарання.

Із засуджених, які не працюють, вартість харчування, одягу, 
взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг 
утримується з коштів, які є на їхніх особових рахунках. У разі відсут-
ності у засудженого коштів на особовому рахунку установа має пра-
во пред’явити йому позов через суд.

Засуджені, яким харчування, одяг, взуття, білизна і комунально-по-
бутові послуги надаються безоплатно:

• неповнолітні;
• люди з інвалідністю І та II груп;
• жінки з вагітністю понад чотири місяці;
• непрацюючі жінки, які мають дітей у  будинках дитини при 
виправних колоніях;

• непрацюючі чоловіки і жінки, які досягли пенсійного віку та 
не одержують пенсії;

• звільнені від роботи через хворобу, зокрема хворі на активну 
форму туберкульозу.
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КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

12. Право на працю та захист від 
експлуатації (ст. 43 Конституції України)

Наявність виробничих майстерень 
(зазначається):

так ні

1.

2.

3.

4.

5.

Санпропускник так ні

• роздягальня (спеціально обладнане 
приміщення для зміни робочого одягу 
на повсякденний)

• душова з достатньою кількістю 
кабінок для миття

• санітарний вузол

• сушильні кімнати
Робочі місця засуджених на виробничих 
об’єктах
• загальний стан, освітлення 

вентиляції

• прибирання (оцінка чистоти)

• температурний режим

• технічний стан обладнання

Порядок залучення засуджених до праці у майстерні

Відповідність кількості виведених на 
роботу засуджених змінному завданню 
та наявним виробничим потужностям
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Індивідуалізація залучення засуджених 
до праці 

(враховується стать, вік, 
працездатність, стан здоров’я, 
спеціальність засудженого)
Ознайомлення засуджених з технікою 
безпеки при експлуатації устаткування 
та правилами охорони праці

(проведення інструктажів, ведення 
журналів)
Ознайомлення засуджених з нормами 
виробітку (змінних завдань) та 
оплати праці (наявність обладнаних 
інформаційних куточків)

Тривалість робочої змін від ____ до ______ год.
Обґрунтованість виводу засуджених у 
третю зміну (необхідність, передбачена 
технологічним процесом)

Нарахування заробітку, оплата праці

• у нічний час

• понадурочний час

• вихідні дні

Відшкодування за шкідливі умови праці

• скорочений робочий день (на 1 год.)

• додаткова видача молока (0,5 л на день)

Відрахування із заробітку

• податок з доходів фізичних осіб;

• аліменти;

• вартість одягу, взуття, білизни (крім 
вартості спецодягу);

• вартість харчування, комунально-
побутових та інших наданих послуг 
(крім вартості спецхарчування);
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• за виконавчими листами на користь 
громадян;

• за виконавчими листами на користь 
юридичних осіб;

• відшкодування матеріальних 
збитків, заподіяних засудженими 
державі під час відбування 
покарання.

Залучення засуджених (ув’язнених) до 
робіт з благоустрою
• наявність та дотримання графіку

• тривалість (час) залучення до 
безоплатних робіт (не більше 2 год.)

13. Право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу 
та медичне страхування 

(ст. 49 Конституції України)
Основні критерії оцінки

• Доступ до лікаря.
• Забезпечення медичними препаратами.
• Надання спеціалізованої медичної допомоги.
• Дієтичне харчування.

Відповідно до вимог Європейських пенітенціарних правил, орга-
нізація медичного обслуговування у пенітенціарних закладах повинна 
здійснюватися з урахуванням ряду приписів, зокрема:

1. Медичні служби у пенітенціарних установах повинні тісно 
співпрацювати з загальною адміністрацією охорони здоров’я 
національного або місцевого рівня.
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2. Хворі в’язні, які потребують допомоги спеціаліста, госпіталі-
зуються у спеціалізовані установи або звичайні лікарні. Якщо 
установа має власне лікувальне відділення, його приладдя, 
обладнання та ліки мають бути достатніми для забезпечення 
медичного обслуговування та лікування хворих в’язнів.

3. В’язні не повинні використовуватись для експериментів, що 
можуть призвести до фізичної або моральної шкоди.

4. Коли це практично можливо, слід вживати заходів для того, 
щоб пологи приймалися не у в’язниці, а у звичайній лікарні. 
У іншому випадку — пенітенціарна установа повинна мати 
персонал і обладнання, необхідні для прийняття пологів та 
післяпологового догляду.

Перебуваючи у медико-санітарній частині та її стаціонарі,  озна-
йомтесь зі станом медичного обслуговування ув’язнених та засудже-
них, наявності ліків, вільного доступу до лікаря, порядком надання 
спеціалізованої медичної допомоги.

Амбулаторія медичної частини призначена для надання амбулатор-
ної медичної допомоги ув’язненим і засудженим.

До складу амбулаторії входять кабінети: начальника медичної ча-
стини; лікарського прийому (терапевта, фтизіатра, психіатра, нарколо-
га, стоматолога тощо); долікарського прийому (фельдшери, медсестри); 
фізіотерапевтичний; процедурний; допоміжні діагностичні, у тому чис-
лі функціональної діагностики, рентгенологічний, флюорографічний.

У амбулаторії обладнуються приміщення для: клініко-діагнос-
тичної лабораторії; перев’язувального кабінету; зберігання ліків; 
очікування прийому.

Стаціонар медичної частини призначений для:
• стаціонарного обстеження і лікування хворих з передбачува-
ною тривалістю їх перебування до 30 діб;

• тимчасової ізоляції інфекційних хворих, а також хворих із за-
хворюваннями з підозрою на інфекційні, до їх направлення 
до спеціалізованих лікувальних закладів;
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• лікування хворих після виписки їх із закладів охорони здоров’я 
відповідно до висновків фахівців органів охорони здоров’я;

• тримання хворих, які підлягають звільненню через хворобу, 
за неможливості перебування їх у камерах.

До структури медико-санітарної частини також входять, як прави-
ло, аптека, амбулаторії, стаціонар (лікарня) з діагностичною лаборато-
рією, інфекційний ізолятор, а також ізолятор для психічнохворих осіб.

У корпусах СІЗО обладнуються кімнати для проведення амбулатор-
ного прийому ув’язнених і засуджених (медичні кабінети).

Відповідно до Європейських пенітенціарних правил, кожний пені-
тенціарний заклад:

• повинен мати медичний і санітарний, що має належну ме-
дичну підготовку, не менше одного лікаря загальної медичної 
практики, котрий має відповідну кваліфікацію;

• надавати доступ до послуг кваліфікованих дантистів і окулістів;
• у разі термінової необхідності вживати заходів щодо надання 
невідкладної допомоги лікаря, що має відповідну кваліфікацію.

Медичні огляди ув’язнених і засуджених є однією з форм медичного 
контролю за станом їхнього здоров’я та організацією лікувально-про-
філактичного забезпечення установ:

• медичні огляди проводяться під час прибуття та вибуття 
з установи;

• проводяться щорічні профілактичні і цільові медичні огляди.
На кожного ув’язненого та засудженого відкривають медичну картку.

Щоб попередити інфекційні захворювання, засуджених, які при-
були до виправної колонії (слідчого ізолятора), після комплексної 
санітарної обробки та медичного огляду розміщують у спеціальних 
ізольованих карантинних приміщеннях. Профілактичний карантин 
витримується 15 діб. Після чого знімається, якщо за цей період серед 
тих, хто був на карантині, не виявлено інфекційних захворювань.
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У слідчому ізоляторі створюють окремі камери. Протягом перших 
10 діб ув’язнені розміщуються у приміщеннях окремо від інших, піс-
ля чого переводяться до інших камер.

Після прибуття в установу виконання покарань протягом двох 
тижнів засуджені проходять лікарський огляд з метою виявлення за-
хворювань, оцінки фізичного стану, попереднього визначення катего-
рії працездатності. Подальший медичний контроль за станом здоров’я 
засуджених здійснюється під час профілактичних медичних оглядів, 
а також у випадку амбулаторних звернень до медичної частини.

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

13. Право на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування 

(ст. 49 Конституції України)

Медичний огляд

Медичне обстеження осіб, 
які прибули до установи

так вибірково ні

Зазначається, які саме категорії новоприбулих проходять медичний 
огляд (хворі на вигляд; на прохання, за скаргою, усі без винятку тощо)
Присутність осіб у 
приміщенні під час 
медичного огляду

інші в’язні

медичні 
працівники

кон-
вой

Порядок проведення первинного огляду новоприбулих

Антропометричні дослідження, збір даних, об’єктивне обстеження 
лікаря, лабораторне дослідження (аналіз сечі, крові на РW)

Умови в кімнаті лікарського прийому

• санітарно-гігієнічний стан

• провітрювання

• освітлення

• температурний режим тощо
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Наявність інфекційного ізолятора

• кількість осіб утримується
• кількість ліжок
• підстави поміщення (зазначається хвороба, з якою 

особа розміщуються окремо від інших)

Наявність ізолятора для осіб з психічними розладами

• кількість осіб утримується
• кількість ліжок
• підстави поміщення (висновок спеціальної лікарської 

комісії)
• застосування м’якої фіксації (підстави, порядок 

застосування)
• специфіка обладнання приміщення (зазначається)
Порядок фіксації інформації про виявлені тілесні 
ушкодження
(перевірити наявність довідки (у 3 екземплярах) про 
ушкодження у медичній картці, особовій справі, 
безпосередньо у особи. Порівняти із записами у Журналі 
обліку виявлення тілесних ушкоджень)
• інформація фіксується в амбулаторній карті
• журналі реєстрації тілесних ушкоджень
• картці тілесного огляду
• особовій справі
Порядок вилучення необлікованих ліків, які було 
знайдено у в’язня
• ліки вилучають та знищують
• ліки вилучають та здають до медичної частини
• ліки обліковують, відповідно до листа призначення, та 

зберігають в медичній частині

Порядок прийому та видачі ліків від родичів засуджених
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• відсутність необхідних ліків в аптеці установи
• ліки зберігають в окремій шафі медичної частини, 

персональній скриньці, видають в’язням для прийому 
під розпис, після призначення лікаря

• приймають без обмежень та обліку

(інше зазначається)

Стаціонар медичної частини

Кількість палат-камер

Кількість осіб, що утримується

Жила площа на одну особу (не менше 5м2)

Кількість ліжкомісць

• усього

• у палаті-камері
Описати технічний стан у палатах 

(відсутність стаціонару, необхідність проведення ремонтних робіт тощо)

Санітарно-гігієнічні умови у палатах

освітлення

прибирання

вентиляція

температурний 
режим

задовільно незадовільно

Опалення гаряче 
водопостачання

(електронагрівач)

холодне 
водопостачання

примусова 
вентиляція

тривожна 
сигналізація

аварійне освітлення

Наявність та використання дезінфікуючих 
засобів

наявні відсутні

• зазначити основні з них

• періодичність застосування

• не використовуються
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14. Дотримання прав людей 
з інвалідністю, ВІЛ/СНІД, 
інших вразливих категорій 
(ст. 49 Конституції України)

Основні критерії оцінки
• Наявність спеціальних пристосувань для осіб із порушення-
ми (зору, слуху, маломобільних груп населення).

• Наявність ІПР та виконання рекомендацій ЛКК.
• Види реабілітаційної роботи.
• Забезпеченість осіб/дітей з інвалідністю ТЗР.

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», відповідно 
до Конституції України, визначає основні засади створення право-
вих, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або 
компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров’я, 
функціонування системи підтримання інвалідами фізичного, пси-
хічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соці-
альної та матеріальної незалежності.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
08.10.2007, № 623, «Індивідуальна програма реабілітації інваліда» є 
обов’язковою для виконання органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підпри-
ємствами, організаціями, у яких працює або перебуває доросла лю-
дина з інвалідністю, дитина з інвалідністю, незалежно від їх відомчої 
підпорядкованості, типу і форми власності.
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КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

14. Дотримання прав людей з інвалідністю, 
ВІЛ/СНІД, інших вразливих категорій 

(ст. 49 Конституції України)

Особливості умов утримання

Доступність будівлі/будівель для малорухомих груп 
підопічних

(пандус з кутом нахилу не більше 1:12. 
Ширина пандуса повинна бути не менше 1,2 м при 
однобічному русі і не менше 1,8 м — при двобічному. 
На початку і кінці пандуса слід передбачати 
горизонтальні площадки завдовжки не менше 1,5 м)

так ні

Наявність у санітарних вузлах спеціальних умов для 
підопічних з особливими потребами

(ДБН В.2.2-9 і  ДБН В.2.2-17)

Наявність засобів малої механізації відповідно до 
індивідуальної програми реабілітації людини з 
інвалідністю:

• візки

• приліжкові столи

• санітарні стільці

• милиці

• ходунки тощо

Забезпечення права на отримання реабілітаційних послуг
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Наявність та виконання індивідуальних програм 
реабілітації людини з інвалідністю

Види реабілітаційних послуг, які надаються людині з 
інвалідністю, відповідно до наказу МОЗ України від 
08.10.2007, № 623:

• медична

• медико-соціальна

• соціальна

• психолого-педагогічна

• фізична

• трудова

• фізкультурно-спортивна

Наявність фізкультурно-спортивних заходів

(зазначається)

Кількість осіб, які проходять трудотерапію

(зазначається)
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ІІІ. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Після здійснення моніторингового візиту результати мають бути 
оформлені відповідним чином, а також узгоджені зі всіма членами 
моніторингової групи:

• Прес-реліз (упродовж 3 днів після візиту)
• Звіт (упродовж 7 днів після візиту)
• Рекомендації (упродовж 7 днів після візиту)

Підготовка прес-релізу
Перед написанням звіту готується прес-реліз, який складаєть-

ся одним із членів моніторингової групи з урахуванням письмових 
пропозицій інших учасників візиту (надаються протягом першої 
доби). Погодження загального тексту відбувається протягом 2-го 
дня після візиту.

Після цього прес-реліз надсилається до Департаменту НПМ, де 
погоджується і публікується упродовж 3 днів після візиту, як пра-
вило, на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини.

Орієнтовна структура прес-релізу повинна включати:
• Назву
• Інформацію про те, де, коли і ким було проведено візит
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• Розширення контексту:
 - здійснені під час візиту заходи;
 - короткий об’єктивний опис ситуації у закладі, виявлені 
системні порушення/проблеми;

 - попередні висновки візиту.
• У разі потреби — додаткову інформацію про місце несвободи, 
отримані під час візиту коментарі, фото.

• Посилання на звіт та рекомендації.

Складання звіту за підсумками 
моніторингу

У звіті мають бути висвітлені основні питання моніторингу уста-
нови виконання покарань чи слідчого ізолятора, а також зауваження 
та системні проблеми, що були виявлені під час моніторингу. У кін-
ці звіту підбивається підсумок та вносяться відповідні рекомендації.

При підготовці звіту необхідно використовувати уніфікований 
підхід, для подальшої зручності порівняльного аналізу та узагаль-
нення інформації за іншими візитами.

Рекомендації щодо підготовки звіту:
• Звіт викладається державною мовою (стиль — ділове мовлен-
ня). Має бути структурований відповідно до блоків карти спо-
стереження (чек-лист), яка береться за основу звіту.

• Інформація викладається в описовій формі з елементами ана-
лізу. Варто дотримуватися деталізації та послідовності вне-
сення відомостей.

• Текст повинен бути беземоційним та не містити оцінні су-
дження.

• Монітор не зобов’язаний посилатися на нормативно-правові 
акти, проте таке посилання є бажаним.

• Записи інтерв’ю у стислому вигляді повинні входити у загаль-
ний текст звіту без конкретизації осіб (за необхідності — повні 
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версії інтерв’ю можуть виступати додатками) для уточнення 
тієї чи іншої проблеми.

• Фотогра фії та важлива статистична інформація, витяги 
зі службових документів установи повинні бути розміщені ло-
гічно по тексту, у відповідних описових блоках.

• Звіт має містити перелік рекомендацій щодо усунення вияв-
лених недоліків та порушень.

• У випадку виникнення суперечливих думок кожен монітор 
окремо може викласти своє власне бачення (думку).

• Важливо, щоб звіт містив всю отриману інформацію, зокрема 
позитивний досвід роботи установи.

Зміст і форма звіту щодо результатів моніторингу виробляється 
практикою. У звіті мають бути висвітлені основні питання моніто-
рингу установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, а саме:

• характер виявлених порушень; прізвища та посади осіб, які їх 
допустили; рекомендації щодо усунення порушень та понов-
лення прав ув’язнених та засуджених, що внесені до звіту;

• окремими розділами можна зазначити результати моніторин-
гу умов утримання неповнолітніх, ув’язнених жінок (вагіт-
них, з дітьми), засуджених до довічного позбавлення волі та 
арешту, інших вразливих категорій.

Написання рекомендацій
Чітке формулювання рекомендацій часто впливає на успішність 

їх реалізації. Дотримання зазначених правил дозволить забезпечити 
їх найбільш ефективне виконання:

• Кожна рекомендація повинна розглядати одне конкретне пи-
тання або систематизовану групу проблем, однак не потрібно 
їх занадто звужувати. Зазначене дає можливість зрозуміти та 
ефективно виконати надані пропозиції.

• Рекомендації повинні бути виваженими та реальними для 
виконання, що надає можливість при проведенні наступних 
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візитів оцінити реалізацію рекомендацій. Вони мають вирі-
шувати основні причини проблеми, а не її проявів.

• У рекомендаціях необхідно посилатися на норми законодав-
ства, а також відомчих нормативно-правових актів.

Звіт погоджується особами, які брали участь у моніторинговому 
візиті, та направляється до Департаменту з питань реалізації націо-
нального превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого 
з прав людини. У подальшому його зміст доводиться до відома ке-
рівництва Державної пенітенціарної служби України та інших орга-
нів державної влади.

Відділ моніторингу пенітенціарних установ
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Додаток № 1.

Витяг з видання: (CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2015)

Європейський комітет з питань запобігання катуванням 
чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню (КЗК)
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СТАНДАРТИ КЗК

«Основні» розділи із Загальних доповідей Комітету

I. В’язниці

Тюремне ув’язнення

Витяги з Другої Загальної доповіді [CPT/Inf (92) 3]

44. У вступній частині слід відзначити, що Комітет під час відві-
дання в’язниць повинен розглянути велику кількість питань. Зви-
чайно, Комітет, приділяє особливу увагу кожній заяві про жорстоке 
поводження з ув’язненими з боку персоналу, однак, до повноважень 
Комітету належать всі аспекти умов тримання у в’язниці. Жорсто-
ке поводження може проявлятись у різних формах, окремі з яких є 
наслідком не якихось навмисних намірів, а, скоріше, результатом 
організаційних недоліків та нестачі ресурсів. Тому для Комітету має 
велике значення загальний рівень життя у закладі. Такий рівень за-
лежить в більшій мірі від видів діяльності, які пропонуються в’яз-
ням, та загального стану відносин між в’язнями та персоналом.

45. Комітет уважно вивчає обстановку, яка склалася в середині 
закладу. Сприяння конструктивним — на противагу конфронтацій-
ним — взаємовідносинам між ув’язненими і персоналом дозволяє 
знизити небажану напругу, що властива будь-якому тюремному се-
редовищу, а, значить, і суттєво зменшити ймовірність виникнення 
інцидентів та пов’язаних з ними випадків жорстокого поводжен-
ня. Інакше кажучи, Комітет хотів би бачити, щоб заходи по контр-
олю та стримуванню здійснювались в атмосфері спілкування 
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та підтримки. Такий підхід зовсім не спрямований на підрив систе-
ми безпеки у закладі, а навпаки, може сприяти її посиленню.

46. Питання переповнення камер безпосередньо стосується ком-
петенції Комітету. Всі служби і будь-яка діяльність всередині закла-
ду зазнають негативного впливу в разі, якщо в закладі буде більше 
ув’язнених осіб, ніж це передбачено. Від цього погіршиться загаль-
ний рівень життя, можливо, навіть досить суттєво. Окрім цього, пе-
реповнення в’язниці або якоїсь її частини саме по собі вже може 
становити факт нелюдського або такого, що принижує гідність, по-
водження.

47. Вирішальне значення для самопочуття в’язнів відіграє задо-
вільна програма їхньої діяльності (робота, навчання, спорт тощо). 
Це стосується як тих закладів, де тримають осіб, що їм вже винесено 
вирок, так і закладів, де перебувають особи, які ще очікують на рі-
шення суду. Комітет відзначає, що можливості діяльності в багатьох 
закладах тимчасового тримання є надзвичайно обмеженими. Орга-
нізація діяльності в закладах, де ув’язнені особи довго не затриму-
ються, є нелегким завданням. Цілком зрозуміло, що мова не може 
йти про програми індивідуального підходу того типу, які можуть за-
стосовуватись в установах по виконанню покарання.

Однак ув’язнені особи, незважаючи на створені для них досить 
пристойні матеріальні умови, не можуть бути просто облишені на-
одинці з самими собою протягом тижнів, інколи місяців, будучи за-
мкненими в своїх камерах. Комітет зазначає, що одним із завдань 
повинно стати забезпечення ув’язненим в закладах попереднього 
тримання можливості проводити значну частину дня (вісім годин 
або більше) поза межами камери, при цьому вони мають займатись 
різнобічною умотивованою діяльністю. Зрозуміло, що в устано-
вах по виконанню покарання така діяльність має здійснюватись ще 
на більш високому рівні.

48. Особливу увагу слід приділяти питанню про перебування 
ув’язнених на свіжому повітрі. Вимога про дозвіл ув’язненим пе-
ребувати щодня хоча б одну годину на свіжому повітрі скрізь ви-
знається як основна гарантія прав (бажано, щоб ця вимога була 
невід’ємною складовою більш широкої програми діяльності). Ко-
мітет бажає підкреслити, що всі без винятку ув’язнені (включаючи 
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й тих, хто відбуває покарання в штрафному ізоляторі) мають право 
на щоденне перебування на свіжому повітрі. Саме по собі зрозуміло, 
що щоденне перебування на свіжому повітрі повинне відбуватись 
на ділянці достатньої площі; сама ділянка має бути, наскільки це ви-
дається можливим, обладнана укриттям на випадок поганої погоди.

49. Доступ у будь-який час до відповідних туалетів а також під-
тримання належних гігієнічних умов є суттєвими елементами ство-
рення людських умов перебування.

У зв’язку з цим Комітет повинен відзначити, що він не схвалює 
практику, яка спостерігається в окремих країнах, коли ув’язнені по-
винні справляти природні потреби у відра у своїх камерах (ці відра 
спорожнюються у визначений час). Туалети мають бути розміщені 
або безпосередньо в камерах (бажано, щоб це було в санітарній зоні 
камери), або ж ув’язненим потрібно забезпечити можливість у будь-
який час (включаючи нічний час) без жодних зволікань виходити 
з камери, для того щоб скористатись туалетом.

Ув’язнені також повинні мати регулярний доступ до душу та ван-
ної. Бажано також, щоб в камері була проточна вода.

50. На додаток Комітет зазначає, що його особливо турбує, коли 
доводиться зустрічатись в одному закладі з випадками переповнен-
ня у поєднанні з недостатнім режимом діяльності і неналежним до-
ступом до туалету або до засобів для вмивання. Загальний вплив 
таких умов на ув’язнених може бути вкрай негативним.

51. Також важливим питанням для ув’язнених є підтриман-
ня нормальних зв’язків із зовнішнім світом. Ув’язнені повинні пе-
редовсім мати можливість підтримувати зв’язки зі своєю родиною 
та з близькими друзями. Керівним принципом повинно стати забез-
печення контактів із зовнішнім світом; будь-яке обмеження таких 
контактів повинно мотивуватись виключно серйозними мотивами 
безпеки або ж нестачею ресурсів, що є в розпорядженні.

У зв’язку з цим Комітет хоче підкреслити необхідність певної 
гнучкості у застосуванні правил щодо режиму відвідування та те-
лефонних контактів з тими з ув’язнених, сім’ї яких проживають 
на значній відстані від місця ув’язнення (що робить неможливим 
регулярні відвідини). Таким ув’язненим слід, наприклад, дозволяти 
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більш тривалі відвідини або ж надавати їм більше можливостей для 
телефонних переговорів з їхніми родинами.

52. Комітет також уважно вивчає всі специфічні проблеми, які 
постають перед окремими категоріями ув’язнених, наприклад, пе-
ред жінками, підлітками та іноземцями.

53. В’язничний персонал вимушений за певних обставин засто-
совувати силу для контролю за агресивними ув’язненими, і в окре-
мих випадках може використовувати знаряддя фізичного впливу. 
Подібні ситуації, вочевидь, характеризуються високим ризиком 
можливого жорстокого поводження з ув’язненими і вимагають ок-
ремих гарантій дотримання прав.

Ув’язнений, проти якого були вжиті засоби фізичного впливу, має 
право на негайне обстеження лікарем та, якщо це необхідно, на ме-
дичну допомогу. Це обстеження має бути здійснене у такий спосіб, 
щоб немедичний персонал не міг чути, а по можливості й спостеріга-
ти за таким обстеженням, а наслідки обстеження (включаючи будь-
які відповідні заяви з боку ув’язненого та висновок лікаря) повинні 
бути належним чином запротокольовані і надані в розпоряджен-
ня ув’язненого. В тих рідких випадках, коли необхідно застосувати 
знаряддя фізичного впливу, ув’язнений, до якого були застосовані 
такі знаряддя, повинен перебувати під постійним і належним наг-
лядом. В подальшому знаряддя фізичного впливу повинні бути при 
першій же можливості вилучені. Вони ніколи не повинні застосову-
ватись або ж їхнє застосування продовжуватись в якості покарання. 
Також слід здійснювати запис усіх випадків, коли по відношенню 
до ув’язнених була застосована сила.

54. Процедура ефективного розгляду скарг та здійснення переві-
рок є основними гарантіями проти жорстокого поводження у в’яз-
ницях. Ув’язнені повинні мати можливість звертатися зі скаргами 
як в середині самої пенітенціарної системи так і поза межами сис-
теми, а також користуватись можливістю конфіденційного звертан-
ня до відповідного органу влади. Комітет приділяє особливу увагу 
тому, щоб регулярні візити до всіх подібних закладів здійснювались 
незалежним органом (наприклад, комісією відвідувачів або суддею, 
що має повноваження здійснювати нагляд за діяльністю цього за-
кладу), який матиме повноваження розглядати скарги від ув’язнених 
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(а також, в разі потреби, і вжити відповідних заходів) та інспектува-
ти всі приміщення закладу. Такі органи можуть, окрім іншого, віді-
гравати важливу роль у налагодженні взаємовідносин та в усуненні 
протиріч, що виникають між тюремною адміністрацією і ув’язненим 
чи ув’язненими взагалі.

55. Як ув’язнені, так і тюремний персонал однаково зацікавлені 
в тому, щоб чіткі процедури дисциплінарного покарання були фор-
мально встановлені та застосовувались на практиці. Будь-яка неви-
значеність у цій області загрожує виникненню системи неофіційних 
(і неконтрольованих) покарань. Процедури дисциплінарного покаран-
ня повинні забезпечувати ув’язненим право бути заслуханим з приводу 
порушення, яке їм приписується, а також право звернутись до вищих 
інстанцій з оскарженням будь-якого накладеного на них покарання.

Паралельно з формально встановленою процедурою дисциплі-
нарного покарання часто існують інші процедури, що полягають 
у примусовій ізоляції ув’язненого від інших ув’язнених через дисци-
плінарні порушення або з мотивів дотримання безпеки (наприклад, 
в інтересах підтримання «належного порядку» у закладі). Застосу-
вання таких процедур повинно також супроводжуватись достатніми 
гарантіями дотримання прав. Ув’язнений повинен бути поінформо-
ваний про причини застосування до нього відповідного покарання 
(за винятком випадків, коли цього вимагає дотримання безпеки)1, 
а також мати можливість висловити свої погляди на це питання 
і оскаржити покарання у відповідному органі влади.

56. Комітет приділяє особливу увагу тим випадкам, коли ув’язне-
них з різних причин (з дисциплінарних мотивів; «загрози», яку вони 
становлять, чи через «буйну» поведінку; в інтересах кримінального 
розслідування; на їхнє власне прохання) тримали в умовах, що були 
близькими до одиночного ув’язнення.

1 Ця вимога в подальшому була викладена в такому новому формулю-

ванні: ув’язнений повинен бути поінформований в письмовій формі про 

причини та способи покарання, які вживаються проти нього (при цьому 

допускається, що наведені причини можуть не містити окремих деталей, 

які з мотивів вимог безпеки не повідомляються ув’язненому).
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Принцип пропорційності вимагає, щоб було встановлене співвід-
ношення між мірою покарання, яка може мати місце в конкретному 
випадку, і застосуванням режиму ізоляції, який може спричинити 
дуже негативний вплив на особу, котру ізолюють. Одиночне ув’яз-
нення може за певних обставин досягати рівня нелюдського, або та-
кого що принижує гідність, поводження. В будь-якому випадку, всі 
форми одиночного ув’язнення повинні бути якомога коротшими.

У разі, коли такий режим запроваджується або застосовуєть-
ся на прохання самого ув’язненого, основною гарантією буде те, 
що кожного разу, коли ув’язнений або службовець пенітенціарного 
закладу від імені ув’язненого вимагатиме візиту лікаря, такий лікар 
повинен бути викликаний негайно для здійснення медичного огляду 
ув’язненого. Результати цього огляду, в якому має бути врахований 
фізичний та психічний стан, а також, якщо в цьому є потреба, мож-
ливі передбачувані наслідки від продовження ізоляції, повинні бути 
викладені в письмовому вигляді у спеціальному звіті для подальшої 
передачі до уповноважених органів влади.

57. Переведення недисциплінованих ув’язнених до інших закла-
дів є ще одним об’єктом уваги Комітету. Окремі ув’язнені створю-
ють надзвичайні труднощі і переведення їх до іншого закладу інколи 
продиктоване необхідністю. Однак постійне переведення ув’яз-
неного з одного закладу до іншого може вплинути дуже негативно 
на його психічний та фізичний стан. Окрім цього, ув’язнений ма-
тиме труднощі у підтриманні належних контактів зі своєю сім’єю 
та своїм адвокатом. Загальний вплив постійних переведень на ув’яз-
неного може за певних обставин розглядатись як нелюдське, або 
таке, що принижує гідність, поводження.

***
59. Комітет хоче підкреслити велику значимість, яку слід приділя-

ти підготовці правоохоронного персоналу2 (в процес підготовки має 
бути включене вивчення прав людини — див. також статтю 10 Конвенції 
ООН проти катувань та інших видів жорстокого, нелюдського чи такого, 

2 Вираз «правоохоронний персонал» у цій доповіді означає як поліцей-

ських, так і працівників пенітенціарних закладів.
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що принижує гідність, поводження чи покарання). Цілком очевидно, 
що найкращою гарантією проти жорстокого поводження з особами, яких 
позбавлено волі, є відповідним чином підготовлені поліцейські чи тюрем-
ний персонал. Підготовлені службовці зможуть успішно виконувати свої 
обов’язки без використання жорстоких методів а також братимуть на себе 
забезпечення основних гарантій затриманих та ув’язнених осіб.

60. У зв’язку з цим Комітет вважає, що здатність володіння на-
вичками спілкування повинна бути визначальним чинником під час 
прийому на службу правоохоронного персоналу. В процесі підго-
товки особливу увагу також слід приділяти вдосконаленню цих на-
вичок, виходячи з позиції поваги до людської гідності. Володіння 
такими навичками дозволить службовцю поліції або пенітенціарно-
го закладу розрядити ситуацію, яка за інших умов може перерости 
в акт насильства, і це загалом сприятиме послабленню напруженості 
та підвищенню якості життя у поліцейських та тюремних закладах, 
що принесе користь усім заінтересованим сторонам.3

Витяги з Сьомої Загальної доповіді [CPT/Inf (97) 10]

12. Під час здійснення візитів у 1996 році Комітет зіткнувся з ве-
ликою кількістю випадків переповнення в’язниць — подібне явище 
характерне для пенітенціарних систем різних європейських країн. 
Часто переповнення камер є дуже гострою проблемою в тюрмах, де 
утримуються особи на етапі попереднього ув’язнення (тобто, йдеть-
ся про осіб, які чекають на винесення судового вироку). Однак Ко-
мітет встановив, що в деяких країнах ця проблема поширюється 
на всю в’язничну систему.

3 Комітет також звертається до національних органів з пропозицією за-

провадити концепцію вивчення прав людини до практичної підготовки 

спеціалістів, щоб можна було управляти ситуаціями, коли існує велика 

загроза правам людини — такими ситуаціями є арешт/затримання особи 

чи проведення допиту за підозрою у вчиненні кримінального злочину. 

Це стане більш ефективним доводом, ніж окремі курси з прав людини.
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13. Як було відзначено Комітетом у Другій Загальній доповіді, 
питання про переповнення в’язниць безпосередньо належить до по-
вноважень Комітету (див. CPT/Inf (92) 3, пункт 46).

Переповнена в’язниця означає перебування в тісних та негігієнічних 
умовах, постійну відсутність приватності (навіть коли йдеться про вирішен-
ня таких основних задач, як користування сантехнічним обладнанням), 
обмеження можливості перебувати поза межами камери, оскільки для цьо-
го не вистачатиме необхідного персоналу та наявних інфраструктур, пере-
вантаженість медичних служб, більший рівень напруженості і, відповідно, 
більше проявів насильства як в середовищі самих ув’язнених, так і між 
ув’язненими та персоналом. Цей перелік є ще далеко не вичерпним.

Комітет вже не один раз робив висновок про те, що негативні 
наслідки переповнених в’язниць спричинюють нелюдські та такі, 
що принижують гідність, умови ув’язнення.

14. Для вирішення проблеми переповнених в’язниць окремі країни 
стали на шлях збільшення кількості пенітенціарних установ. Однак Ко-
мітет далеко не впевнений в тому, що збільшення можливостей щодо 
прийому більшої кількості ув’язнених становить єдине вирішення про-
блеми. Багато європейських держав, що започаткували масштабні про-
грами будівництва пенітенціарних закладів, встановили, що кількість 
населення в камерах збільшується одночасно із будівництвом закла-
дів. І навпаки, існування в окремих державах політики, що спрямована 
на обмеження чи скорочення кількості позбавлених волі осіб, є важли-
вим внеском в підтриманні керованого рівня населення в’язниць.

15. Проблема переповнення камер є достатньо серйозною, і це 
потребує співробітництва на європейському рівні з метою виро-
блення відповідної стратегії. Комітет із задоволенням відзначає, 
що роботи в цьому напрямку недавно розпочались під егідою Єв-
ропейського комітету кримінальних проблем (CDPC). Комітет у за-
побіганні катуванням сподівається, що завершення цієї роботи буде 
розглядатись як одна з пріоритетних задач. 4

Витяги з Одинадцятої Загальної доповіді [CPT/Inf (2001) 16]

4 30 вересня 1999 року, Комітет Міністрів Ради Європи прийняв реко-

мендацію № R (99) 22 стосовно переповнення в’язниць та зростання 

тюремного населення.
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Взаємини між персоналом 
і ув’язненими

26. Наріжним каменем гуманної пенітенціарної системи завжди 
буде наявність правильно відібраного і навченого персоналу, який 
знатиме, як дійти належного ставлення у поводженні з ув’язнени-
ми і дивитиметься на власну роботу скоріш як на професійне по-
кликання, аніж як на просте виконання передбачених службових 
обов’язків. Розбудову позитивних взаємних із ув’язненими слід ви-
знати ключовим складником особливої пенітенціарної професії.

На жаль, Комітет часто доходить висновків, що взаємними між 
персоналом і ув’язненими мають формальний і віддалений харак-
тер: персонал не розрізняє, а уніфікує ув’язнених і вважає вер-
бальне спілкування із ними маргінальним аспектом своїх функцій. 
Про подібний підхід говорять такі часто засвідчувані Комітетом 
випадки, коли в’язнів змушують стояти обличчям до стіни, поки 
ними не займеться охоронець або поки не пройдуть відвідува-
чі; коли ув’язнених заставляють схиляти голови і тримати руки 
за спиною при пересуванні по території закладу; коли працівник 
в’язниць носять свої кийки в погрозливий і навіть провокаційний 
спосіб. Така практика не є необхідною з огляду на безпеку і аж 
ніяк не сприятиме формуванню позитивних взаємин між персо-
налом і ув’язненими.

Справжній професіоналізм тюремного персоналу означає уміння 
гуманно і порядно ставитись до в’язнів — не забуваючи про безпеку 
і порядок. У цьому сенсі тюремне начальство має заохочувати пер-
сонал у розумній мірі довіряти ув’язненим і сподіватись, що вони 
готові поводитись належним чином. Розбудова конструктивних і по-
зитивних взаємин між персоналом і контингентом в’язниць не лише 
зменшить ризик жорстокого поводження, але й сприятиме кращим 
контролю та безпеці. Персонал закладів позбавлення волі, в свою 
чергу, відчуватиме більше задоволення від своєї роботи.

Забезпечення позитивних взаємин між в’язничним персона-
лом і ув’язненими великою мірою залежатиме від того, чи у кожний 
момент в місцях утримання в’язнів чи у місцях загального корис-
тування перебуває адекватна кількість працівників закладу. Досвід 
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Комітету свідчить, що це не завжди так. В цілому занизька кількість 
присутніх працівників і/або існування спеціальної системи допус-
ків, які зменшують можливості безпосереднього контакту з ув’яз-
неними, загальмовують формування позитивних взаємин і навіть, 
у ширшому контексті, можуть створити небезпечне середовище 
як для персоналу, так і для в’язнів.

Також слід відзначити, що за неадекватного забезпечення кадра-
ми підтримання безпеки і виконання режимних вимог подеколи ро-
блять необхідною часту понаднормову роботу персоналу, яка легко 
призводить до стресових станів і швидкої втомлюваності (відомої 
як «вигорання»). Все це, в свою чергу, може ще більш підсилити на-
пругу, притаманну будь-якому тюремному середовищу.

Насильство серед ув’язнених
27. Доглядові обов’язки пенітенціарного персоналу по відно-

шенню до контингенту включають обов’язок захищати ув’язнених 
від інших ув’язнених, які хочуть заподіяти їм якусь шкоду. Власне, 
насильство серед в’язнів часто трапляється в усіх пенітенціарних си-
стемах і набуває різноманітних форм, від малопомітних виявів пе-
реслідування до відвертого приниження із застосуванням фізичної 
сили.

Належна протидія насильству серед в’язнів вимагає того, щоби 
персонал був у змозі застосовувати свої повноваження і адекватно 
здійснювати наглядові функції; це, зокрема, передбачає повноцін-
не кадрове забезпечення. Персонал закладів позбавлення волі має 
вміло пізнавати ознаки заворушення і вправно та рішуче втручатись, 
як на те є потреба. Існування позитивних взаємин між персоналом 
і в’язнями, побудованих на поняттях безпечного утримання і догля-
ду, набуде в цьому контексті вирішального значення і насамперед 
залежатиме від наявності у персоналу навичок між-особистого спіл-
кування. Крім того, керівний склад закладу має бути готовим до пов-
ної підтримки підлеглих у здійсненні їхніх повноважень. Ситуації, 
які виникатимуть, можуть потребувати конкретних заходів безпе-
ки (включаючи дієвий порядок проведення обшуку); утім, подібні 
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заходи завжди будуть лише додатковими по відношенню до згаданих 
вище основних вимог. Кожна пенітенціарна система також матиме 
подбати про те, щоби належно класифікувати і правильно розподі-
лити утримуваних в’язнів.

Ув’язнені, яких підозрюють у вчиненні злочинів на сексуаль-
ному ґрунті чи які засуджені за такі злочини, становлять найбіль-
шу групу ризику з точки зору застосовування іншими ув’язненими 
насильства над ними. Відвернення подібних насильницьких дій 
завжди становить непросту задачу. Часто таких ув’язнених трима-
ють окремо від інших, але за таких умов вони за свою — до того ж 
відносну — безпеку платять завелику ціну, бо позбавляються тих 
видів діяльності, які доступні ув’язненим при звичайному тюрем-
ному режимі. Іншим можливим рішенням є розподіл таких ув’язне-
них по всьому закладу, але в цьому разі треба серйозно подбати про 
забезпечення умов їхньої інтеграції в середовище спецконтингенту 
і, зокрема, рішуче класти край будь-яким виявам ворожого ставлен-
ня чи переслідування щодо таких осіб. Третім варіантом є переве-
дення таких ув’язнених до іншого закладу, із ужиттям заходів для 
нерозголошення характеру вчинених ними злочинів. Кожний із цих 
підходів має свої переваги і свої недоліки, і Комітет не прагне пропа-
гувати якийсь можливий підхід на відміну від інших. Рішення щодо 
того шляху, який слід обрати, завжди залежатиме від кожного кон-
кретного випадку та обставин відповідної справи.
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Переповнення в’язниць

28. Негативне явище переповнення в’язниць властиве пенітен-
ціарним системам по всій Європі і завдає тяжких ударів по спробах 
поліпшити умови утримання в’язнів. Негативні наслідки перепов-
нення в’язниць вже описувались у попередніх Загальних доповідях.5 
З поширенням діяльності Комітету на Європейському континен-
ті його представники довідались про величезний відсоток осіб, які 
в окремих країнах покарані позбавленням волі, і, як наслідок, про 
непомірне переповнення тюрем. Те, що держава тримає за ґратами 
так багато своїх громадян, не може пояснюватись тільки високим 
рівнем злочинності; певно, на такий стан справ якоюсь мірою впли-
вають і світогляд працівників правоохоронних відомств, і позиція 
судової влади.

За таких обставин проблему не вдасться розв’язати лише за ра-
хунок зростання фінансових асигнувань на пенітенціарну систему. 
Натомість слід переглянути чинне законодавство і практику щодо 
утримання під вартою до суду і винесення вироків за злочини, а та-
кож щодо альтернативних ув’язненню покарань. Саме такий підхід 
притаманний Рекомендації Комітету міністрів N° R (99) 22 про пе-
реповнення в’язниць та надмірне зростання кількості засуджених 
до позбавлення волі. Комітет дуже сподівається, що принципи, ви-
кладені у цьому важливому документі, знайдуть застосування в дер-
жавах-учасницях; імплементація згаданої Рекомендації заслуговує 
на пильний моніторинг Радою Європи.

Спільні спальні приміщення
29. У багатьох країнах, відвіданих представниками Комітету, і, зо-

крема, в країнах центральної та східної Європи, ув’язнені великими 
кількостями утримуються в спільних приміщеннях, де вони не тіль-
ки сплять уночі, але й проводять майже увесь свій день; санітарні 

5 Друга Загальна Доповідь — CPT/Inf (92) 3, пункт 4, та сьома Загальна 

Доповідь — CPT/Inf (97) 10, пункти 12–15.
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вузли також розташовані у цих же приміщеннях. Комітет заперечує 
проти самого принципу подібного утримання ув’язнених у закри-
тих тюрмах — і надто тоді, коли такі приміщення вкрай переповнені, 
а умови в них відверто нездорові. Немає сумнівів, що в деяких кра-
їнах різні чинники, зокрема, відповідні культурні традиції, зумов-
люють віддання переваги не окремим камерам, а великим спільним 
приміщенням для утримання в’язнів. Утім, мало що виправдовує — 
і багато чого не виправдовує — ситуацію, коли десятки позбавлених 
волі разом живуть і сплять в одному спальному приміщенні.

Спальні приміщення для великої кількості ув’язнених неодмін-
но означають повсякденну неможливість як приватного усамітнен-
ня, так і особистого життя. Більш того, зростає ризик залякування 
і насильства. Подібні умови утримання сприяють формуванню зло-
чинної субкультури і зміцненню злочинних утворень. Такі умови 
також дуже затрудняють і навіть унеможливлюють виконання пер-
соналом його контрольних функцій. Зокрема, в разі виникнення 
в тюрмі якихось заворушень важко обійтись без залучення великих 
сил ззовні. При подібних умовах утримання в’язнів розміщення кон-
кретних осіб за принципами індивідуального підходу і оцінки по-
треб та ризиків прирікається на невдачу. Всі ці проблеми ще більш 
загострюються, якщо, як це часто буває, кількість утримуваних 
у приміщенні перевищує його орієнтовну місткість, а завелике на-
вантаження на раковини для умивання і туалети разом із недостат-
ньою для такої кількості ув’язнених вентиляцією створюють справді 
жахливі умови.

Утім, Комітет має наголосити, що переведення ув’язнених із ве-
ликих спільних спальних приміщень до менших приміщень завжди 
мусить супроводжуватись заходами, спрямованих на те, щоби вони 
якомога більше годин на день займались різними видами змістовної 
діяльності за межами приміщення, виділеного їм для спання.
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Доступ до природного 
світла і свіжого повітря

30. Представники Комітету часто бачили на вікнах камер мета-
леві ставні, щити чи жалюзі, які позбавляють ув’язнених природно-
го світла і не пропускають у приміщення свіже повітря. Такі засоби 
особливо часто зустрічаються у закладах, де тримають осіб, які че-
кають суду. Комітет повністю визнає, що по відношенню до певних 
категорій позбавлених волі доцільно вживати додаткових заходів 
безпеки з метою відвернення ризику змови і/ або злочинних дій; од-
нак, вжиття таких заходів має скоріш бути винятком, аніж прави-
лом. Це означає, що відповідні органи мають окремо досліджувати 
справу кожного ув’язненого на предмет визначення виправданих 
по відношенню нього особливих засобів безпеки. Проте, навіть 
за доцільності таких заходів вони не повинні позбавляти ув’язнених 
природного світла і свіжого повітря. Світло і повітря необхідні для 
життя, право на яке має кожний в’язень; більш того, відсутність со-
нячного світла і свіжого повітря створює умови, сприятливі для по-
ширення хвороб — зокрема, туберкульозу.

Комітет розуміє, що забезпечення пристойних умов життя у пе-
нітенціарних закладах може означати чималі витрати і що в деяких 
країнах покращанню тюремних умов заважає нестача коштів. Од-
нак, усунення засобів, які не пропускають світло в камери (і устат-
кування камер додатковими засобами безпеки належної конструкції 
в тих рідких випадках, коли це є справді необхідним) не потребує 
значних витрат і водночас принесе чимало переваг усім причетним.

Інфекційні хвороби
31. Поширення інфекційних хвороб і, зокрема, туберкульозу, ге-

патиту і ВІЛ/СНІД перетворилось на велику проблему в ряді кра-
їн Європи. Такі хвороби небезпечні для всього населення, але їхнє 
розповсюдження набуло особливо жахливих вимірів у деяких пе-
нітенціарних системах. У цьому зв’язку Комітет неодноразово мав 
висловлювати серйозні занепокоєння щодо неадекватності заходів, 
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спрямованих на розв’язання зазначеної проблеми. Крім того, умо-
ви, в яких часто утримують позбавлених волі, лише сприяють роз-
повсюдженню інфекційних хвороб.

Комітету відомо, що часи економічних труднощів — які нара-
зі властиві багатьом країнам, котрі відвідуються представниками 
Комітету — потребують жертв; це також стосується пенітенціарних 
систем. Утім, якими би не були ті труднощі, що їх переживає якась 
держава в будь-який момент у часі, позбавлення особи волі означає 
виникнення у держави обов’язку з догляду за такою особою, а це ви-
магає застосування ефективних методів профілактики, обстеження 
і лікування. Належне виконання причетними державними органами 
відповідного обов’язку набуває ще більшого значення, коли йдеться 
про догляд, необхідний при лікуванні небезпечних для життя хво-
роб.

Використання сучасних методів обстеження, регулярне постачан-
ня медикаментів та супутньої продукції, наявність персоналу, який за-
безпечить прийняття ув’язненими прописаних ліків у потрібних дозах 
і з потрібними інтервалами та, за потреби, забезпечення особливого 
дієтичного харчування є важливими складниками дієвої стратегії бо-
ротьби із зазначеними хворобами і належного догляду за позбавленими 
волі. Аналогічно, умови утримання в’язнів із інфекційними захворю-
ваннями мають сприяти покращанню їхнього здоров’я; в приміщеннях, 
окрім природного світла і хорошої вентиляції, мають бути задовільні гі-
гієнічні умови, а кількість утримуваних у ньому не має бути надмірною.

Більш того, зазначених в’язнів не слід ізолювати від решти спецкон-
тингенту, окрім випадків, коли подібних заходів вимагають нагальні ме-
дичні або інакші чинники. У цьому зв’язку Комітет вважає за потрібне 
зробити особливий наголос на тому, що для ізоляції ув’язнених лише че-
рез те, що вони є ВІЛ-позитивними, нема ніяких медичних підстав.

Для того, щоби покласти край подібним хибним припущенням, на-
ціональні владні органи мають забезпечити розробку для пенітенціар-
ного персоналу і для контингенту пенітенціарних закладів змістовної 
навчальної програми щодо інфекційних хвороб. Така програма має охо-
пити шляхи поширення захворювань і методи профілактики, а також 
використання відповідних профілактичних засобів. Зокрема, треба зро-
бити наголос на ризику інфікування ВІЛ і гепатитом В/С при статевих 
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зносинах та ін’єкційному вживанні наркотиків і пояснити роль фізіоло-
гічних рідин у перенесенні вірусів цих хвороб.

Також треба наголосити, що перед тестовими обстеженнями і — 
в разі отримання позитивного результату — після обстежень особи, які 
проходять обстеження, мають отримувати відповідну інформацію та кон-
сультації. Вся медична інформація, яка стосується хворого особисто, має 
лишатись конфіденційною і підлягати захисту. Будь-яке розголошення 
такої інформації повинно засновуватись виключно на інформованій зго-
ді відповідних осіб.

Більш того, ефективна протидія згаданим інфекційним хворобам 
можлива лише за умови якомога дієвої координації заходів, до яких 
вдаються всі міністерства і відомства, котрі в конкретній країні опі-
куються цією проблематикою. У цьому відношенні Комітет воліє 
наголосити на необхідності гарантованого забезпечення хворим лі-
кування після звільнення з місць позбавлення волі.6

Ізолятори суворого режиму
32. В кожній країні завжди існуватиме певна кількість позбавлених 

волі, які вважаються особливо небезпечними і відтак потребують осо-
бливих умов утримання. Такі ув’язнені класифікуються як особливо 
небезпечні з огляду на вчинені ними злочини, на спосіб, у який вони 
реагують на обмеження тюремного життя, або на їхні психологічний 
чи психічний стан. Ця категорія ув’язнених становить (або, принайм-
ні, має становити, якщо система поділу позбавлених волі на категорії 
функціонує належно) лише малу частку загальної кількості ув’язне-
них. Однак, саме такі ув’язненні привертають окрему увагу Комітету, 
оскільки необхідність вжиття виняткових заходів щодо них означає 
більш високий ризик нелюдського поводження.

Особливо небезпечним ув’язненим, які перебувають в спеці-
альних приміщеннях, слід надавати певні режимні послаблення, 
що деякою мірою компенсуватиме суворі умови їхнього утримання. 

6 Також див. розділ про інфекційні хвороби у розділі «Медичні служби 

у в’язницях».
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Зокрема, вони мають отримати нагоду спілкуватись із ув’язненими 
своєї категорії; їм також треба запропонувати доволі широкий вибір 
виду діяльності. Особлива увага має приділятись створенню гарної 
внутрішньої атмосфери в штрафних ізоляторах чи закладах посиле-
ного режиму. Метою має стати розбудова позитивних взаємин між 
персоналом і ув’язненими. Це відповідає не лише інтересам гуман-
ного поводження із утриманими, але й сприяє ефективному контро-
лю, загальній безпеці та безпеці персоналу.

В ізоляторі чи закладі суворого режиму існування задовільної 
програми змістовної діяльності так само важливе — і навіть більш 
важливе — як у звичайному пенітенціарному закладі. Змістовна ді-
яльність може успішно протидіяти вкрай негативному впливу жит-
тя в’язня в малому та замкнутому просторі на його особистість. 
Пропоновані в’язням види діяльності мають бути якомога різними 
(навчання, спорт, робота, яка вимагає застосування професійних 
навичок, тощо). Що стосується роботи, то, зрозуміло, міркування 
безпеки унеможливлюватимуть багато її видів, доступних позбав-
леним волі у звичайних тюрмах, але це не означає, що утримувані 
в камерах чи закладах особливого режиму повинні отримувати лише 
марудну та виснажливу роботу.

Ув’язнені, безсумнівно, не повинні перебувати на спеціально-
му суворому режимі довше, ніж того вимагає небезпека, яку вони 
становлять для інших. Це вимагає регулярного перегляду рішень 
щодо умов утримання в’язнів. Такий перегляд має завжди спиратись 
на поточну оцінку поведінки кожного ув’язненого відповідно нав-
ченим персоналом. Більш того, ув’язнених слід якомога повно спо-
віщати про підстави призначеного їм режиму і, якщо це потрібно, 
його перегляду; це, окрім іншого, надасть їм змогу ефективно скори-
статись із можливостей оскарження відповідного рішення.
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Засуджені на довічне 
чи тривале ув’язнення

33. В багатьох країнах Європи зростає кількість осіб, засуджених 
на довічне або тривале ув’язнення. Під час проведення інспекційних 
відвідин представники Комітету не раз відзначали, що умови утри-
мання таких в’язнів, доступні їм види діяльності та надавані мож-
ливості людського спілкування залишають бажати кращого. Більш 
того, багатьом із таких засуджених призначали особливі режимні 
обмеження, котрі не могли не погіршити й без того згубні наслідки 
довгострокового позбавлення волі; прикладами таких обмежень є 
постійна ізоляція від решти в’язнів, надягання наручників при кож-
ному виході з камери, заборона спілкуватись з іншими ув’язненими 
і ущемлення в правах на побачення з близькими. Комітет не визнає 
аніякі аргументи на користь нерозбірливого застосування обмежень 
щодо всіх засуджених до окремих категорій покарання без урахуван-
ня тієї небезпеки, яку становить (або не становить) кожна конкретна 
особа.

Тривале позбавлення волі в чимало способів сприяє десоціаліза-
ції ув’язнених. Вони відчувають себе невід’ємними від пенітенціар-
них інститутів, їм можуть дошкуляти різні проблеми психологічного 
характеру (включаючи втрату почуття власної гідності і погіршен-
ня соціальних навичок), вони все більш відчувають себе віддалени-
ми від суспільства, у яке із часом більшість в’язнів має повернутись. 
На думку Комітету, режими, які призначаються засудженим на три-
вале позбавлення волі, мають якомога компенсувати зазначені нега-
тивні наслідки у позитивний та випереджувальний спосіб.

Зазначеним категоріям засуджених необхідно забезпечити до-
ступ до різноманітних видів змістовної діяльності (роботи, бажано 
такої, що потребує спеціальних навичок; навчання; спорту; рекреа-
цій/ спілкування). Більш того, такі засуджені мають отримати певні 
можливості прийняття власного рішення про те, як проводити свій 
час, що зміцнюватиме почуття самодостатності та особистої відпові-
дальності. Слід вдаватись до додаткових заходів, щоби зробити строк 
ув’язнення якомога змістовним; зокрема, укладення індивідуальних 
планів відбуття покарання і надання необхідної психосоціальної 
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підтримки допоможуть засудженим налагодити життя в умовах три-
валого ув’язнення і, коли до цього дійде, підготуватись до звіль-
нення. Негативні наслідки тривалого перебування за ґратами 
пом’якшаться, а особи, що відбули покарання, будуть краще гото-
ві до звільнення, якщо під час ув’язнення уможливити їм належний 
зв’язок із зовнішнім світом.

Одиночне ув’язнення

Витяг з 21-ої Загальної доповіді [CPT/Inf (2011) 28]

Вступ
53. Одиночне ув’язнення існує в тій чи іншій формі у кожній пе-

нітенціарній системі. ЄКЗК завжди приділяв особливу увагу осо-
бам, що утримуються в одиночних камерах, з причини того, що таке 
ув’язнення може мати надзвичайно руйнівні наслідки для психоло-
гічного, соматичного та соціального здоров’я цих осіб7.

Такі руйнівні наслідки можуть виникати негайно та посилюватися 
залежно від того, як довго триває цей захід і наскільки невизначеним 
він є у часі. Найбільш важливим показником шкоди, яку може заподі-
яти утримання в одиночній камері, є значно вищий рівень самогубств 
серед ув’язнених, щодо яких застосовується такий захід, ніж серед 
ув’язнених у цілому в тюремній установі. Тому очевидно, що одиноч-
не ув’язнення само по собі потенційно створює проблеми, пов’язані 
із забороною катувань і нелюдського або такого, що принижує гід-
ність, поводження чи покарання. Крім того, воно може створювати 
умови для навмисного жорстокого поводження з ув’язненими поза 
увагою інших ув’язнених і персоналу в’язниці. Таким чином, одиноч-
не ув’язнення безпосередньо пов’язано зі сферою інтересів ЄКЗК. Під 

7 Вивчення доказів цього добре подано в роботі Sharon Shalev «A Sourcebook 

on Solitary Confinement» (Mannheim Centre for Criminology, London, 

2008), з якою можна ознайомитися на сайті: www.solitaryconfinement.org.
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час кожного свого відвідання делегації Комітету приділяють час опи-
туванню ув’язнених, що тримаються в одиночних камерах, з метою 
вивчення умов їхнього утримання і поводження з ними, а також для 
перевірки процедур прийняття рішень про застосування такого заходу 
та їхнього перегляду. У цьому розділі своєї Загальної доповіді Комітет 
викладає критерії, які він використовує для оцінки одиночного ув’яз-
нення. ЄКЗК вважає, що дотримання цих критеріїв може дозволити 
зменшити до мінімуму випадки застосування цього заходу, забезпе-
чити, щоб у разі його застосування, він тривав якомога коротший час, 
зробити кожен з режимів одиночного ув’язнення максимально пози-
тивним, а також гарантувати, щоб запроваджені процедури вимагали 
застосування цього заходу з повною відповідальністю.

54. ЄКЗК розуміє термін «одиночне ув’язнення» як утримання 
ув’язненого окремо від інших ув’язнених, наприклад, у результаті рі-
шення суду, як дисциплінарну санкцію, передбачену в рамках пені-
тенціарної системи, як адміністративний превентивний захід або для 
захисту самого ув’язненого. Ув’язнений, щодо якого застосовується 
такий захід, утримується, як правило, сам, проте, в деяких державах 
він може утримуватися разом з одним або двома іншими ув’язнени-
ми; цей розділ доповіді однаково поширюється і на такі ситуації.

Що стосується більш конкретно одиночного ув’язнення не-
повнолітніх — практика, щодо якої Комітет має особливо суворі 
застереження, — то тут треба також послатися на зауваження, сфор-
мульовані Комітетом у його 18-ій Загальній доповіді.8

Цей розділ не застосовується до ізоляції ув’язнених з медичних 
причин, оскільки підстави для застосування такого заходу мають 
принципово інший характер.

Застосовні принципи
55. Одиночне ув’язнення ще більш обмежує і без того дуже об-

межені права осіб, позбавлених волі. Ці додаткові обмеження 
не притаманні позбавленню волі як такому, і отже повинні бути ок-
ремо обґрунтовані. Для перевірки того, чи є застосування будь-яко-
го специфічного заходу виправданим, доцільно використовувати 

8 Див. CPT/Inf (2008) 25, пункт 26.
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традиційні критерії, закріплені в положеннях Європейської конвен-
ції з прав людини і розвинуті у практиці Європейського суду з прав 
людини:

(a) Пропорційним: будь-яке додаткове обмеження прав ув’язне-
ного повинно бути пов’язане з реальною або потенційною шкодою, 
яку спричинили або можуть спричинити його дії (або з потенційною 
шкодою, якої йому може бути завдано) в пенітенціарній устано-
ві. Враховуючи, що одиночне ув’язнення є серйозним обмеженням 
прав ув’язненого і містить в собі ризики для самого ув’язненого, фак-
тична або потенційна шкода повинна бути принаймні настільки же 
серйозною, наскільки серйозним є сам захід, і піддаватися усуненню 
тільки за допомогою цього заходу. Це знайшло своє відображення, 
наприклад, у тому, що в більшості країн особи утримуються в оди-
ночній камері як покарання лише за найсерйозніші дисциплінарні 
проступки, але цей принцип повинен дотримуватися щоразу, коли 
застосовується цей захід. Чим довше триває одиночне ув’язнення, 
тим переконливішими мають бути підстави для нього і тим пильні-
ше належить стежити за тим, щоб застосування цього заходу досягло 
визначеної мети.

(b) Правомірним: необхідно передбачити в національному законо-
давстві відповідні положення для кожного виду одиночного ув’язнен-
ня, що допускається в країні. Ці положення мають бути розумними. 
Їх необхідно повідомити у зрозумілій формі всім, хто може піддава-
тися одиночному ув’язненню. У законі слід чітко визначити конкрет-
ні обставини, за яких кожний вид одиночного ув’язнення може бути 
застосований; осіб, які можуть його призначати; процедури, яких 
мають дотримуватися такі особи; право ув’язненого висловлювати 
свої погляди в рамках процедури прийняття рішення про застосуван-
ня одиночного ув’язнення; вимогу інформувати ув’язненого, щодо 
якого було вирішено застосувати такий захід, у якомога докладнішій 
формі, про підстави прийняття такого рішення (зрозуміло, що у пев-
них випадках можуть існувати розумні підстави не надавати специ-
фічної інформації з причин дотримання безпеки або в цілях захисту 
інтересів третіх осіб); періодичність та порядок перегляду рішень, 
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а також процедуру оскарження рішень. Режим кожного виду оди-
ночного ув’язнення повинен бути встановлений законом, при цьому 
кожний з режимів має чітко відрізнятися від інших.

(c) Підзвітним: повинні здійснюватися та зберігатися докладні 
записи стосовно рішень про одиночне ув’язнення особи та стосовно 
перегляду таких рішень. Записи повинні чітко вказувати на факто-
ри, які було взято до уваги при винесенні рішень, та на інформа-
цію, на яку вони спиралися. Також мають здійснюватися записи 
про участь ув’язненої особи в процедурі прийняття рішень про її по-
міщення в одиночну камеру або про її відмову брати участь у такій 
процедурі. Крім того, повинні докладно реєструватися всі контакти 
персоналу тюремної установи з особою під час її одиночного ув’яз-
нення, спроби налагодити з нею діалог та її реакція на такі спроби.

(d) Необхідним: правило, згідно з яким допускаються тільки такі 
обмеження, які є необхідними для безпечного і належного утримання 
особи та дотримання вимог правосуддя, однаковою мірою застосову-
ються і до осіб, що перебувають в одиночному ув’язненні. Відповід-
но, під одиночного ув’язнення особу не повинно бути, наприклад, 
автоматично позбавлено права на побачення, телефонні розмови 
та листування або доступу до видів діяльності, що зазвичай є доступ-
ними для ув’язнених осіб (як-от матеріалів для читання). Так само, 
режим має бути достатньо гнучким, або дозволяти усувати будь-які 
обмеження, які у конкретних випадках не вважаються необхідними.

(e) Недискримінаційним: при прийнятті рішення про одиночне 
ув’язнення особи треба стежити не тільки за тим, щоб бралися до ува-
ги всі питання, які є важливими у справі, але також за тим, щоб не бра-
лися до уваги ті питання, які не мають значення для справи. Органи 
влади повинні стежити за застосуванням будь-якого виду одиночного 
ув’язнення для того, щоб переконатися, що цей захід не застосовуєть-
ся непропорційно, без об’єктивного і розумного виправдання і не є 
спрямованим проти конкретного ув’язненого або групи ув’язнених.
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Види одиночного ув’язнення та їхня правомірність
56. Існують чотири основні ситуації, в яких застосовується оди-

ночне ув’язнення. Кожна з них має своє власне обґрунтування і по-
винна розглядатись окремо:

(a) Одиночне ув’язнення як результат судового рішення
У більшості країн суди мають право видати наказ, аби особа, взя-

та під варту (тобто щодо якої застосовано попереднє ув’язнення), 
трималася протягом певного періоду в одиночній камері в інтересах 
кримінального розслідування. Крім того, в декількох країнах строк 
одиночного ув’язнення є складовою частиною покарання, встановле-
ного законодавством, або може призначатися судом як частина виро-
ку.

У тому, що стосується одиночного ув’язнення, призначеного судом 
у рамках попереднього ув’язнення, само собою зрозуміло, що в окремо-
му випадку і на підставі достатніх доказів може існувати виправдання три-
мання конкретного заарештованого окремо від певної групи ув’язнених 
або, за ще більш виняткових обставин, окремо від усіх ув’язнених, а також 
виправдання обмеження його контактів із зовнішнім світом. Це повинно 
робитися тільки в цілях попередження реального ризику для відправлен-
ня правосуддя і з урахуванням гарантій, викладених нижче у пункті 57.

ЄКЗК вважає, що одиночне ув’язнення ніколи не повинно при-
значатися — або залишатися на розгляд відповідного суду — як ча-
стина вироку. У цьому контексті слід нагадати загальноприйнятий 
принцип, згідно з яким правопорушники направляються до тюрми 
для відбуття покарання, а не для отримання покарання. Тюремне 
ув’язнення є само по собі покаранням, і потенційно небезпечне по-
силення покарання як частини вироку є неприйнятним. Може бути 
необхідним, щоб до засудженої особи протягом певного періоду за-
стосовувався режим одиночного ув’язнення, однак застосування та-
кого режиму має вирішуватися пенітенціарним органом, а не бути 
елементом переліку кримінальних санкцій.

(b) Одиночне ув’язнення як дисциплінарна санкція
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Позбавлення ув’язненого контакту з іншими ув’язненими може 
бути призначено як найсуворіша дисциплінарна санкція в рамках 
звичайних дисциплінарних процедур, передбачених законом. Ви-
знаючи небезпеку цієї санкції, країни встановлюють максимальні 
строки, на який вона може призначатися. Ці строки можуть трива-
ти від лише кількох діб до одного місяця або більше. У деяких кра-
їнах начальникам в’язниць дозволяється приймати рішення про 
ізоляцію ув’язненого лише в межах певного максимального стро-
ку, залишаючи за судовим органом право призначити застосуван-
ня цього заходу на більш тривалий період. Більшість країн — але 
не всі — заборонили засуджувати особу до одиночного ув’язнення 
кілька разів підряд.

Беручи до уваги той факт, що одиночне ув’язнення може мати 
дуже руйнівні наслідки, Комітет вважає, що принцип пропорцій-
ності вимагає застосовувати його як дисциплінарне покарання лише 
у виняткових випадках і як крайній захід протягом якомога корот-
шого часу. У багатьох державах-членах спостерігається тенденція 
до зниження максимально можливого строку одиночного ув’язнен-
ня як покарання. ЄКЗК вважає, що максимальний строк не пови-
нен перевищувати 14 діб за конкретне правопорушення і бажано, 
щоб він був ще коротшим9. Крім того, слід заборонити призначен-
ня дисциплінарних санкцій підряд, у результаті чого безперервний 
строк перебування в одиночній камері може перевищувати макси-
мально встановлений строк. Будь-які злочини, вчинені ув’язненим, 
що вимагають за думкою органів влади застосування більш суворих 
санкцій, повинні розглядатися в рамках системи кримінального пра-
восуддя.

(c) Адміністративне одиночне ув’язнення в превентивних 
цілях

Закон у більшості європейських країн дозволяє приймати в ад-
міністративному порядку рішення про поміщення в одиночну каме-
ру ув’язнених, які заподіяли або, як вважається, можуть заподіяти 

9 Максимальний строк повинен, безумовно, бути ще коротшим у тому, 

що стосується неповнолітніх.
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серйозну шкоду іншим особам, або які являють собою дуже сер-
йозну загрозу для порядку або безпеки у в’язниці. Такий захід може 
застосовуватися протягом кількох годин, у випадку одиничного ін-
циденту, або протягом кількох років, якщо йдеться про ув’язнених, 
які вважаються особливо небезпечними і продовжують являти со-
бою безпосередню загрозу.

Це той тип одиночного ув’язнення, що може тривати найдовше 
і що часто супроводжується найменшою кількістю процесуальних 
гарантій. Тому дуже важливо, щоб існували правила, які не дозво-
ляли би застосовувати цей захід занадто легко (наприклад, як не-
гайне реагування на кожне дисциплінарне порушення в очікуванні 
судового рішення), занадто широко або упродовж занадто тривалого 
часу. Таким чином гарантії, викладені нижче у пункті 57, повинні 
суворо дотримуватись.

(d) Одиночне ув’язнення в цілях захисту ув’язненої особи
У кожній пенітенціарній системі існують ув’язнені, які можуть 

потребувати захисту від інших ув’язнених. Це може обумовлюватися 
характером вчиненого ними злочину, їхньою співпрацею з органа-
ми кримінального правосуддя, суперництвом між різними бандами, 
боргами за межами чи всередині в’язниці або загальною уразливі-
стю особи. За таких обставин багато хто з них може утримуватися 
серед загального числа ув’язнених, але ризик для деяких з них є та-
ким високим, що тюремна установа для належного виконання своїх 
обов’язків повинна тримати їх окремо від усіх інших ув’язнених. Це 
може робитися за власним бажанням ув’язненого або з ініціативи 
управління тюремної установи, якщо воно вважає це за необхідне. 
Якою би не була процедура, справа в тому, що ув’язнений може по-
требувати такого захисту до кінця відбування покарання і, можли-
во, навіть під час відбування наступних покарань.

Держави зобов’язані забезпечувати безпечні умови для тих 
осіб, які утримуються у в’язницях, і повинні намагатися вико-
нувати цей обов’язок, дозволяючи налагодження наскільки це 
можливо нормальних соціальних відносин між ув’язненими, під-
тримуючи у той же час необхідний порядок. Одиночне ув’язнення 
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в цілях захисту конкретного ув’язненого має застосовуватися тільки 
тоді, коли немає ніяких інших способів забезпечення його безпеки.

Рішення про поміщення особи в одиночну 
камеру: процедури і гарантії

57. Щоб забезпечити, що поміщення особи в одиночну камеру 
здійснюється тільки за виняткових обставин і протягом якнайкорот-
шого часу, щодо кожного з видів одиночного ув’язнення повинна 
існувати окрема процедура його застосування та перегляду відповід-
них рішень. Комітет викладає тут у загальних рисах процедури, які 
він вважає належними:

(a) Одиночне ув’язнення в рамках попереднього ув’язнення
Як уже зазначалося, поміщення осіб, узятих під варту, в оди-

ночну камеру повинно застосовуватися помірно і тільки тоді, коли 
існують прямі докази в кожному окремому випадку, що спілкуван-
ня ув’язненого з конкретними особами або взагалі з іншими особа-
ми являє собою ризик для відправлення правосуддя. Такі рішення 
повинні прийматися у відкритому судовому засіданні, на підставі 
максимально повно вмотивованого рішення і підлягати окремому 
оскарженню. Вони також повинні регулярно переглядатися компе-
тентним судом для того, щоб гарантувати, що необхідність застосу-
вання такого заходу продовжує існувати.

(b) Одиночне ув’язнення як дисциплінарна санкція
Причини та строки застосування одиночного ув’язнення як по-

карання повинні бути зафіксовані у протоколі дисциплінарного слу-
хання. Керівники вищого рангу та наглядові органи повинні мати 
доступ до таких протоколів. Також повинна існувати ефективна 
процедура оскарження рішень, що дозволяла би вчасно переглянути 
висновок про винність особи і/або вирок та внести зміни щодо їх-
нього застосування на практиці. При цьому слід також одразу ж за-
безпечити надання ув’язненим, які опинилися в подібній ситуації, 
юридичної допомоги.

Ув’язнені, що піддаються цьому покаранню, повинні щодня 
відвідуватися начальником в’язниці або іншим представником 
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адміністрації установи. Рішення припинити одиночне ув’язнення 
повинно прийматися, якщо цього вимагає стан здоров’я ув’язненого 
або дозволяє його поведінка. Такі візити і відповідні рішення мають 
бути належним чином запротокольовані.

(c) Адміністративне одиночне ув’язнення в превентивних цілях
Такий вид одиночного ув’язнення може призвести до довгостро-

кового поміщення особи в одиночну камеру. Адміністративні рі-
шення у таких випадках є часто невизначеними. Обидва ці елементи 
посилюють негативні наслідки застосування цього заходу, що ви-
магає здійснення суворого контролю. Комітет вважає, що дозвіл 
на адміністративне одиночне ув’язнення особи має надавати тільки 
найстарший за званням працівник пенітенціарної установи. Будь-
яке застосування цього заходу як надзвичайного має бути негайно 
повідомлено найстаршому за званням працівнику установи, що за-
ступив на чергування, а також якомога швидше доведено до відо-
ма начальника в’язниці. Повний рапорт повинен бути складений 
до того, як співробітник, котрий приймав рішення, здасть чергуван-
ня. У рапорті має бути вказано причини та точний час прийняття рі-
шення, а також погляди самого ув’язненого, наскільки вони можуть 
бути з’ясовані. Протягом перших годин повинен здійснюватися по-
стійний моніторинг ситуації, результати якого мають одразу ж реє-
струватись. Особа має бути звільнена з одиночної камери, як тільки 
причини для застосування заходу були усунені. У тих випадках, коли 
захід триває понад 24 години, має проводитися повний перегляд всіх 
аспектів справи з метою скасування заходу в найкоротші строки.

Якщо стає ясно, що одиночне ув’язнення має бути продовже-
но на більш тривалий строк, то це потребує втручання представника 
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зовнішнього по відношенню до установи, в якій утримується особа, ор-
гану, як, наприклад, старшого за рангом працівника управління пені-
тенціарної служби. Також повинно існувати право на подання апеляції 
до незалежного органу. Якщо рішення про продовження одиночного 
ув’язнення затверджується, то для розгляду справи має бути органі-
зована міждисциплінарна нарада, на якій ув’язненому буде запропо-
новано висловити свої погляди. Головним завданням для групи осіб, 
що займається переглядом справи, є розробка спеціальної програми 
для ув’язненого, спрямованої на розв’язання проблем, що спричиня-
ють його подальше утримання в одиночній камері. Під час перегляду 
справи, з-поміж інших питань, має бути розглянуто питання про те, 
чи є деякі з обмежень, накладених на ув’язненого, суворо необхідними. 
Так, наприклад, ув’язненому може бути дозволено підтримувати об-
межені контакти з іншими відібраними для цього ув’язненими. Ув’яз-
нений повинен отримати в письмовій формі обґрунтоване рішення 
апеляційного органу, а також інформацію про процедуру оскарження. 
Принаймні через місяць після винесення первісного рішення, а потім 
кожні три місяці, має проводитися перегляд справи, в рамках якого 
мають оцінюватися успіхи в реалізації узгодженої програми, а за необ-
хідності розроблено нову програму. Чим довше особа перебуває в цій 
ситуації, тим ретельнішим має бути перегляд її справи і тим більше ре-
сурсів, включаючи зовнішні, має виділятися для реалізації спроб її (ре)
інтеграції серед інших ув’язнених. Ув’язнений повинен мати можли-
вість зажадати перегляду своєї справи в будь-який момент і отримува-
ти незалежні звіти про здійснення такого перегляду. Начальник тюрми 
або старший персонал повинні щодня відвідувати таких ув’язнених 
і ознайомлюватися з їхніми індивідуальними програмами. Медичний 
персонал установи повинен з особливою увагою ставитися до ув’язне-
них, що тримаються в таких умовах.

(d) Одиночне ув’язнення в цілях захисту ув’язненої особи
Захист ув’язненої особи «на її вимогу» викликає менше про-

блем, ніж її захист за наказом персоналу тюремної установи, але 
все ж таки потребує уваги. Комітет вважає, що будь-які альтер-
нативи одиночному ув’язненню, а зокрема переведення до ін-
шої установи конкретного ув’язненого, що потребує захисту, або 
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ув’язнених, що створюють проблеми, посередництво або навчаль-
ні курси, що розвивають упевненість в собі, повинні випробуватися 
у першу чергу, а наслідки рішення про поміщення в одиночну ка-
меру належним чином пояснюватися зацікавленій особі. Звичайно, 
що будь-яке прохання ув’язненої особи, щодо якої за її вимогою за-
стосовуються засоби захисту, повернутися до звичайного тюремного 
середовища, повинно бути розглянуто та задоволено, якщо тільки це 
можливо зробити з дотриманням умов безпеки.

Особи, яких помістили під захист проти їхньої волі, повинні мати 
право повною мірою брати участь в обговоренні рішення про застосу-
вання щодо них засобу захисту у формі одиночного ув’язнення і пропо-
нувати альтернативні рішення. Їм потрібно дати вичерпне пояснення 
щодо причин прийняття такого рішення і можливість оскаржити його 
на вищому рівні. Таке рішення має регулярно переглядатися з метою 
припинити одиночне ув’язнення, як тільки в ньому більше не буде 
необхідності.

Матеріальні умови під час одиночного ув’язнення
58. Камери одиночного ув’язнення повинні відповідати тим же 

мінімальним стандартам, що застосовуються до інших місць утри-
мання ув’язнених. Тому вони повинні бути достатнього розмі-
ру, мати доступ до природнього світла і бути обладнані штучним 
освітленням (в обох випадках освітлення повинно бути достат-
нім для читання), мати достатнє опалення та вентиляцію. Вони 
також повинні бути обладнані засобами зв’язку з тюремним пер-
соналом. Мають бути вжиті необхідні заходи, аби дозволяти осо-
бам справляти природні потреби в час, коли вони того забажають, 
у пристойних умовах, а також приймати душ принаймні так ча-
сто, як і особи, що утримуються на загальному режимі. Особам, 
поміщеним в одиночні камери, повинно бути дозволено носити 
звичайний тюремний одяг. Вони повинні харчуватися так само, 
як і інші ув’язнені, а за потреби отримувати спеціальне харчуван-
ня. Що стосується ділянок для прогулянок, то вони повинні бути 
досить великими, щоб дозволяти ув’язненим займатися справж-
ньою фізичною активністю, а також обладнані укриттям на випа-
док поганої погоди.
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59. Делегаціям Комітету доводилося занадто часто констатувати, 
що одна або більше з цих основних вимог не дотримуються, зокрема 
у тому, що стосується ув’язнених, на яких накладено дисциплінарну 
санкцію у формі тримання у одиночній камері. Наприклад, камери, 
призначені для цього типу одиночного ув’язнення, іноді розташова-
ні в підвалах з недостатнім доступом до природного світла і венти-
ляції і, отже, схильні до вогкості. Нерідко трапляється, що камери 
є дуже маленькими, іноді мають розмір не більше 3–4м2. У зв’язку 
з цим Комітет хотів би підкреслити, що будь-яка камера розміром 
менше 6м2 не повинна більше використовуватися для утримання 
ув’язнених осіб. Ділянки для занять фізичною активністю також ча-
сто не відповідають установленим вимогам.

60. Згідно із загальною практикою, камери для ув’язнених, щодо яких 
як покарання застосовується одиночне ув’язнення, мають обмежену кіль-
кість меблів, що часто прикріплюються до підлоги. Тим не менш, такі 
камери повинні бути обладнані принаймні столом, а також відповідни-
ми місцями для сидіння в денний час (тобто стільцем або лавкою), а та-
кож ліжком із постільними речами для відпочинку в нічний час. У тому, 
що стосується камер, які використовуються для інших видів одиночного 
ув’язнення, то Комітет вважає, що вони повинні бути обладнані так само, 
як і камери для ув’язнених, які утримуються на загальному режимі.

Режими одиночного ув’язнення
61. Як і у тому, що стосується всіх інших режимів утримання 

осіб, принцип, згідно з яким до ув’язненого, поміщеного в одиноч-
ну камеру, не повинно застосовуватися більше обмежень, ніж це не-
обхідно для його безпечного і відповідного встановленому порядку 
утримання, має бути дотриманим. Крім того, особливі зусилля ма-
ють докладатися на покращення режиму утримання тих осіб, які за-
суджені до довгострокового одиночного ув’язнення. Треба звести 
до мінімуму шкоду, яка може бути їм заподіяна цим заходом. Не-
обов’язково застосовувати підхід «усе або нічого» у даному питан-
ні. Кожне обмеження повинно застосовуватися тільки як відповідна 
реакція на оцінку ризику, який являють собою окремі ув’язнені. Так 
само, як уже зазначалося, режими, що застосовуються до осіб, які 
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перебувають в одиночному ув’язненні, мають відрізнятись один від 
одного з урахуванням виду одиночного ув’язнення.

(a) З ув’язненими, поміщеними в одиночну камеру в рамках попе-
реднього ув’язнення, призначеного за розпорядженням суду, треба пово-
дитися, наскільки це можливо, так само, як і з іншими підслідними. 
Додаткові обмеження мають застосовуватися тільки тоді, коли вони 
є суворо необхідними для відправлення правосуддя.

(b) Ув’язнені, які відбувають одиночне ув’язнення як дисциплінар-
ну санкцію, не повинні бути повністю позбавлені контактів зі своїми 
сім’ями. Будь-які обмеження на такі контакти можуть бути накладе-
ні тільки у тому разі, якщо скоєний злочин був пов’язаний з такими 
контактами. Не повинно накладатися жодних обмежень на право 
ув’язнених на доступ до адвоката. Ув’язнені повинні мати право і за-
охочуватися проводити принаймні одну годину на день на свіжому 
повітрі з самого першого дня розміщення в одиночній камері. Їм та-
кож має бути забезпечено доступ до розумною мірою широкого ви-
бору матеріалів для читання (такий вибір не повинен обмежуватися, 
наприклад, лише релігійною літературою). Принципово важливо, 
щоб ув’язнені мали різні стимули. Це допомагає їм підтримувати 
своє психічне здоров’я.

(c) Ув’язнені, які відбувають адміністративне одиночне ув’язнення 
в превентивних цілях, повинні мати індивідуальну програму, спрямо-
вану на вирішення проблем, що спричинили застосування цього за-
ходу. Така програма повинна намагатися збільшити до максимуму 
контакти ув’язненого з іншими особами — спочатку з персоналом 
в’язниці, а потім, як тільки це стає можливим, з іншими ув’язнени-
ми, — а також передбачати якомога більш широкий спектр діяльно-
сті для того, щоб зайняти особу впродовж дня. Персонал в’язниці 
повинен рішуче заохочувати ув’язненого брати участь у різних видах 
діяльності. Треба також сприяти його контактам із зовнішнім сві-
том. Загальною метою впродовж усього періоду застосування цього 
заходу має бути переконання ув’язненого у необхідності повернути-
ся до загального режиму.
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(d) У тому, що стосується ув’язнених, поміщених в одиночну каме-
ру в цілях їхнього захисту, то тут слід знайти рівновагу між, з одно-
го боку, необхідністю уникати того, щоб такий тип ізоляції ставав 
занадто привабливим для ув’язнених, а, з іншого боку, зводити 
до мінімуму обмеження, накладені на осіб, щодо яких застосову-
ється такий захід. Звичайно, на самому початку одиночного ув’яз-
нення повинні бути вжиті заходи, спрямовані на якомога швидшу 
реінтеграцію особи. Якщо стає ясно, що існують підстави для довго-
строкового захисту і що проблему не можна врегулювати за допомо-
гою інших заходів, то необхідно шукати шляхи поліпшення режиму 
утримання. Особливі зусилля мають бути докладені на відбір ув’яз-
нених, з якими зацікавлена особа могла би без ризику спілкуватись, 
а також на пошук ситуацій, що дозволяли би їй виходити з камери.

Роль медичного персоналу під час одиночного ув’язнення
62. Медичні працівники у в’язницях діють як особисті ліка-

рі ув’язнених. Налагодження позитивних відносин «лікар-пацієнт» 
між ними є найважливішим чинником забезпечення здоров’я і бла-
гополуччя ув’язнених. Практика, що полягає у зобов’язанні лікарів 
засвідчувати, що ув’язнений може відбувати одиночне ув’язнення, 
котре призначається в якості дисциплінарного покарання (або будь-
який інший вид одиночного ув’язнення, призначений проти його 
волі), навряд чи може сприяти таким відносинам. Ця точка зору була 
визнана в Рекомендації Комітету міністрів Rec (2006) 2 про Перегля-
нуті тюремні правила. Положення Тюремних правил у попередній 
редакції, яке зобов’язувало тюремних лікарів засвідчувати, що ув’яз-
нений може відбувати покарання, було скасоване. Комітет вважає, 
що медичний персонал не повинен брати участі у будь-якій частині 
процесу прийняття рішення, у результаті якого застосовується оди-
ночне ув’язнення, крім випадків, коли такий захід застосовується 
в медичних цілях.

63. З іншого боку, медичні працівники повинні дуже уважно ста-
витися до потреб усіх ув’язнених, які перебувають в одиночному 
ув’язненні. Медичний персонал має бути поінформований про кож-
ний випадок застосування такого заходу, відвідувати ув’язнених не-
гайно після їх розміщення в одиночній камері, а потім регулярно 
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принаймні один раз на день, і за необхідності своєчасно надавати їм 
медичну допомогу або призначати необхідне лікування. Вони повин-
ні повідомляти начальника в’язниці про серйозне погіршення стану 
здоров’я ув’язнених, спричинене їхнім утриманням в одиночній ка-
мері.

Висновок
64. Метою розроблення Комітетом цих стандартів є зведення 

до мінімуму випадків застосування одиночного ув’язнення в тюр-
мах, і це не тільки тому, що такий вид ув’язнення може заподіяти 
шкоди психічному, соматичному або соціальному здоров’ю ув’яз-
нених, але й тому, що він створює сприятливі умови для умисного 
жорстокого поводження з ними. Комітет вважає, що одиночне ув’яз-
нення повинно застосовуватись у виняткових випадках, як крайній 
захід і протягом якомога коротшого часу.

Особи, що відбувають одиночне ув’язнення, повинні утримувати-
ся в гідних умовах. Крім того, такий захід повинен передбачати накла-
дення мінімальних обмежень на ув’язнених з урахуванням мети його 
застосування і поведінки ув’язнених і завжди супроводжуватися енер-
гійними зусиллями тюремного персоналу на усунення існуючих про-
блем. Режими одиночного ув’язнення, зокрема, повинні бути якомога 
більш позитивними та спрямованими на усунення чинників, які ви-
правдовують необхідність застосування заходу. Крім того, процедури 
прийняття рішень про застосування одиночного ув�язнення та їхньо-
го перегляду повинні передбачати правові і практичні гарантії.

Треба забезпечити, щоб одиночне ув’язнення завжди явля-
ло собою пропорційну реакцію на складні ситуації, що виникають 
у тюрмах. Це сприятиме позитивним відносинам між персоналом 
та ув’язненими і обмежить шкоду, завдану особам, які дуже часто 
вже належать до найбільш неспокійних і неврівноважених осіб, 
що утримуються в тюрмі.

Медичні служби у в’язницях
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Витяги з Третьої Загальної доповіді [CPT/Inf (93) 12]

30. Медичні служби для позбавлених волі осіб є об’єктом, який 
має безпосереднє відношення до повноважень Комітету у запобіган-
ні катуванням.10 Недостатній рівень медичних служб може призве-
сти до ситуації, що може бути охарактеризована як нелюдське або 
таке, що принижує гідність, поводження. Окрім того, медична служ-
ба у конкретному закладі потенційно може відігравати важливу роль 
в боротьбі із проявами жорстокого поводження як в самому закладі, 
так і в інших місцях (особливо в поліцейських закладах). Більш того, 
медична служба може позитивно вплинути на загальний рівень жит-
тя в закладі, в рамках якого вона функціонує.

31. В наступних пунктах наведені деякі з основних питань, яки-
ми займались делегації Комітету при вивченні діяльності медичних 
служб в місцях перебування позбавлених волі осіб. Однак, від само-
го початку Комітет хоче наголосити на тій значимості, яку він при-
діляє основному принципові, що вже є визнаний у більшості, якщо 
не у всіх країнах, що були відвідані Комітетом до теперішнього часу. 
В цьому принципі закріплено положення про те, що позбавлені волі 
особи мають право на таке саме медичне обслуговування, як і все 
інше населення. Цей принцип тісно пов’язаний з основними пра-
вами особи.

32. Під час своїх відвідань медичних служб у в’язницях Комітет 
керувався визначенням таких питань:

a. Доступ до лікаря
b. Непреференційне медичне обслуговування
c. Згода пацієнта і конфіденційність
d. Профілактика захворювань
e. Гуманітарна допомога
f. Професійна незалежність.
g. Професійна компетентність.

10 Слід також зробити посилання на Рекомендацію № R (98) 7 стосовно 

етичних та організаційних аспектів медичного обслуговування у місцях 

позбавлення волі, яку було прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 

8 квітня 1998 року.
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a. Доступ до лікаря
33. Після прибуття до в’язниці кожна позбавлена волі особа по-

винна бути негайно оглянута медичним працівником закладу. В сво-
їх попередніх доповідях Комітет рекомендував, щоб кожному новому 
ув’язненому якомога в найкоротший строк після прибуття до в’яз-
ниці була надана можливість спілкування з лікарем та, у разі необ-
хідності, проведене медичне обстеження. Слід додати, що в деяких 
країнах повноцінне медичне обстеження після прибуття до в’язни-
ці проводиться кваліфікованим молодшим медичним персоналом 
(медсестрою), який готує доповідь для лікаря. Такий підхід можна 
інколи розглядати як більш ефективне використання наявних люд-
ських ресурсів.11

Також було б бажано, щоб новому ув’язненому після його при-
буття до в’язниці була надана пам’ятка або брошура з інформацією 
про наявність і діяльність медичних служб та нагадуванням про ос-
новні гігієнічні вимоги.

34. Під час перебування в ув’язненні позбавлені волі особи по-
винні мати можливість доступу до лікаря в будь-який час, незалежно 
від режиму їхнього утримання (що стосується, зокрема, доступу до лі-
каря для осіб, яких вміщено до одиночних камер, то див. пункт 56 
Другої Загальної доповіді: CPT/Inf (92) 3). Медичне обслуговування 
повинне бути організоване у такий спосіб, щоб запити стосовно лі-
карської консультації виконувались без непотрібних затримок.

Ув’язненим слід надати можливість доступу до медичного обслу-
говування на конфіденційній основі, наприклад, через надсилання 

11 Ця вимога пізніше була сформульована так: з кожним новоприбулим 

в’язнем в найкоротший термін після його прибуття має провести співбе-

сіду лікар, який також здійснює і медичний огляд новоприбулого. За ви-

ключенням виняткових випадків, така співбесіда чи такий огляд повинні 

здійснюватись в день, коли особу було прийнято до закладу, особливо, 

коли йдеться про заклад для тримання позбавлених волі осіб. Таке ме-

дичне обстеження після прибуття може також здійснюватись кваліфі-

кованим молодшим медичним персоналом, який повідомляє лікареві 

результати огляду.
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повідомлення у заклеєному конверті. Окрім цього, персонал закладу 
не повинен намагатися контролювати і сортувати запити стосовно 
лікарської консультації.

35. Тюремна медична служба повинна, як мінімум, бути здатною 
надавати регулярні амбулаторні консультації та невідкладну медич-
ну допомогу (само собою зрозуміло, що додатково до цього можуть 
бути ще й приміщення лікарняного типу з ліжками). Кожен з ув’яз-
нених повинен мати змогу отримувати допомогу кваліфікованого 
зубного лікаря. Окрім того, медичні працівники, що працюють в пе-
нітенціарних закладах, повинні мати змогу використовувати допо-
могу фахівців.

Завжди повинна існувати можливість викликати лікаря для на-
дання невідкладної медичної допомоги. Окрім цього, на території 
пенітенціарного закладу повинна постійно бути присутня особа, яка 
може надати невідкладну допомогу. Ця особа, по можливості, по-
винна мати офіційно підтверджену кваліфікацію молодшого медич-
ного працівника (медсестри).

Амбулаторне лікування повинно здійснюватись під наглядом 
з боку медичного персоналу; у багатьох випадках для забезпечення 
лікування недостатньо ініціативи з боку ув’язненого.

36. Має бути забезпечена пряма підтримка з боку добре обладна-
ної лікарняної служби або в цивільному, або у тюремному медично-
му закладі.

У випадку, коли потрібно отримати послуги цивільної лікарні, 
постає питання про заходи безпеки. У зв’язку з цим Комітет наголо-
шує, що ув’язнених, які перебувають у лікарні на лікуванні, не слід 
з мотивів безпеки прив’язувати до лікарняних ліжок чи до інших 
конструкцій. Слід знаходити інші рішення для виконання вимог 
безпеки; одним із можливих рішень може стати створення в таких 
лікарнях охоронних підрозділів.

37. Кожного разу, коли виникає потреба госпіталізувати ув’яз-
нену особу чи здійснити спеціальне обстеження в умовах лікар-
ні, транспортування ув’язнених пацієнтів повинно здійснюватись 
у такі строки та за таких умов, як того вимагає стан їхнього здоров’я.
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b. Непреференційне медичне обслуговування

i) загальне медичне обслуговування
38. Медичні служби в місцях позбавлення волі повинні бути 

в змозі забезпечити медичну допомогу та лікування, а також від-
повідну дієту, фізіотерапію, реабілітацію чи будь-який інший спе-
ціальний догляд на такому ж рівні, який пропонується пацієнтам 
в цивільних медичних закладах. Повинна бути передбачена забезпе-
ченість лікарським, допоміжним медичним і технічним персоналом 
а також бути надані відповідні приміщення, обладнання і устатку-
вання.

Повинен бути забезпечений відповідний нагляд за розподілом 
ліків та медичних препаратів, а підготовка медичних препаратів має 
доручатись виключно кваліфікованому персоналу (фармацевту, ме-
дичній сестрі тощо).

39. На кожного пацієнта повинна бути заведена медична картка, 
в якій занотовуватиметься діагностична інформація а також поточні 
записи про зміни стану здоров’я пацієнта та про будь-які спеціальні 
обстеження пацієнта. У разі переведення пацієнта до іншої устано-
ви, його медична картка повинна бути передана лікарям цієї уста-
нови.

Окрім цього, медичний персонал кожної бригади повинен щоден-
но вносити записи до журналу, в якому має фіксуватись інформація 
щодо окремих інцидентів, які стосуються пацієнтів. Такі реєстрацій-
ні записи корисні саме тому, що вони дають загальне уявлення про 
ситуацію з медичним обслуговуванням у місці позбавлення волі і од-
ночасно висвітлюють окремі проблеми, які можуть виникати.

40. Передумовою успішного функціонування медичної служби є 
те, що лікарі і допоміжний медичний персонал мають змогу регуляр-
но проводити зустрічі і створювати робочі групи під керівництвом 
головного лікаря, який очолює цю службу.

iі) психіатрична допомога
41. У порівнянні із звичайним населенням у осіб, яких позбавле-

но волі, частіше зустрічаються симптоми психічного розладу. Тому 
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для роботи в медичній службі в кожному закладі позбавлення волі 
повинен бути запрошений лікар, який спеціалізується в психіатрії, 
а декілька працівників із допоміжного медичного персоналу повин-
ні отримати підготовку в цій області медицини.

Забезпеченість лікарями і допоміжним медичним персоналом 
а також внутрішнє планування місць позбавлення волі повинні да-
вати змогу регулярно здійснювати програми фармакологічної, пси-
хотерапевтичної та професійної терапії.

42. Комітет особливо підкреслює роль, яку повинен відігравати 
керівний склад в’язничного персоналу у превентивному виявленні 
ув’язнених, які страждають психічними захворюваннями (до яких 
відносять депресію, агресивний стан і таке інше), з метою відповід-
ного корегування умов їхнього утримання. Такому напрямку діяль-
ності може сприяти відповідна медична підготовка окремих членів 
охоронного персоналу.

43. Утримувати душевнохворого ув’язненого і доглядати за ним 
слід в лікарняному закладі з достатнім обладнанням і належним чи-
ном підготовленим персоналом. Таким закладом могла б бути зви-
чайна (цивільна) психіатрична лікарня або спеціально обладнаний 
психіатричний заклад в рамках пенітенціарної системи.

З одного боку, часто висувають доводи про те, що з етичних 
міркувань душевнохворих осіб, яких було позбавлено волі, дореч-
но госпіталізувати поза межами пенітенціарної системи в закла-
дах, відповідальність за які покладено на державні служби охорони 
здоров’я. З іншого боку, можна стверджувати, що існування ліку-
вальних психіатричних закладів в рамках пенітенціарної системи 
дозволяє здійснювати догляд за хворими в оптимальних умовах без-
пеки і підвищує ефективність роботи медичних та соціальних служб.

Яким би не був обраний підхід, кількість місць у такому психі-
атричному закладі повинна бути достатньою; надто часто зустріча-
ються випадки, коли доводиться довго очікувати на переведення 
хворого. Переведення таких осіб до психіатричного закладу має роз-
глядатись як питання першочергової значимості.

44. Лікування психічно нестійкого та буйного пацієнта слід пово-
дити під суворим наглядом із забезпеченням догляду за хворим, та, 
якщо це буде визнано необхідним, із застосуванням заспокійливих 
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медичних препаратів. Застосування засобів фізичного впливу може 
бути виправданим лише в разі крайньої необхідності, при цьому 
завжди вимагається або безпосередня вказівка лікаря, або негайне 
повідомлення лікаря з метою отримати подальше його схвалення. 
Засоби фізичного впливу слід вилучити при самій першій можливо-
сті. Їх ніколи не слід застосовувати або продовжувати їхнє застосу-
вання в якості покарання.

В разі застосування засобів фізичного впливу про це необхідно 
зробити запис в медичній картці пацієнта та у відповідному журна-
лі, де вказується час початку та закінчення застосування засобів а та-
кож всі обставини цього випадку та причини вживання засобів.

c. Згода пацієнта і конфіденційність
45. Вільно висловлена згода та дотримання конфіденційності є 

основними правами особи. Вони також є особливо важливими для 
створення атмосфери довіри, яка є необхідною частиною у стосун-
ках між лікарем і пацієнтом, особливо в місцях позбавлення волі, де 
ув’язнений не має можливості вільно вибирати свого власного ліка-
ря.

i) згода пацієнта
46. Пацієнтам повинна бути надана вся відповідна інформа-

ція (якщо необхідно, у формі медичного висновку) відносно їхньо-
го стану здоров’я, курсу їхнього лікування та медичних лікувальних 
препаратів, які їм прописані. Бажано, щоб у пацієнтів було право оз-
найомлюватись із змістом своїх медичних карток, якщо тільки про-
ти цього немає заперечень з терапевтичної точки зору.

Вони повинні мати можливість звертатись із проханням переда-
вати цю інформацію до їхніх родин та адвокатів або ж до лікаря поза 
межами закладу.

47. Кожен пацієнт, який перебуває при здоровому розумі та сві-
домості, вільний відмовитись від лікування або будь-якого іншого 
медичного втручання. Будь-який відступ від цього основоположно-
го принципу повинен, як і по відношенню до всього населення в ці-
лому, базуватись на законі і застосовуватись лише за чітко і суворо 
визначених виняткових обставин.



Стандарти КЗК 143

Типова складна ситуація виникає, як правило, тоді, коли рішен-
ня пацієнта суперечить покладеному на лікаря обов’язку піклуватись 
про здоров’я пацієнта. Подібне може трапитись у випадку, коли паці-
єнт перебуває під впливом власних переконань (наприклад, відмов-
ляється від переливання крові) або коли він має намір завдати собі 
каліцтва з метою відстояти свої вимоги, протестуючи проти органів 
влади чи висловлюючи свою підтримку якимось переконанням.

У випадку голодного страйку органи державної влади або профе-
сійні організації в деяких країнах вимагають втручання лікаря, щоб 
запобігти смерті, якщо тільки стан свідомості пацієнта серйозно по-
гіршується. В інших країнах право ухвалювати рішення про клініч-
не втручання належить головному лікарю після того, як він отримав 
консультації та зважив на всі факти, що стосуються справи.

48. Стосовно питання про проведення медичних досліджень 
над ув’язненими, то цілком зрозуміло, що слід дотримуватись дуже 
обережного підходу, оскільки існує ризик, що згода ув’язнених 
на участь в таких дослідженнях може бути обумовлена їхнім перебу-
ванням в місцях позбавлення волі. Повинні існувати гарантії того, 
що ув’язнений, про якого йде мова, дав на це згоду без примусу і бу-
дучи поінформованим про зміст цих досліджень.

Правила, що застосовуються, повинні бути такими, які існують в су-
спільстві, і вони мають передбачати втручання комісії з питань етики. 
Комітет хотів би додати, що він підтримує дослідження, які пов’язані 
з тюремною патологією та епідеміологією або з іншими специфічними 
аспектами, що стосуються умов утримання позбавлених волі осіб.

49. Залучення ув’язнених до навчальних програм студентів вима-
гає згоди самих ув’язнених.

ii) конфіденційність
50. Розголошення медичної таємниці в місцях позбавлення волі 

не повинно мати місце так само, як і взагалі в практиці суспільно-
го життя. Відповідальність за зберігання медичних карток пацієнтів 
покладається на лікаря.

51. Всі медичні обстеження ув’язнених (як відразу по прибут-
ті, так і пізніше) повинні здійснюватись у такий спосіб, щоб не-
медичний персонал не міг чути, а по можливості й спостерігати 
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за обстеженням. Окрім цього, позбавлені волі особи повинні прохо-
дити обстеження не групами, а в індивідуальному порядку.

d. Профілактика захворювань
52. Завдання медичних служб в місцях позбавлення волі не обмежу-

ється виключно лікуванням хворих пацієнтів. На ці служби поклада-
ється також відповідальність за соціальну та профілактичну медицину.

i) гігієна
53. На медичні служби в місцях позбавлення волі (які взаємоді-

ють в разі потреби з іншими властями) покладено обов’язок кон-
тролювати організацію харчування (кількість, якість, приготування 
та розподіл їжі) і дотримання умов гігієни (чистота одягу і постільної 
білизни; доступ до кранів з проточною водою; сантехнічне облад-
нання), а також слідкувати за опаленням, освітленням та вентиля-
цією камер. Вони також повинні слідкувати за умовами організації 
праці та прогулянок на свіжому повітрі.

Шкідливі для здоров’я умови тримання, переповнення камер, три-
вала ізоляція і відсутність фізичної діяльності можуть спричинити або 
необхідність надання медичної допомоги окремій особі, або якісь дії ме-
дичного персоналу проти властей, що відповідальні за такий стан речей.

ii) заразні захворювання12

54. Медична служба в місцях позбавлення волі повинна регуляр-
но поширювати інформацію про заразні захворювання (особливо 
про такі, як гепатит, СНІД, туберкульоз, дерматологічні інфекції) 
як серед ув’язнених, так і серед персоналу в’язниці. В разі необхід-
ності слід здійснювати медичний контроль за тими особами, з якими 
ув’язнений має постійні контакти (особи, які разом з ним перебува-
ють у камері, персонал в’язниці, постійні відвідувачі).

55. В тому, що стосується, зокрема, захворювання на СНІД, 
то слід надавати відповідну підтримку психолога як до, так, в разі 
необхідності, і після обслідування. Персонал в’язниці повинен 
проходити постійну підготовку з питань превентивних заходів 

12 Також див. про інфекційні хвороби в розділі «Медичні служби у в’язницях».
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та поведінки по відношенню до ВІЛ-інфікованих. Персонал також 
повинен отримати відповідні інструкції про недопущення дискри-
мінації осіб чи розголосу конфіденційної інформації.

56. Комітет хоче підкреслити, що не існує жодних медичних по-
казань для окремого тримання ув’язненого ВІЛ-інфікованого, який 
почуває себе здоровим.13

ii) запобігання самогубству
57. Запобігання самогубству є ще одним питанням, яке належить 

до компетенції медичних служб в місцях позбавлення волі. Медична 
служба повинна забезпечувати відповідне ознайомлення з цією про-
блемою у всьому закладі і передбачати відповідні процедури.

58. Медичне обстеження після прибуття до закладу та весь про-
цес прийому в цілому повинні в зв’язку з цим відігравати важли-
ву роль; виконані належним чином, такі заходи могли б визначити, 
як мінімум, декого з тих, хто знаходиться в небезпеці і частково по-
легшити відчуття тривоги, яке властиве всім новоприбулим ув’язне-
ним.

Крім цього, тюремний персонал, незалежно від того, які він 
обов’язки виконує, повинен бути ознайомлений (що передбачає під-
готовку в розпізнаванні) з ознаками загрози самогубства. У зв’язку 
з цим слід відзначити, що безпосередньо перед судом та після суду, 
а також в окремих випадках і в період перед звільненням спостеріга-
ється підвищений ризик самогубства.

59. Особа, яку визнано такою, що може вдатись до самогубства, 
повинна якомога довше перебувати під спеціально організованим наг-
лядом. Крім цього, такі особи не повинні мати вільний доступ до за-
собів, за допомогою яких вони можуть вчинити самогубство (прути 
камерних віконних ґрат, розбите скло, паски чи краватки тощо).

Слід ужити заходів, які гарантуватимуть належне проходження 
інформації як всередині цього закладу, так і, в разі необхідності, між 

13 Пізніше це було сформульоване в такому вигляді: не існує жодних ме-

дичних показань для сегрегації ув’язненого і тримання його в ізоляції 

на підставі того, що він є ВІЛ-інфікованим.
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закладами (а точніше, між відповідними медичними службами) про 
осіб, яких віднесено до групи потенційних самогубців.

iv) запобігання насильству
60. Медичні служби у місцях позбавлення волі можуть зробити 

свій внесок у запобігання насильству проти осіб, яких тримають під 
вартою, шляхом систематичної реєстрації тілесних ушкоджень а та-
кож, якщо це необхідно, через інформування відповідних органів 
влади. Інформація може стосуватись також конкретних випадків; 
до такого засобу, однак, слід вдаватись лише отримавши згоду від 
ув’язнених, яких це стосується.

61. Будь-які ознаки застосування насильства, які були помічені 
в ув’язненого під час медичного огляду відразу після його прибуття 
до закладу, повинні бути зареєстровані разом з відповідними заява-
ми з боку ув’язненого та діагнозом лікаря. Окрім цього, така інфор-
мація повинна бути надана ув’язненому.

Такого підходу слід дотримуватись кожного разу, коли ув’язне-
ний проходить медичне обстеження безпосередньо після вчинення 
акту насильства у місці позбавлення волі (див. також пункт 53 Другої 
Загальної доповіді Комітету: СРТ/Inf (92) 3) або ж після повернення 
такої особи до в’язниці після тимчасового перебування під вартою 
в поліції з метою проведення розслідування.

62. Медична служба повинна складати періодичні статистичні 
дані про помічені тілесні ушкодження для доведення до відома адмі-
ністрації закладу, де перебувають позбавлення волі особи, міністер-
ства юстиції тощо.

v) суспільні та родинні зв’язки
63. Медична служба могла б також допомогти обмежити руй-

нування суспільних та сімейних зв’язків, що, звичайно, пов’язане 
з позбавленням волі. Разом з відповідними соціальними службами 
вона повинна підтримувати заходи, які сприяють контактам позбав-
лених волі осіб із зовнішнім світом; йдеться, зокрема про утриман-
ня відповідно обладнаних приміщень для відвідувачів, візити членів 
родини або членів подружжя у відповідних умовах та перебування 
в родині, професійний, навчальний та соціокультурний аспекти.
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В залежності від обставин тюремний лікар може вжити заходів 
для того, щоб отримати грошову допомогу або продовження виплат 
пільг соціального страхування для ув’язнених або їхніх родин.

e. Гуманітарна допомога
64. Можна визначити декілька окремих категорій ув’язнених 

осіб, які є особливо вразливими. Медичні служби місць позбавлен-
ня волі повинні звертати особливу увагу на їхні потреби.

i) мати й дитина
65. Загальновизнаним принципом є те, що діти не повинні на-

роджуватись у в’язниці, і досвід Комітету свідчить, що цього прин-
ципу дотримуються.

66. Матері слід дозволяти бути разом з дитиною, у крайньому 
разі, протягом певного часу. Якщо мати і дитина перебувають разом 
у в’язниці, то вони повинні знаходитись в умовах, які б забезпечу-
вали їм рівноцінну заміну дитячих ясел і допомогу персоналу, який 
спеціалізується на післяпологовому догляді і догляді за немовлята-
ми.

Рішення, результати яких триватимуть довгий проміжок часу, 
наприклад, про передачу дитини за межі закладу позбавлення 
волі — а це пов’язане з розлученням матері і дитини — повинні ух-
валюватись окремо по кожному конкретному випадку в світлі педа-
гогічно-психіатричної і медико-соціальної практики.

іі) підлітки
67. Підлітковий вік визначається як період, для якого характер-

ними є певні зміни особистості, що вимагає спеціальних зусиль для 
зменшення ризику довготривалої соціальної адаптації.

Під час перебування в місцях позбавлення волі підліткам слід 
давати можливість залишатися на постійному місці, тримати при 
собі особисті речі та входити до соціально сприятливих груп. Режим 
ув’язнення повинен бути оснований на активній діяльності, до якої 
слід віднести різні соціально-навчальні зустрічі, спортивну діяль-
ність, навчання, професійну освіту, організовані екскурсії в супрово-
ді охорони та наявність відповідних факультативних видів діяльності.
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iii) ув’язнені, які відзначаються психічними розладами
68. Серед пацієнтів медичних служб в місцях позбавлення волі 

завжди є неврівноважені, маргінальні особи, у яких в минулому 
мали місце родинні травми, які тривалий час вживали наркотики, 
мали конфлікти з властями або інші проблеми у відносинах із сус-
пільством. Вони можуть бути буйними, схильними до самогубства 
або ж характеризуватись неприпустимою сексуальною поведінкою, 
і більшу частину часу нездатні контролювати самих себе або ж обхо-
дити себе.

69. Проблеми таких ув’язнених не є суто медичними, однак 
тюремний лікар може сприяти розробці соціально-терапевтичних 
програм для таких осіб в тюремних підрозділах, які утворюються 
за зразком комунальних об’єднань і перебувають під ретельним наг-
лядом.

Такі підрозділи в змозі послабити принизливе становище ув’яз-
нених, презирство і ненависть їх по відношенню до самих себе, по-
вернути їм почуття відповідальності, і в якійсь мірі підготувати їх 
до повернення до суспільства. Прямою перевагою програм такого 
типу є те, що вони передбачають активну участь і використання пер-
соналу закладу позбавлення волі.

iv) ув’язнені, які неспроможні тривалий час перебувати в місцях 
позбавлення волі

70. Типовими прикладами цієї категорії ув’язнених є ті, кому, 
згідно медичному прогнозу, залишилось недовго жити, ті, хто 
страждає на серйозні захворювання, які неможливо належним чи-
ном лікувати в місцях позбавлення волі, особи з серйозними фізич-
ними вадами або люди похилого віку. Продовження тримання таких 
осіб в місці позбавлення волі може створити нетерпиму ситуацію 
у тюремному середовищі. В подібних випадках лікар закладу, де три-
мають позбавлених волі осіб, повинен підготувати рапорт для від-
повідного керівництва з тим, щоб були вжиті альтернативні заходи.

f. Професійна незалежність
71. Персонал медичних служб будь-якого закладу, де тримають 

позбавлених волі осіб, перебуває під загрозою потенційного ризику. 



Стандарти КЗК 149

Обов’язок піклуватись про пацієнтів (хворих ув’язнених) може часто 
вступати в суперечку з міркуваннями тюремної адміністрації та під-
триманням режиму безпеки у в’язниці. Така ситуація може спри-
чинити виникнення складних етичних питань та проблему вибору. 
З метою гарантувати незалежність медичного персоналу Комітет 
вважає важливим, щоб такий персонал мав якнайбільш тісні зв’язки 
з державною системою охорони здоров’я.

72. Незалежно від того, яку посаду займає лікар закладу, де три-
мають позбавлених волі осіб, в своїх рішеннях він повинен керува-
тись виключно медичними критеріями.

Якість та ефективність медичної роботи повинна оцінюватись 
кваліфікованою медичною керівною інстанцією. Розпоряджатись 
наявними ресурсами повинна також ця керівна інстанція, а не фі-
нансові відділи чи охоронні служби.

73. Лікар закладу, де тримають позбавлених волі осіб, виступає 
в якості особистого лікаря пацієнта. Відповідно, в інтересах збере-
ження відносин між лікарем та пацієнтом, до нього не можна звер-
татись із проханням засвідчити, що ув’язнений є фізично здоровим 
і може бути підданий покаранню. Його не можна також запрошува-
ти для обшуків або персонального огляду на вимогу адміністрації, 
за винятком надзвичайних ситуацій, коли немає можливості викли-
кати іншого лікаря.

74. Слід також відзначити, що в професійному плані свобода дій 
лікаря закладу, де тримають позбавлених волі осіб, в’язниці є обме-
жена ситуацією, яка властива в’язниці: лікар не може вільно виби-
рати своїх пацієнтів, так само як і ув’язнені не мають права вибору 
іншого лікаря. Він повинен виконувати свій професійний обов’я-
зок навіть тоді, коли пацієнт порушує медичні правила або вдається 
до погроз чи насильства.

g. Професійна компетентність
75. Лікарі та допоміжний медичний персонал місця позбавлення 

волі повинні мати спеціальні знання, які дозволять їм належним чи-
ном займатись лікуванням окремих форм тюремної патології і адап-
тувати свої методи лікування до умов, які обумовлені триманням під 
вартою.



150 ПОСІБНИК з моніторингу пенітенціарних установ 

Зокрема, повинні бути розроблені методи професійної поведін-
ки, які розраховані на запобігання насильству, а в разі необхідно-
сті — на встановлення контролю над ситуацією.

76. З метою забезпечити присутність достатньої кількості пра-
цівників допоміжному медичному персоналу часто допомагають 
санітари, деякі з них відбираються із числа службовців закладу, де 
перебувають позбавлені волі особи. Кваліфікований персонал різ-
них рівнів повинен здійснювати обмін необхідним досвідом та пері-
одично оновлювати його.

Інколи позбавленим волі особам дозволяють працювати в яко-
сті санітарів. Поза всяким сумнівом, такий підхід може мати пере-
вагу в тому, що забезпечить частину ув’язнених корисною роботою. 
Однак це повинно розглядатись як крайній захід. Окрім того, поз-
бавлені волі особи ніколи не повинні бути залучені до розподілу ме-
дикаментів.

77. Нарешті, Комітет відзначає, що особливий характер надання 
медичних послуг в умовах позбавлення волі міг би виправдати вве-
дення загальновизнаної медичної спеціалізації як для лікарів, так 
і для допоміжного медичного персоналу на основі програм навчан-
ня дипломованих фахівців і системи періодичної підготовки без від-
риву від виробництва.
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II. Неповнолітні, позбавлені волі 
відповідно до кримінального 

законодавства

Витяг з 24-ої Загальної доповіді [CPT/Inf (2015) 1]

1. Попередні зауваження
96. У 1998 році у своїй Дев’ятій Загальній доповіді КЗК виклав 

критерії, якими він керується у своїй роботі при відвідуванні місць, 
в яких «неповнолітні (тобто особи, які не досягли віку 18 років14) 
позбавляються волі». Зокрема, він визначив ряд гарантій, які по-
винні надаватися всім неповнолітнім, позбавленим волі відповід-
но до кримінального законодавства, та умови, які повинні існувати 
в центрах затримання, спеціально призначених для неповнолітніх. 
Комітет вважає, що настав час переглянути ці стандарти на осно-
ві візитів, проведених починаючи з 1998 року і з урахуванням подій 
на європейському та на світовому рівнях, приділяючи особливу ува-
гу на даному етапі позбавленню волі неповнолітніх у контексті кри-
мінального права.

На початку КЗК нагадує, що його стандарти слід розглядати 
як додаток до викладених у міжнародних документах, зокрема, Кон-
венції Організації Об’єднаних Націй про права дитини 1989 року 
та Рекомендації CM/Rec (2008) 11 Комітету Міністрів Ради Європи 
державам-членам про Європейські правила для неповнолітніх пра-
вопорушників, що підлягають санкціям або заходам («Європейські 
правила для молодих правопорушників»), які містять детальний набір 
правил для поводження з неповнолітніми правопорушниками в Єв-
ропі.15 Комітет дотримується цілком основоположних принципів, 
14 У більшості держав-членів Ради Європи, мінімальний вік криміналь-

ної відповідальності встановлений з 14 або 15 років, в той час як в деяких 

країнах мінімальний вік становить від восьми до 13 років.

15 Дивіться також Мінімальні стандартні правила Організації Об’єд-

наних Націй 1985 року, що стосуються здійснення правосуддя щодо 
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закріплених у статтях 3 і 37.b Конвенції про права дитини та в Пра-
вилах 5 і 10 Європейських правил для неповнолітніх правопорушни-
ків, а саме, що у всіх діях щодо неповнолітніх, їхні інтереси повинні 
враховуватися в першу чергу, і що вони повинні бути позбавлені сво-
єї свободи як крайній захід і протягом найкоротшого періоду часу.

2. Неповнолітні, які утримуються в поліцейській дільниці
97. Беручи до уваги превентивний мандат, основним пріорите-

том КЗК під час відвідувань є прагнення встановити, чи неповноліт-
ні, позбавлені волі, піддавалися жорстокому поводженню. На жаль, 
свідоме погане поводження з неповнолітніми з боку співробітників 
правоохоронних органів ще далеко не викорінено і залишається ре-
альною проблемою в ряді європейських країн. Делегації Комітету 
продовжують отримувати повідомлення, які заслуговують на дові-
ру, про затриманих неповнолітніх, які піддаються жорстокому по-
водженню. Звинувачення часто стосуються стусанів, ляпасів, ударів 
кулаком або кийками під час затримання (навіть після того, як не-
повнолітній був взятий під контроль), під час транспортування або 
подальшого допиту в правоохоронних установах. Також не рідкість, 
коли неповнолітні стають жертвами погроз або словесних образ 
(у тому числі расистського характеру), перебуваючи в руках право-
охоронних органів.

98. Саме в період, який безпосередньо слідує за арештом, люди 
піддаються найбільшому ризику жорстокого поводження. З огляду 
на це, КЗК відстоюває три основні гарантії (а саме: право затриманих 
осіб повідомити близького родича або іншу особу про їх утримання 
під вартою, право на доступ до адвоката й право на доступ до ліка-
ря), які повинні застосовуватися з моменту позбавлення волі (тобто 
з моменту, щойно особа зобов’язана залишатися в правоохоронній 

неповнолітніх («Пекінські правила»), Правила Організації Об’єднаних 

Націй 1990 року, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі 

(«Гаванські правила»), Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй 

для профілактики злочинності серед неповнолітніх 1990 року («Ер-Ріяд-

ські керівні принципи») і Принципи, ухвалені Комітетом міністрів Ради 

Європи, про дружнє до дітей правосуддя 2010 року.
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установі). Враховуючи їх особливу вразливість, Комітет вважає, 
що неповнолітні, які утримуються в поліцейській дільниці, завжди 
повинні користуватися такими додатковими гарантіями проти жор-
стокого поводження:

• співробітники правоохоронних органів повинні перебувати 
під формальним зобов’язанням забезпечити, щоб родичам 
або іншій дорослій особі, якій довіряє неповнолітній, було 
повідомлено про те, що неповнолітнього було затримано (не-
залежно від того, просив неповнолітній зробити це чи ні);

• затримані неповнолітні ніколи не повинні піддаватися допи-
ту і їм не повинно пропонуватися зробити будь-яку заяву або 
підписати будь-який документ про правопорушення, у ско-
єнні якого він/вона підозрюється, без присутності адвоката 
і, в принципі, дорослої особи, якій вона довіряє (варіант «не 
бажає зустрічатися з адвокатом» не повинен застосовуватися 
щодо неповнолітніх);

• спеціальний бюлетень з інформацією, викладеною вище, по-
винен надаватися всім неповнолітнім, узятим під варту, ві-
дразу після їх прибуття в правоохоронні органи. Бюлетень 
повинен бути адаптований для дітей, написаний просто і зро-
зуміло та доступний різними мовами. Особливу увагу слід 
приділяти забезпеченню того, щоб неповнолітні в повній мірі 
розуміли інформацію.

99. Комітет вважає, що жодна особа не повинна утримуватися 
в правоохоронних установах протягом тривалого часу, оскільки такі 
установи, як правило, не забезпечують належних умов і відповідно-
го режиму. Крім того, досвід показав, що особи, які перебувають під 
вартою, є більш уразливими і часто схильні до підвищеного ризику 
піддатися катуванням та іншим формам жорстокого поводження. 
Звідси випливає, що повинні бути докладені ще більші зусилля, щоб 
утримання під вартою в правоохоронних установах було мінімаль-
ним для неповнолітніх. У деяких країнах неповнолітні й досьогодні 
можуть утримувалися в поліцейських дільницях понад десять днів; 
подібна практика є неприйнятною. Комітет вважає, що, як правило, 
неповнолітні не повинні утримуватися в правоохоронних установах 



154 ПОСІБНИК з моніторингу пенітенціарних установ 

більш ніж 24 години. Крім того, слід докласти всіх зусиль, щоб роз-
міщувати неповнолітніх не у звичайних камерах поліцейських діль-
ниць, а у середовищі, підходящому для неповнолітніх. Для цього, 
було б дуже бажано заснувати окремі поліцейські підрозділи у спра-
вах неповнолітніх, щоб неповнолітні могли бути якнайшвидше 
усунені від осіб, які перебувають під вартою і розміщені в спеціалі-
зованому закладі тримання.

На жаль, Комітет як і раніше знаходить неповнолітніх, які пе-
ребувають під вартою, разом з дорослими в одній камері. Такий 
стан справ не є прийнятним. Уразливість неповнолітніх означає, 
що в принципі вони повинні розміщуватися окремо від дорослих.

100. Крім того, співробітники правоохоронних органів, які часто 
або виключно займаються неповнолітніми або які головним чином 
займаються попередженням злочинності серед неповнолітніх, по-
винні проходити спеціальне початкове навчання та постійне підви-
щення кваліфікації.

3. Центри утримання під вартою для неповнолітніх

a. Вступ
101. КЗК вже давно виступає за те, щоб всі затримані неповно-

літні, підозрювані або обвинувачені у вчиненні злочину, утримува-
лися в центрах затримання, спеціально призначених для осіб цього 
віку, в яких середовище не нагадує в’язницю, а режим враховує їх по-
треби, та в яких працюють особи, навчені поводженню з неповноліт-
німи. На жаль, у багатьох державах-членах Ради Європи стан справ 
є далеким від цього. Був досягнутий певний прогрес у забезпечен-
ні того, щоб неповнолітні, яких відправляють у в’язницю, перебува-
ли не разом з дорослими, а у спеціальних центрах для неповнолітніх. 
Тим не менш, не тільки ці центри занадто часто пропонують погані 
матеріальні умови, але, у зв’язку з відсутністю навченого персоналу, 
неповнолітні ув’язнені також мають жалюгідний режим, а підтримка 
і контроль залишаються неадекватними. Це означає, що неповнолітні 
не займаються цілеспрямованою діяльністю та не навчаються життє-
вих навичок, які корисні для реінтеграції у суспільство після звільнен-
ня.
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З іншого боку, у ряді країн Комітет відвідав низку установ для 
неповнолітніх, в основу яких покладено власне інтереси неповно-
літніх і які засновані на концепції сімейного помешкання. Ці уста-
нови складаються з невеликих добре укомплектованих персоналом 
блоків, кожен з яких містить обмежену кількість одномісних кімнат 
(як правило, не більш ніж десять), а також зону загального користу-
вання. Неповнолітні протягом дня зайняті різною цілеспрямованою 
діяльністю, а персонал заохочує почуття спільноти в межах блоку. 
Комітет вважає, що цей тип центру являє собою модель для утри-
мання затриманих неповнолітніх осіб у всіх європейських країнах.

102. Як зазначалося раніше, неповнолітні (незалежно від того, 
знаходяться вони під вартою або відбувають покарання) повинні, 
як правило, утримуватися не в установах для дорослих, а натомість 
в місцях, спеціально призначених для їхньої вікової групи. Комітет 
вважає, що коли у виняткових випадках вони утримуються у в’яз-
ницях для дорослих, неповнолітні повинні завжди розміщуватися 
окремо від них, у спеціальному блоці. Крім того, дорослі ув’язнені 
не повинні мати доступ до цього блоку. Тим не менш, Комітет ви-
знає, що можуть існувати аргументи на користь участі неповнолітніх 
у заходах, що проводяться поза камерами, разом з дорослими ув’яз-
неними, за обов’язкової умови відповідного контролю з боку персо-
налу. Такі ситуації виникають, наприклад, коли в установі перебуває 
дуже мало або тільки один неповнолітній; мають бути вжиті заходи, 
щоб уникнути фактичного одиночного ув’язнення неповнолітніх.

103. Неповнолітні, затримані в рамках кримінального законо-
давства, не повинні, в принципі, утримуватися з неповнолітніми, 
позбавленими волі за іншими підставами. Неповнолітні чоловічої 
й жіночої статі, розміщені в одному й тому ж закладі, повинні роз-
міщуватися в окремих блоках, хоча вони й можуть об’єднуватися 
для організованих заходів протягом дня під відповідним контролем. 
Особлива увага повинна приділятися розподілу неповнолітніх різ-
них вікових груп для того, щоб пристосувати їх потреби найкращим 
чином. Відповідні заходи повинні також вживатися для забезпечен-
ня належного розподілу цих вікових груп для того, щоб запобігти не-
бажаному впливу, домінуванню й зловживанню.
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У Європейських правилах для неповнолітніх правопорушників 
зазначається, що молоді дорослі правопорушники можуть, при не-
обхідності, розглядатися як неповнолітні та утримуватися відповід-
ним чином. Ця практика може бути корисною для молодих людей, 
але вимагає ретельного управління, щоб запобігти появі негативної 
поведінки. У зв’язку з цим Комітет вважає, що необхідно проводи-
ти оцінку кожного окремого випадку для того, щоб вирішити, чи є 
доцільним перевести затриманого до дорослої установи після досяг-
нення повноліття (тобто 18 років), беручи до уваги термін, який за-
лишився до кінця строку ув’язнення, його/її зрілість, його/її вплив 
на інших неповнолітніх та інші відповідні фактори.

b. Матеріальні умови
104. Добре продумані центри утримання під вартою для непо-

внолітніх повинні забезпечувати позитивні й індивідуальні умови 
утримання для неповнолітніх, які поважають їхню гідність й не-
доторканність приватного життя. Всі приміщення повинні бути 
відповідним чином оформлені, забезпечувати хороший доступ при-
родного освітлення та вентиляцію.

Неповнолітні повинні, як правило, розміщуватися в окремих 
спальнях; повинні бути надані пояснення, чому в інтересах непо-
внолітнього буде розділити спальне приміщення з іншим ув’язне-
ним. Неповнолітніх слід запитати про те, чи вони бажають розділити 
спальне приміщення; вони повинні бути в змозі зазначити, з ким 
вони хотіли б бути розміщені.

Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути розміщення під-
літків у великих спальних приміщеннях, оскільки досвід Комітету 
показує, що це ставить неповнолітніх під значно більшу небезпеку 
насильства та експлуатації. Ба більше, використання установ з вели-
кими спальними приміщеннями має бути припинено.

105. Крім того, неповнолітні повинні мати вільний доступ до са-
нітарних приміщень, які є гігієнічними і поважають приватне життя. 
Зокрема, увага повинна приділятися забезпеченню того, щоб непо-
внолітні особи жіночої статі отримували безперешкодний доступ 
до санітарних приміщень та душових кімнат, а також предметів гігі-
єни, таких як гігієнічні прокладки.
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106. Неповнолітні правопорушники також повинні мати право 
носити свій власний одяг, якщо він підходящий. Особи, які не мають 
відповідного власного одягу, повинні бути забезпечені неформеним 
одягом установою.

c. Режим
107. Хоча відсутність цілеспрямованої діяльності є згубною для 

будь-якого ув’язненого, це особливо шкідливо для неповнолітніх, 
які мають особливі потреби у фізичній активності та інтелектуаль-
ній стимуляції. Неповнолітні в’язні повинні проходити протягом 
дня повну програму освіти, спорту, професійної підготовки, відпо-
чинку та іншої цілеспрямованої діяльності поза межами камери.

108. Фізичні вправи повинні складати важливу частину щоденної 
програми неповнолітніх. Всі неповнолітні повинні мати можливість 
регулярно тренуватися, принаймні дві години щодня, з яких принайм-
ні одна година повинна проходити на відкритому повітрі, а за можли-
вості більше. Відкриті дворики для тренувань повинні бути просторими 
і відповідним чином обладнані, щоб надавати неповнолітнім реаль-
ну можливість розвиватися фізично (наприклад, займатися спортом); 
вони також повинні бути обладнані укриттям на випадок негоди.

109. При надходженні, повинен складатися індивідуалізований 
план для кожного неповнолітнього із зазначенням мети, терміну 
та засобів, за допомогою яких повинні бути досягнуті цілі, для того, 
щоб найкращим чином використовувати час, який неповнолітній 
проводитиме у закладі тримання, розвивати навички та компетен-
ції, які допоможуть йому/їй повернутися до нормального життя.

110. Освіта та професійна підготовка, запропонована неповно-
літнім, які перебувають у місцях несвободи, повинні відповідати 
тим, що існують у суспільстві, надаватися професійними виклада-
чами / тренерами. Неповнолітні, які перебувають у місцях несво-
боди, повинні отримувати ті ж самі типи дипломів або сертифікатів 
(після успішного завершення освітньої програми), як і неповноліт-
ні, які відвідують освітні установи за місцем проживання. Повин-
ні бути вжиті заходи, щоб уникнути, щоб ці дипломи / сертифікати 
не містили жодні ознаки приналежності неповнолітнього до відпо-
відної установи. Враховуючи особливо складну біографію багатьох 
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неповнолітніх, зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб заохочу-
вати і мотивувати їх відвідувати навчальні заняття / професійне нав-
чання та брати участь у практичних заняттях, на яких вони зможуть 
отримати навички, які допоможуть їм після звільнення. У ряді країн 
КЗК спостерігав практику навчання неповнолітніх з використанням 
комп’ютерів (зокрема Інтернету) та/або відвідування обраними за-
триманими неповнолітніми школи громади поза межами центру для 
утримання. Така практика повинна заохочуватися.

111. Комітет також хоче підкреслити, що неповнолітні особи 
жіночої статі не повинні ні за яких обставин отримувати менший 
догляд, захист, допомогу і навчання, ніж неповнолітні особи чо-
ловічої статі, незважаючи на те, що їх набагато менше, і що центри 
утримання під вартою майже завжди призначені для ув’язнених чо-
ловіків. За необхідності, повинні бути вжиті додаткові заходи для за-
безпечення рівного ставлення.

112. У різних відвіданих установах КЗК виявив існування диферен-
ційованого режиму на основі заохочення, що передбачає винагороду 
для неповнолітніх, які співпрацюють і показують хорошу поведінку, 
тоді як до ув’язнених, які проявляють негативну поведінку, застосо-
вуються різні обмеження. З точки зору Комітету, поведінковий підхід 
може бути корисним у заохоченні неповнолітніх ув’язнених дотри-
муватися норм життя в групі і продовжувати конструктивний шляху 
саморозвитку. Тим не менш, скасування заохочення через недотри-
мання правил може швидко досягти рівня позбавлення волі, що є 
несумісним з мінімальними вимогами. Зокрема, повинні бути вжи-
ті заходи, щоб уникнути застосування до цих неповнолітніх режи-
му, який схожий до одиночного ув’язнення. Крім того, повинні бути 
формальні і прозорі процедури, аби уникнути застосування «вихов-
них заходів», які стають чи сприймаються як довільні.

d. Охорона здоров’я
113. При розгляді питання, що стосується медичного обслуго-

вування в тюрмах, КЗК керується у своїй роботі рядом загальних 
критеріїв (доступ до лікаря, рівність догляду, згода пацієнта і кон-
фіденційність, профілактика захворювань, професійна незалеж-
ність та професійна компетенція). Крім того, у своїй 23-ій Загальній 
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доповіді, Комітет детально виклав свої стандарти, що стосуються 
ролі тюремної служби охорони здоров’я в запобіганні жорстоко-
го поводження (зокрема, шляхом систематичної реєстрації травм 
та надання інформації відповідним органам). Природно, всі вище-
зазначені стандарти застосовуються в рівній мірі до закладів для не-
повнолітніх.

114. При цьому, КЗК завжди приділяє особливу увагу конкрет-
ним медичним потребам неповнолітніх, позбавлених волі. Осо-
бливо важливо, щоб медико-санітарна допомога, що пропонується 
неповнолітнім, становила невід’ємну частину багатопрофільної (ме-
дико-психо-соціальної) програми допомоги. Це передбачає, зокре-
ма, що при вступі до виправної установи всі неповнолітні повинні 
проходити всебічну індивідуальну оцінку медичних, психологічних 
і соціальних потреб, і що завжди існує тісна координація між робо-
тою медико-санітарної команди установи (лікарі, медсестри, пси-
хологи тощо) й іншими фахівцями, зокрема фахівцями з навчання, 
соціальними працівниками і вчителями, які постійно контактують 
з ув’язненими. Мета повинна полягати в тому, щоб медико-санітар-
на допомога, яка надається неповнолітнім ув’язненим, була складо-
вою частиною невидимої комплексної мережі підтримки та терапії.

115. Усі неповнолітні мають бути належним чином опитані і фі-
зично обстежені лікарем або кваліфікованою медсестрою, яка звітує 
лікарю, якомога швидше після їх надходження в центр утримання 
під вартою, за можливості в день прибуття. У разі належного вико-
нання, таке медичне обстеження при надходженні має дозволяти 
медичній службі виявляти неповнолітніх з потенційними проблема-
ми здоров’я (наприклад, наркоманією, пережитим сексуальним на-
сильством і суїцидальними тенденціями). Виявлення таких проблем 
на досить ранньому етапі сприятиме вжиттю ефективних превен-
тивних заходів в рамках медико-психо-соціальної програми допо-
моги установи.

116. Також широко визнано, що затримані неповнолітні мають 
тенденцію проявляти ризиковану поведінку, особливо по відношен-
ню до наркотиків, алкоголю і сексу, і що вони можуть завдавати собі 
шкоди. В результаті, в кожному центрі утримання для неповнолітніх 
повинна існувати всеосяжна стратегія з реагування на зловживання 
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психоактивними речовинами (зокрема профілактики та лікування) 
та профілактики нанесення шкоди самому собі і суїциду. Забезпе-
чення медичної освіти щодо заразних хвороб є ще одним важливим 
елементом програми медико-санітарної допомоги. Неповнолітні, 
які мають проблеми з психічним здоров’ям, мають знаходитися під 
опікою лікарів-психіатрів і психологів, що спеціалізуються в галузі 
охорони психічного здоров’я дітей та підлітків.

117. Особлива увага завжди має приділятися потребам охорони 
здоров’я неповнолітніх жіночої статі: повинен бути забезпечений 
доступ до гінекологів та освіти щодо охорони здоров’я жінок. Ва-
гітні неповнолітні дівчата і неповнолітні матері повинні отримува-
ти відповідну підтримку та медичну допомогу в місцях позбавлення 
волі; наскільки це можливо, повинні застосовуватися альтернативи 
триманню під вартою або ув’язненню. У зв’язку з цим, відповідні 
стандарти для жінок, позбавлених волі, які КЗК розробив в Десятій 
Загальній доповіді, однаково стосуються затриманих неповнолітніх 
жінок.16

118. Медичний персонал повинен відігравати активну роль у кон-
тролі якості і кількості їжі. Стан харчування неповнолітніх повинен 
оцінюватися шляхом, серед іншого, складання діаграми зростання 
для тих неповнолітніх, які досі перебувають у фазі росту.

e. Кадрові питання
119. Утримання та догляд за неповнолітніми, позбавленими волі, 

є особливо складним завданням. Слід враховувати, що багато з них 
стали жертвами фізичного, сексуального чи психологічного насиль-
ства. Співробітники, які покликані виконати це завдання, повинні 
бути ретельно відібрані відповідно до їх особистісної зрілості, про-
фесійної чесності і здатності впоратися з проблемами роботи і дбан-
ня про цю вікову групу. Зокрема, повинні бути вжиті заходи для 
забезпечення регулярної присутності фахівців з навчання, психоло-
гів та соціальних працівників у центрах утримання під вартою для 
неповнолітніх. Вони повинні бути віддані роботі з молоддю, і бути 
в змозі спрямовувати і мотивувати їх. З метою уникнення тюремного 

16 Див. CPT/Inf (2000) 13, параграфи з 26 по 33
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середовища, персонал, що працює безпосередньо з неповнолітніми, 
як правило, не повинен мати при собі кийки, аерозолі, що виводять 
з ладу, або інші засоби стримування. Слід заохочувати практику, яку 
КЗК спостерігав в ряді ізоляторів для неповнолітніх, коли персо-
нал не носить тюремну форму. Персонал обох статей може справити 
корисний вплив на характер утримання під вартою і сприяти більш 
турботливій і невимушеній атмосфері.

120. Усі співробітники, що знаходяться в безпосередньому кон-
такті з неповнолітніми, зокрема мають обов’язки з охорони осіб, які 
перебувають під вартою, повинні отримувати професійну підготов-
ку, як під час введення у посаду, так і на постійній основі, а також 
отримувати відповідну зовнішню підтримку та нагляд у виконанні 
ними своїх обов’язків. Особлива увага повинна приділятися нав-
чанню персоналу в галузі запобігання випадкам застосування сили 
та реагування на них, особливо в усній деескалації конфліктів для 
скорочення напруги, і професійним методам стримування.

121. Адміністрація закладу несе відповідальність за вжиття спе-
ціальних запобіжних заходів для захисту неповнолітніх від усіх форм 
насильства, включно з сексуальними домаганнями та іншими вида-
ми експлуатації. Співробітники повинні пильнувати ознаки заля-
кування та агресивної поведінки (зокрема фізичного і сексуального 
насильства, словесні образи, вимагання та крадіжок особистого май-
на інших неповнолітніх) і знати, як реагувати відповідним чином 
і займати активну позицію, щоб запобігати таким інцидентам.

f. Зв’язки із зовнішнім світом
122. Активне просування контакту із зовнішнім світом може 

бути особливо корисним для неповнолітніх, позбавлених волі, бага-
то з яких можуть мати поведінкові проблеми, пов’язані з емоційною 
депривацією або відсутністю соціальних навичок. Необхідно до-
класти всіх зусиль, щоб забезпечити для всіх неповнолітніх ув’язне-
них можливість контактувати зі своїми сім’ями та іншими особами 
з моменту їх розміщення у центрах утримання під вартою. Поняття 
сім’ї повинно тлумачитися широко, з тим щоб включити контакти 
з особами, з якими неповнолітні встановили відносини, порівню-
вані з сімейними, навіть якщо відносини не були оформлені. Для їх 
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соціальної інтеграції неповнолітні повинні, наскільки це можливо, 
також мати регулярні відпустки (у супроводі або поодинці).

123. Неповнолітні повинні мати право на відвідування трива-
лістю більш ніж одна година щотижня; вони також повинні бути 
в змозі приймати відвідувачів у вихідні дні. Короткострокові візити 
повинні бути дозволені, як правило, у відкритих умовах.

КЗК спостерігав у деяких країнах, що неповнолітні мають право 
на довгострокові неконтрольовані відвідування. За винятком випад-
ків, коли це не в інтересах неповнолітніх, такий підхід особливо віта-
ється з метою підтримання сімейного життя неповнолітнього і його/
її близьких родичів та реінтеграції неповнолітнього у суспільство.

124. Усі неповнолітні, зокрема ті, що перебувають у попередньо-
му ув’язненні, повинні мати частий доступ до телефону, а також 
можливість здійснювати своє право на листування у будь-який 
час. З міркувань безпеки окремі телефонні розмови і листування мо-
жуть контролюватися та можуть бути заборонені лише у виключних 
випадках. Будь-яке таке рішення повинне бути основане на обґрун-
тованому ризику змови або іншої незаконної діяльності, і діяти про-
тягом визначеного періоду.

У деяких установах, які відвідав Комітет, неповнолітні мають 
право спілкуватися з членами сім’ї на регулярній основі за допомо-
гою безкоштовних голосових послуг передачі голосу через Інтернет 
(VoIP). Така практика вельми вітається. Однак, вона не повинна 
розглядатися як заміна відвідуванням.

125. Інформація про переведення, звільнення, дисциплінарні 
санкції, захисні заходи й заходи безпеки, які застосовуються до не-
повнолітніх, а також про будь-які хвороби, травми або смерть по-
винна негайно надаватися батькам або законним представникам 
неповнолітнього.

g. Дисципліна і безпека
126. Відновлювальне вирішення конфлікту повинно мати прі-

оритет над формальними дисциплінарними процедурами і санк-
ціями. Дисциплінарні санкції, якщо їх застосовувати, повинні 
виходити з принципу пропорційності і вводитися в повній відповід-
ності з формальними дисциплінарними правилами і процедурами, 
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а не у формі неофіційного покарання. Будь-яка форма колективно-
го покарання є неприйнятною.

У ряді установ, відвіданих КЗК, нерідко співробітники застосо-
вували так званий «педагогічний ляпас» або інші форми фізично-
го покарання до неповнолітніх, які погано поводилися. У зв’язку 
з цим, КЗК нагадує, що тілесні покарання ймовірно являтимуть со-
бою жорстоке поводження і повинні бути суворо заборонені.

127. КЗК хотів би підкреслити, що неповнолітньому ніколи 
не повинно бути відмовлено у контактах із зовнішнім світом як дис-
циплінарний захід; також, такі контакти не повинні обмежуватися, 
якщо дисциплінарне стягнення не стосується їх.

128. Будь-яка форма ізоляції неповнолітніх є заходом, що може 
поставити під загрозу їх фізичне та/або психічне благополуччя 
і, отже, повинна застосовуватися тільки у крайньому разі.

На думку Комітету, одиночне ув’язнення як захід дисциплінар-
ного впливу повинно застосовуватися тільки на дуже короткі періо-
ди і за жодних обставин не перевищувати трьох днів. Щоразу, коли 
до неповнолітніх може бути застосований такий захід, вони повинні 
бути забезпечені соціально-освітньою підтримкою та мати контакт 
з людьми. Член медичного персоналу має відвідати неповнолітнього 
відразу після розміщення, а після цього на регулярній основі, при-
наймні один раз на день, і надавати йому/їй негайну медичну допо-
могу та лікування.

129. КЗК визнає, що такий захід, як одиночне ув’язнення для 
захисту або у превентивних цілях, може в дуже рідкісних випадках 
бути потрібним для того, щоб захистити особливо вразливих непо-
внолітніх або запобігти серйозним ризикам заради безпеки інших 
або безпеки в’язниці, за умови, що не може бути знайдено абсолют-
но жодного іншого рішення. Рішення про застосування кожної та-
кого заходу повинно прийматися компетентним органом на основі 
чіткої процедури, із зазначенням характеру ув’язнення, тривалості, 
підстави, за якою воно може бути призначено, і забезпеченням про-
цесу регулярного перегляду, а також можливості для неповноліт-
нього оскаржити таке рішення у незалежному зовнішньому органі. 
Неповнолітні завжди повинні мати контакт з людьми і щоденно від-
відуватися членами медичного персоналу.
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Крім того, поміщення жорстокого та/або роздратованого не-
повнолітнього в заспокійливу кімнату повинно бути виключ-
но винятковою мірою. Будь-яка така міра не повинна тривати 
більше декількох годин, і ніколи не повинна використовуватися 
як неофіційне покарання. Фізичне гамування ніколи не повинно 
використовуватися у цьому контексті. Кожен випадок поміщення 
неповнолітнього в заспокійливу кімнату повинен бути негайно до-
ведений до відома лікаря, щоб дозволити йому/їй піклуватися непо-
внолітнього. Крім того, кожен такий випадок поміщення повинен 
бути зареєстрований в центральному реєстрі, а також в особистій 
справі неповнолітнього.

h. Інформація про права
130. При надходженні всі неповнолітні повинні одержувати при-

мірник правил поведінки в повсякденному житті в установі та пись-
мовий опис їх прав та обов’язків на мові і в такий спосіб викладення, 
що вони можуть зрозуміти. Неповнолітні також повинні отримувати 
інформацію про те, як подати скаргу, зокрема контактні дані компе-
тентних органів для розгляду скарг, а також адреси служб, що нада-
ють юридичну допомогу.

Для тих неповнолітніх, які є неписьменними або не можуть зро-
зуміти мову в письмовій формі, наведена вища інформація повинна 
передаватися в порядку, що забезпечує її повне розуміння.

i. Процедури розгляду скарг та перевірок
131. Ефективні процедури розгляду скарги та перевірок є ос-

новними гарантіями проти жорстокого поводження у всіх місцях 
утримання під вартою, включно з центрами утримання під вартою 
для неповнолітніх.

Неповнолітні (а також їхні батьки чи законні представники) по-
винні мати можливість подавати скарги до установ адміністративної 
системи і повинні мати право розгляду скарг — на конфіденційній 
основі — незалежним органом. Процедури розгляду скарг повин-
ні бути простими, ефективними і підходящими для дитини, осо-
бливо щодо використовуваної мови. Неповнолітні (а також їхні 
батьки чи законні представники) повинні мати право звернутися 
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за юридичною консультацією щодо скарг і отримувати безоплатну 
правову допомогу, якщо цього вимагають інтереси правосуддя.

132. Комітет також надає особливе значення регулярним відві-
дуванням усіх місць утримання під вартою для неповнолітніх не-
залежним органом, наприклад, інспекційною комісією, суддею, 
уповноваженим з прав дітей або національним превентивним ме-
ханізмом (створеним відповідно до Факультативного протоколу 
до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти катувань — Фа-
культативний протокол), який повинен мати право отримувати 
і, якщо необхідно, вживати заходи відповідно до скарг неповноліт-
ніх або скарг, поданих їх батьками або законними представниками, 
оглядати житло та об’єкти, а також оцінювати, наскільки ці устано-
ви діють відповідно до вимог національного законодавства та відпо-
відних міжнародних стандартів. Члени інспекційних органів мають 
бути активними і вступати в прямий контакт з неповнолітніми, зо-
крема шляхом приватного опитування ув’язнених.
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III. Позбавлені волі жінки

Витяги з Десятої Загальної доповіді [CPT/Inf (2000) 13]

Попередні зауваження
21. У деяких попередніх Загальних доповідях Комітет відзначав 

критерії, на які він спирається в своїй роботі у різних місцях утри-
мання позбавлених волі осіб, включаючи поліцейські дільниці, 
тюрми, центри для утримання порушників імміграційного законо-
давства, психіатричні лікарні і заклади для утримання неповноліт-
ніх.

Природно, що Комітет застосовує зазначені вище критерії як по 
відношенню до позбавлених волі чоловіків, так і до позбавлених 
волі жінок. Проте, в усіх державах Ради Європи ув’язнені жінки ста-
новлять відносно невеликий відсоток від загальної кількості позбав-
лених волі. В силу цього чиннику облаштування окремих закладів 
для утримання позбавлених волі жінок може виявитись для держа-
ви занадто витратною справою; як наслідок, закладів для утримання 
позбавлених волі жінок обмаль (і, подеколи, вони розташовані дуже 
далеко від жінчиного дому чи від місця проживання її дітей), і вони 
перебувають у приміщеннях, які раніше призначались для чоловіків 
(і де одночасно утримуються чоловіки). За таких обставин необхідно 
окремо подбати про гарантування позбавленим волі жінкам безпеч-
ного і пристойного середовища для відбуття покарання.

З метою наголошення на великій увазі, яку Комітет приділяє за-
побіганню жорстокому поводженню з позбавленими волі жінками, 
він присвятив цей розділ Десятої Загальної доповіді окремим най-
важливішим аспектам зазначеного питання і переслідуваним Комі-
тетом відповідним цілям. Комітет сподівається, що в такий спосіб 
чітко сповістить дотичним національним органам про свою пози-
цію щодо поводження із позбавленими волі жінками. Як і в минулі 
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роки, Комітет буде радий коментарям відносно цього розділу За-
гальної доповіді.

22. Слід одразу наголосити, що занепокоєння Комітету щодо охо-
плених у цьому розділі питань стосуються всіх місць утримання жінок, 
незалежно від їхньої специфіки. Втім, досвід Комітету показує, що ри-
зики для особистої фізичної і/ або психологічної безпеки та недоторкан-
ності жінок можуть бути найбільшими в період одразу після затримання. 
Отже, особлива увага повинна приділятись забезпеченню додержан-
ня викладених нижче критеріїв саме на цьому етапі позбавлення жінки 
волі.

Комітет також вважає за доцільне підкреслити, що будь-які 
стандарти, котрі він розробляє по цих питаннях, мають розгляда-
тись як додаткові до стандартів, викладених у інших міжнародних 
правових інструментах, Включаючи Європейську Конвенцію з прав 
людини, Конвенцію ООН про права дитини, Конвенцію ООН про 
ліквідацію всіх форм дискримінації жінок і Звід принципів ООН про 
захист усіх осіб, у будь-який спосіб затриманих або ув’язнених.

Гендерний чинник у кадровому 
забезпеченні — Жіночий персонал

23. Як Комітет наголосив у своїй Дев’ятій Загальній Доповіді, на-
явність жінок серед пенітенціарного персоналу становить важливу 
гарантію від жорстокого поводження в місцях позбавлення волі. На-
явність у персоналі як чоловіків, так і жінок може позитивно впли-
вати на моральний дух у пенітенціарному закладі і на формування 
більш нормального середовища в місці утримання.

Наявність жінок у персоналі уможливить правильний розподіл 
функцій при виконанні таких чутливих з гендерної точки зору дору-
чень, як, наприклад, проведення обшуку. У цьому контексті Комітет 
ізнов наголошує, що позбавлені волі особи мають обшукуватись лише 
особами своєї статі і що будь-який обшук, котрий потребує роздягання 
позбавленої волі особи, має здійснюватись поза полем зору персоналу 
протилежної статі.

Окреме розміщення позбавлених волі жінок
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24. Обов’язок держави доглядати за позбавленими волі особами 
включає обов’язок захищати їх від інших, які захочуть заподіяти їм 
шкоду. Комітету подеколи доводилось чути скарги про наругу жінок 
над жінками. Однак, значно частіше Комітет мав справу із заявами 
про жорстоке поводження чоловіків із позбавленими волі жінками 
(і, зокрема, про сексуальні домагання, включаючи словесні обра-
зи із сексуальним підтекстом), особливо у тих країнах, де держава 
не може забезпечити окреме утримання позбавлених волі жінок у за-
кладах, переважно укомплектованих жіночими кадрами.

Жінки, яких позбавлено волі, неодмінно повинні утримуватись 
у приміщеннях, фізично відокремлених від будь-яких інших примі-
щень закладу, де утримуються будь-які чоловіки. Принагідно слід 
зауважити, що деякі держави почали забезпечувати спільне утри-
мання подружжів (у випадках, коли обох його членів позбавлено 
волі) і/ або, певну міру спілкування осіб різної статі, які утримують-
ся у в’язницях. Комітет вітає так прогресивні зрушення, але за умо-
ви, що ув’язнені погоджуються брати участь у таких заходах і що їх 
ретельно відбирають та адекватно наглядають.

Рівний доступ до видів діяльності
25. Позбавленим волі жінкам змістовна діяльність (робота, отри-

мання спеціальності, навчання, спорт, тощо) має бути доступна у тій же 
мірі, що аналогічно утримуваним ув’язненим чоловічої статі. Як зазна-
чив Комітет у свої попередній Загальній доповіді, його делегації часто 
натрапляють на ситуації, коли в пенітенціарних закладах жінкам про-
понують робити те, що їм нібито «належить» (наприклад, шиття або 
інше рукоділля), в той час, як ув’язненим чоловікам пропонують опа-
нувати більш серйозні спеціальності.

Комітет гадає, що такий дискримінаційний підхід може лише 
підсилити застарілі стереотипні уявлення щодо соціальної ролі жін-
ки. Більш того, за певних обставин відмова жінкам у рівному з чоло-
віками доступі до передбачених режимом видів діяльності може бути 
визнана поводженням, що принижує гідність людини.

Передпологовий і післяпологовий догляд
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26. Необхідно докладати усіх зусиль для задоволення потреб поз-
бавлених волі вагітних жінок в особливому харчуванні; їм треба про-
понувати багату білками дієту та достатньо свіжих фруктів і овочів.

27. Є аксіомою те, що діти не мають народжуватись у тюрмах; 
схоже, що в державах Ради Європи існує практика переведення ва-
гітних жінок, у певний момент, із ув’язнення до лікарень.

Утім, час від часу Комітету стає відомо про випадки, коли вагіт-
них жінок наручниками або в інакший спосіб фіксують до ліжок або 
інших меблів під час гінекологічних обстежень і / або пологів. Та-
кий підхід є абсолютно неприпустимим і безумовно класифікується 
як нелюдське і принизливе поводження. Потреби безпеки можна за-
довольняти і слід задовольняти зовсім інакшими методами.

28. Багато ув’язнених жінок мають на піклуванні дітей або інших 
осіб, чиє благополуччя може потерпати внаслідок ув’язнення піклу-
вальниці.17

У цьому контексті особливо проблемним питанням є те, чи не-
мовлятам та малим дітям можна перебувати у в’язниці разом із ма-
тір’ю, і якщо можна, то як довго. На це питання важко знайти 
відповідь, бо, з одного боку, в’язниця безумовно не може бути на-
лежним середовищем для немовляти чи малої дитини, а, з іншого 
боку, примусове розлучення матерів і малолітніх дітей є вкрай не-
бажаним.

29. На погляд Комітету, основним міркуванням в усіх випадках 
має бути благополуччя дитини. Це, зокрема, означає, що будь-який 
передпологовий і післяпологовий догляд у місці позбавлення волі 
має дорівнювати догляду, який надається поза межами пенітенціар-
ної системи. Якщо немовлята чи малі діти перебувають у тюремному 
середовищі, поводження з ними має бути під наглядом спеціалістів 
у сферах соціальної роботи і дитячого розвитку. Основною метою 
має стати створення сприятливого для дитини середовища, вільно-
го від видимих ознак перебування за ґратами, без брязкоту ключів 
і охоронців у формах.

17 Див. також Рекомендацію 1469 (2000) Парламентської Асамблеї Ради 

Європи щодо матерів та дітей у в’язницях.
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Також необхідно подбати, щоби у діточок, які зростають у в’яз-
ницях, нормально розвивались моторні та когнітивні навички. Зо-
крема, їм треба виділити достатньо місця для ігор і фізичних вправ, 
а також, коли це можливо, дозволяти залишати заклад і дізнаватись 
про звичайне життя за його стінами.

Сприяння участі в догляді за дитиною інших членів родини (на-
приклад, батька дитини), поза межами закладу, також допоможе 
зменшити тягар, який лежить на ув’язненій піклувальниці. Якщо 
таке не є можливим, варто обміркувати варіант влаштування дити-
ни в заклад ясельного типу. Завдяки цьому ув’язнені жінки зможуть 
брати участь у роботі чи інакших видах передбаченої для тюрми ді-
яльності в більшій мірі, ніж це було би можливим за інших обставин.

Питання гігієни і здоров’я
30. Комітет вважає за доцільне привернути увагу до низки питань 

гігієни і здоров’я, коли потреби позбавлених волі жінок значно від-
різняються від потреб чоловіків.

31. Особливі гігієнічні потреби жінок мають задовольнятись на-
лежним чином. Особливого значення набувають зручний доступ 
до санітарних вузлів та приміщень для миття, безпечне позбавлен-
ня від просякнутих кров’ю гігієнічних засобів, а також забезпечення 
відповідними гігієнічними засобами на кшталт гігієнічних прокла-
док і тампонів. Ненадання таких предметів першої необхідності 
може саме по собі означати поводження, що принижує гідність лю-
дини.

32. Також суттєво, щоби охорона здоров’я позбавлених волі осіб 
відповідала стандартному рівню медичного обслуговування у відпо-
відній країні.

Що стосується жінок, позбавлених волі, то забезпечення додер-
жання зазначеного вище принципу потребуватиме надання їм ме-
дичних та інших послуг медичними і сестринськими кадрами, які 
отримали спеціальну підготовку щодо охорони здоров’я жінок і, зо-
крема, обізнані в гінекології.

Більш того, профілактично-медичні заходи, які мають особли-
ве значення для жінок (наприклад, обстеження задля виявлення 
раку грудей або матки) і здійснюються серед проживаючого у країні 
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жіноцтва, мають також пропонуватись тим жінкам, яких позбавлено 
волі.

Рівні можливості щодо охорони здоров’я також означають, 
що позбавлені волі жінки мають таке ж право на особисту недотор-
канність і право приймати важливі для свого здоров’я рішення, як усі 
інші жінки. Зокрема, якщо жінки, котрі не позбавлені волі, можуть 
скористатись так званими «ранковими» пігулками для відвернення 
небажаної вагітності і/ або якось в інакший спосіб перервати вагіт-
ність на її подальших стадіях, позбавленим волі жінкам слід надава-
ти такі ж можливості.

33. Обов’язково, щоби позбавлені волі особи, котрі розпочали лі-
кувальний курс до ув’язнення, могли продовжити його після помі-
щення в заклад, де їх утримуватимуть. У цьому зв’язку слід подбати 
про забезпечення місця утримання належними запасами спеціаль-
них медичних засобів, які необхідні жінкам.

Що стосується, зокрема, контрацептивних таблеток, то варто 
пригадати, що подібні препарати подеколи прописують в інакших, 
ніж попередження вагітності, цілях (наприклад, для полегшення 
сильного менструального болю). Той факт, що перебування жінки 
у закладі позбавлення волі може саме по собі значно зменшити віро-
гідність зачаття, не є достатньою причиною для незастосування за-
значених медичних засобів.
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IV. Документування 
та повідомлення медичних доказів 

жорстокого поводження

Витяг з 23 Загальної доповіді [CPT/Inf (2013) 29]

71. Від самого початку своєї діяльності, Комітет Ради Європи 
із запобігання катуванням підкреслював важливість внеску, який 
медико-санітарні служби в місцях позбавлення волі можуть і повин-
ні робити для боротьби з жорстоким поводженням із затриманими 
особами за допомогою методичної реєстрації тілесних ушкоджень 
та надання інформації відповідним органам18. Точне і вчасне доку-
ментування і повідомлення таких медичних свідчень значно полег-
шить розслідування випадків можливого жорстокого поводження 
та притягнення винних до відповідальності, що, у свою чергу, діяти-
ме як потужний запобіжник проти жорстокого поводження в май-
бутньому.

Комітет Ради Європи із запобігання катуванням приділяє осо-
бливу увагу ролі, яку мають відігравати тюремні медико-санітар-
ні служби у боротьбі з жорстоким поводженням. Природно, що ця 
роль стосується, зокрема, можливого жорстокого поводження із за-
триманими особами під час їх ув’язнення, чи то співробітниками, 
чи то іншими ув’язненими. Тим не менш, медико-санітарні служ-
би в установах, які є точками входу в пенітенціарну систему, також 
мають зробити вирішальний внесок у запобігання жорстокому по-
водженню в період, що безпосередньо передує ув’язненню, а саме, 
коли особи перебувають під вартою в правоохоронних органах (на-
приклад, в поліції або жандармерії).

72. Уважний читач доповідей КЗК знає, що ситуація щодо до-
кументування та повідомлення медичних доказів жорстокого 
поводження наразі далека від задовільної в багатьох державах, відві-
даних Комітетом. Наявні процедури не завжди забезпечують вчасне 

18 Дивіться, наприклад, пункти 60 до 62 3-ї Загальної доповіді КЗК, CPT/

Inf (93) 12.
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документування травм, отриманих затриманими особами, і навіть 
коли травми документуються, це часто робиться поверхнево. Крім 
того, часто немає жодних гарантій, що медичні свідчення, які були 
задокументовані, будуть після цього доведені до відома відповідних 
органів.

Отже, Комітет вважає, що було б корисно викласти в наступних 
пунктах стандарти, які він склав щодо документування та повідом-
лення медичних свідчень жорстокого поводження. Також розгляда-
ються різні супутні питання.

73. Абсолютно очевидно, що доправлені до в’язниці особи по-
винні бути належним чином опитані і фізично обстежені медичним 
працівником якомога швидше після їх прийому. Комітет вважає, 
що опитування/обстеження повинно бути проведено протягом 24 
годин після надходження особи. Такий систематичний медичний 
огляд новоприбулих важливий з різних причин. Його належне ви-
конання гарантуватиме, що будь-які травми, яких зазнали ці особи, 
а також пов’язані з ними заяви будуть документуватися без неви-
правданої затримки. Така ж процедура повинна застосовуватися, 
коли ув’язнений, який був переведений назад у поліцейський відді-
лок для проведення слідчих дій, повертається до в’язниці. На жаль, 
у деяких державах, які відвідав КЗК, такі переведення все ще є зви-
чайною практикою. Вони можуть спричинити високий ризик жор-
стокого поводження (див. також параграф 80). Крім того, будь-який 
ув’язнений, який брав участь у ситуації, яка включала застосування 
насильства у в’язниці, повинен пройти негайний медичний огляд.

Окрім в’язниць, існують й інші місця позбавлення волі, де осо-
ба може бути затримана протягом тривалого періоду (тобто більш 
ніж на кілька днів). Це стосується, наприклад, центрів тимчасово-
го перебування осіб, які утримуються згідно із законодавством про 
іноземців. Крім того, у ряді відвіданих Комітетом країн, різні кате-
горії затриманих осіб (наприклад, адміністративні правопорушни-
ки, взяті під варту особи, які чекають на переведення у в’язницю або 
проходять процедуру подальшого розслідування) можуть утримува-
тися протягом тривалого часу в «арештних будинках» або «ізолято-
рах тимчасового тримання». У таких місцях також слід проводити 
систематичний медичний огляд новоприбулих.
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74. Документ, що складається після медичного обстеження, 
згаданого в пункті 73, повинен містити: і) виклад заяв, зроблених 
особою, які мають відношення до медичного обстеження (у тому 
числі власний опис його/її стану здоров’я та будь-які тверджен-
ня про жорстоке поводження), іі) повний виклад об’єктивних ме-
дичних висновків, основаних на ретельному огляді і ііі) зауваження 
медичного працівника за пунктами і) й іі), де вказується, чи узгод-
жуються будь-які твердженнями й об’єктивні медичні показники. 
Документ повинен також містити результати додаткових проведених 
обстежень, докладні висновки спеціалізованих консультацій та опис 
лікування травм і проведення будь-яких подальших процедур.

Результати медичного обстеження у випадках травматичних 
ушкоджень повинні бути записані у спеціальній формі, передбаче-
ній для цієї мети, разом зі схемами тіла для відмічання травматич-
них ушкоджень. Такі схеми повинні зберігатися в медичній картці 
ув’язненого. Також було б бажано сфотографувати травми, також 
помістивши фотографії у медичну картку. Крім того, необхідно ве-
сти спеціальний реєстр травм, у який повинні записуватися всі види 
ушкоджень.

75. Важливо чітко розмежувати вищезгадане медичне обстежен-
ня і процедуру, яку слід виконувати, коли затриманий передається 
у в’язницю. Остання процедура включає складання документації 
за підписом чергового тюремного співробітника і поліцейського 
конвою, а також, можливо, затриманої особи. Будь-які видимі по-
шкодження, які спостерігаються в ув’язненого в момент передачі 
в ув’язнення, як правило, мають бути записані в цій документації.

Ця процедура має адміністративний характер, навіть якщо, як це 
іноді буває, вона відбувається в присутності співробітника медичної 
служби в’язниці. Вона в жодному разі не повинна замінювати про-
цедури медичного обстеження, які були описані вище. Крім того, 
враховуючи наявність поліцейського конвою, а також занепокоєн-
ня, яке часто відчувається у момент входження у в’язницю, на цьо-
му початковому етапі ув’язнені не повинні піддаватися допиту про 
походження будь-яких їхніх видимих пошкоджень. Тим не менш, 
документ, складений щодо видимих пошкоджень, повинен бути не-
гайно направлений в санітарно-медичну службу в’язниці.
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76. КЗК надає велике значення дотриманню лікарської таємниці 
у в’язницях та інших місцях позбавлення волі. Відповідно, так само 
як і будь-яке інше медичне обстеження затриманої особи, медич-
не обстеження, згадане в пункті 73, повинно проводитися за межа-
ми чутності та — якщо тільки відповідних медичний працівник явно 
не просить про інше у цьому певному конкретному випадку — за ме-
жами видимості немедичного персоналу. Ця вимога наразі дотриму-
ється далеко не у всіх державах, які відвідав КЗК.

77. Тим не менш, принцип конфіденційності не повинен ставати 
перешкодою для повідомлення медичних доказів жорстокого пово-
дження, які медичні працівники збирають у відповідному випадку. 
Це б суперечило законним інтересам затриманих осіб і суспільства 
в цілому19. Тому КЗК виступає за обов’язок автоматичного повідом-
лення для медичних працівників, які працюють у в’язницях або ін-
ших місцях позбавлення волі, якщо вони збирають таку інформацію. 
Власне, такий обов’язок вже існує відповідно до законодавства бага-
тьох держав, які відвідав КЗК, але часто не повною мірою викону-
ється на практиці.

У кількох останніх доповідях за результатами візитів Комітет ре-
комендував переглянути існуючі процедури з метою забезпечити, 
що кожен раз, коли медичними співробітниками реєструються трав-
ми, які узгоджуються з заявами про жорстоке поводження, зробле-
ними затриманою особою, ця інформація негайно і систематично 
доводилася до відома відповідного органу, незалежно від бажання 
цієї особи. Якщо з’ясовується, що затримана особа має травми, які 
явно свідчать про жорстоке поводження (наприклад, великі син-
ці на підошвах ніг), але відмовляється розкрити їх причину або по-
яснює їх не жорстоким поводженням, його/її заява має бути точно 
задокументована і доведена до відома відповідного органу разом 
з повним переліком об’єктивних медичних висновків.

19 Опис дилем, які можуть поставати перед медичними співробітниками 

місць позбавлення волі, міститься у пунктах з 65 по 72 Стамбульського 

протоколу 1999 року (Керівництво з ефективного розслідування та до-

кументування катувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, 

що принижує людську гідність, поводження або покарання).
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78. «Відповідний орган», якому медичні співробітники повинні 
повідомляти про такі випадки, є, насамперед, незалежним органом, 
уповноваженим проводити службові розслідування за даним фактом 
і, за необхідності, порушувати кримінальну справу. Інші органи, які 
мають бути поінформовані, можуть включати в себе органи, відпові-
дальні за дисциплінарні розслідування або за нагляд за становищем 
осіб, які утримуються в установі, де може статися жорстоке пово-
дження. Повідомлення також повинні бути доступні для затриманої 
особи і його/її адвоката.

Реальний механізм передачі інформації відповідним органам 
є різним у різних країнах у світлі організаційних структур і цілком 
може не включати прямий зв’язок між медичним працівником і та-
ким органом. Повідомлення може бути передано через керівництво 
медичного працівника (наприклад, департамент охорони здоров’я 
на рівні міністерства) або керівництво установи утримання під вар-
тою, в якій він/вона працює (наприклад, директора в’язниці). Утім, 
незалежно від застосованого підходу, повинна бути забезпечена 
швидка передача інформації відповідному органу.

79. Супутнім наслідком обов’язку автоматичного повідомлення, 
згаданого в пункті 77, є те, що медичний співробітник повинен поін-
формувати відповідну затриману особу про існування цього обов’яз-
ку, пояснивши, що складання такого повідомлення існує в рамках 
системи для запобігання жорстокому поводженню, і що направ-
лення повідомлення відповідному органу не замінює собою подачу 
скарги у належному вигляді. Слушним моментом для повідомлення 
цієї інформації затриманому є момент, коли він/вона починає роби-
ти заяви про жорстоке поводження, та/або момент виявлення травм, 
що вказують на жорстоке поводження.

Якщо цей процес здійснюється з обережністю, більшість за-
триманих осіб не будуть заперечувати проти повідомлення. Що 
стосується тих осіб, e у яких зберігаються сумніви, медичний спів-
робітник може обмежити зміст повідомлення об’єктивними медич-
ними висновками.

80. Повідомлення уповноваженому органу медичних доказів, 
що вказують на жорстоке поводження, повинно супроводжувати-
ся ефективними заходами, щоб захистити особу, якої стосується 
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повідомлення, а також інших затриманих осіб. Наприклад, співробіт-
ники в’язниці, які, як стверджується, брали участь у жорсткому пово-
дженні, повинні до завершення розслідування виконувати обов’язки, 
що не передбачають регулярного контактування. Якщо можливе 
жорстоке поводження спричинене сусідами по камері, то ця затри-
мана особа має бути переведена до іншої камери. Природно, якщо 
повідомлення стосується можливого жорстокого поводження з боку 
співробітників правоохоронних органів, затриманого не можна по-
вертати їм за жодних обставин. У загальнішому плані, Комітет вва-
жає, що мета повинна полягати в припиненні практики повернення 
ув’язнених осіб до правоохоронних органів для цілей розслідування; 
зокрема, будь-який додатковий допит відповідної особи, який може 
бути необхідним, повинен проводитися у приміщенні в’язниці.

81. На додаток до повідомлення поіменно кожного випадку, 
у якому є медичні докази, що свідчать про жорстоке поводження, 
Комітет рекомендує, щоб усі травматичні ушкодження в результаті 
всіх можливих причин, контролювалися і періодично представляли-
ся у відповідні органи (наприклад, керівництву в’язниці, міністер-
ству) через анонімні статистичні дані. Така інформація може бути 
безцінною для виявлення проблемних ділянок.

82. Для забезпечення відповідності стандартам, описаним вище, 
повинна бути запропонована спеціальна підготовка медичних пра-
цівників, які працюють у в’язницях та інших місцях, у яких особа 
може утримуватися протягом тривалого періоду часу. На додаток 
до розвитку необхідних навичок з документування та пояснен-
ня виникнення травм, а також забезпечення знання про обов’язок 
повідомляти та відповідну процедуру, таке навчання повинно охо-
плювати техніку опитування осіб, які, можливо, піддавалися жор-
стокому поводженню.

Було б також доцільно для відповідних медичних працівників от-
римувати через регулярні проміжки часу зворотну інформацію про 
заходи, вжиті владою після направлення їх повідомлень. Це може 
допомогти синтезувати конкретні заходи, за допомогою яких їх на-
вички з документування та повідомлення можуть бути поліпшені, 
і, у загальнішому, стане нагадуванням про важливість цього кон-
кретного аспекту їхньої роботи.
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83. До систематичного медичного обстеження, згаданого в пунк-
ті 73, затримані особи часто проводять деякий час під вартою спів-
робітників правоохоронних органів з метою допиту та інших слідчих 
дій. Під час цього періоду, який може тривати від декількох годин 
до одного або більше днів, залежно від правової системи, ризик 
жорстокого поводження може бути особливо високим. Отже, Комі-
тет рекомендує забезпечити конкретні гарантії протягом цього часу, 
зокрема право на доступ до лікаря20. Як неодноразово наголошува-
лось Комітетом, прохання особи, що перебуває під вартою у поліції 
або жандармерії, про консультацію лікаря, повинно виконуватися 
завжди; співробітники правоохоронних органів не повинні прагну-
ти фільтрувати такі запити.

84. Документ, що складається після будь-якого медичного об-
стеження особи, яка перебуває під вартою в поліції або жандарме-
рії, повинен відповідати вимогам, викладеним вище у пункті 74, 
а конфіденційність обстеження повинна бути гарантована, як опи-
сано в пункті 76. Крім того, обов’язок автоматичного повідомлен-
ня, згаданий у пункті 77, має застосовуватися щоразу, коли медичні 
свідчення, зібрані в ході обстеження, вказують на жорстоке пово-
дження. Усі ці умови повинні бути дотримані, незалежно від того, 
чи медичні працівники офіційно викликаються на прохання затри-
маної особи, чи при виконанні службових обов’язків за ініціативою 
правоохоронних органів.

Засоби для реалізації обов’язку повідомлення у таких випадках 
повинні відображати гостроту ситуації. Співробітник медико-сані-
тарної служби повинен передати своє повідомлення прямо і безпо-
середньо до органу, який має найкращі можливості, щоб швидко 
втрутитися і покласти край будь-якому жорстокому поводженню, 
що відбувається. Функції цього органу будуть залежати від правової 
системи і конкретних обставин справи.

20 Інші істотні гарантії включають право затриманого повідомити третю 

сторону за своїм вибором і право на доступ до адвоката.
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