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Розділ 1
Проект змін
до Кримінально-виконавчого
кодексу України

Пояснювальна записка до проекту ЗУ щодо внесення змін до КВК України

Підрозділ 1.1. Зміни до чинного
Кримінально-виконавчого кодексу України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін
до Кримінально-виконавчого кодексу України
(щодо імплементації рекомендацій та стандартів
Європейського комітету з питань запобігання
катуванням, нелюдському або такому,
що принижує людську гідність поводженню
чи покаранню)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону
Потреба прийняття закону обумовлена необхідністю врахування рекомендацій, наданих Україні Європейським комітетом з питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність
поводженню чи покаранню (КЗК), та інших його стандартів у Кримінально-виконавчому кодексі України.
Функціонування вітчизняної в’язничної системи неодноразово ставало причиною особливої стурбованості цього органу Ради Європи. Комітетом багато раз висловлювалися критичні зауваження, що стосуються
національного кримінально-виконавчого законодавства. Значна частина
цих зауважень так і не стала причиною суттєвих змін нормативної бази,
незважаючи на подекуди неодноразове їх повторювання та наголошення
на одних і тих самих проблемах.
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Останні роками КЗК посилив свою активність стосовно установ Дер
жавної пенітенціарної служби України. Так, якщо більше ніж за 10 років
(з 1998 по 2009 рік) ним було здійснено 7 візитів до України, один з яких
не стосувався установ цього відомства, то з 2010 вже було 5 таких візитів,
в тому числі незаплановані візити ad hoc. Вже стало традиційним фокусування КЗК саме на пенітенціарній сфері з огляду на низку проблем,
що існують у ній.
Саме у зв’язку із пенітенціарною проблематикою у 2013 році Комітет
вирішив розпочати офіційну процедуру, яка може призвести до прийняття публічної заяви («public statement») відносно нашої держави. Вона
є тривожним сигналом можливості застосування негативних наслідків
невиконання міжнародних зобов’язань. Підставою є «відмови від співпраці або відмови поліпшити ситуацію з урахуванням рекомендацій Комітету» у відповідності до частини 2 статті 10 Європейської конвенції про
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (детальніше див. доповідь 2012 року).
За весь час свого існування Комітет приймав рішення зробити публічну заяву всього стосовно трьох країн. Першою була Туреччина у зв’язку
з бездіяльністю влади у боротьбі з неналежним поводженням у міліцей
ських відділках, другою — Росія у зв’язку із ситуацією у Чечні, де практикувалися масові катування у центрах для затриманих внаслідок російськочеченського воєнного конфлікту, а третьою, порівняно нещодавно, стала
Греція у зв’язку із жахливими умовами тримання в спеціальних центрах
для мігрантів.
Таким чином, Україна може стати першою країною-об’єктом публічної заяви Комітету внаслідок поганої співпраці для покращення ситуації
у в’язницях. Це тривожний сигнал, який потребує реагування, яке полягає, у тому числі і в першу чергу, у змінах до кримінально-виконавчого
законодавства.
Немає сумнівів, що належна співпраця стосовно врахування рекомендацій Комітету є невід’ємною складовою євроінтеграційного процесу
України. Прийняття закону потрібне для підвищення стандартів прав людини, виконання міжнародних зобов’язань, прийнятих нашою державою
в рамках Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню,
а також для підтвердження прихильності України цінностям прав людини
і стандартам Ради Європи.
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2. Мета і цілі прийняття проекту Закону
Метою прийняття законопроекту є наближення законодавства України, що регулює порядок та умови утримання засуджених, до стандартів
Європейського комітету з питань запобігання катуванням, нелюдському
або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню,
а також виконання рекомендацій, зроблених ним за результатами візитів
в Україну.

3. Загальна характеристика і основні положення
проекту Закону
Пропонована редакція частини 3 статті 7 спрямована на підкреслення важливості та втілення стандарту пропорційності обмежень прав людини у діяльності органів та установ виконання покарань. У відповідності
до неї обмеження прав засуджених повинні бути пропорційними у відповідності до вимог Конституції України, Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського
суду з прав людини.
Цей стандарт є ключовим для Європейського суду з прав людини.
Він був перейнятий і використовується при формулюванні рекомендацій
та стандартів КЗК, а тому часто ставав причиною критики України Комітетом. Його суть полягає в тому, що кожне обмеження права повинно відповідати обґрунтованим цілям, бути мінімально необхідним для їх досягнення
та враховувати баланс між інтересами суспільства та індивіда або, більш
загально, бути «необхідними у демократичному суспільстві». При застосуванні обмежень має прийматися до уваги індивідуальна оцінка ризиків.
Закріплення відповідної норми є конче необхідним для кримінально-виконавчого законодавства. Це обумовлено тим, що обмеження прав
засуджених використовуються не тільки на загальних підставах, як це
у випадку із вільними громадянами, а і є одночасно змістом їхнього покарання. Саме тому найважливіші рішення ЄСПЛ, що стосуються як пенітенціарних систем інших країн (Dickson v. the UK, 44362/04, Hirst v. the UK
No. 2, 74025/0, Ploski v. Poland, 26761/95, Messina v. Italy No. 2, 25498/94, Labita
v. Italy, 26772/95) так і України (Trosin v. Ukraine, 39758/05, Sergey Volosyuk v.
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Ukraine, 1291/03), встановили порушення прав засуджених у зв’язку із незадоволенням національним законодавством чи практикою вимог тесту
пропорційності.
В Україні техніки перевірки обґрунтованості обмежень, оцінка індивідуального ризику, навіть не згадуються в кримінально-виконавчому
законодавстві і не застосовуються на практиці. І це попри пряму вказівку
Суду на необхідність розвитку таких технік для застосування обмежень
до засуджених (див. mutatis mutandis, Dickson v. the United Kingdom [GC],
44362/04, §§82–85; Trosin v. Ukraine, 39758/05, §42).
Більш того, у кримінально-виконавчому законодавстві не фігурує
ідея необхідності індивідуалізації застосування правообмежень до засуджених, що вилилось у широкому впровадженні автоматичних (бланкетних) обмежень в законодавстві, відсутності гнучкості у застосуванні на
практиці. Це частково пов’язано із спадщиною максимального зрівнювання всіх засуджених за радянських часів без врахування індивідуальних
ризиків та потреб.
Як наслідок Комітет постійно звертається до проблеми необґрунтованості обмежень у своїх доповідях за результатами візитів до України
(п. 150 доповіді про візит в Україну 2009 року, п. 125 доповіді 2013 року).
Так само на це звертається увага і у його загальних стандартах (пункті 33
11-ї Загальної доповіді, п. 55 21-ї Загальної доповіді, п. 61 21-ї Загальної доповіді та ін.).
Необхідність імплементації стандарту обумовлена й іншими міжнародними актами. Наприклад, у пункті 3 Європейських в’язничних правил
вказується, що обмеження, накладені на осіб, позбавлених волі, повинні бути мінімально необхідними та відповідати тій обґрунтованій меті,
з якої вони накладалися, у пункті 5 Основних принципів поводження із
ув’язненими (Резолюція Генасамблеї ООН від 14 грудня 1990) звертається
увага на необхідність обґрунтування обмежень.
Наслідком відсутності стандарту є й неодноразові вказівки КЗК на
проблеми, вирішення яких дозволяє пропонована норма. Серед них: відсутність відкритих короткострокових побачень засуджених на противагу побаченням через скляну перегородку (іноді із ґратами), обов’язкове
застосування наручників у багатьох «непотрібних з точки зору безпеки
ситуаціях та випадках» (формулювання КЗК у п. 26 11-ї Загальної доповіді),
необґрунтовані елементи процедури вторинної класифікації засуджених,
маса безглуздих заборон як-то заборона читання та побачень для засуд

Пояснювальна записка до проекту ЗУ щодо внесення змін до КВК України
жених у ДІЗО, заборона побачень для новоприбулих засуджених протягом перших 14 днів, обов’язкова de facto цензура письмової кореспонденції та багато ін.
Законопроектом пропонується суттєво змінити застарілі, перейняті
з радянських часів норми, що стосуються додаткової ізоляції, наприклад,
у виді поміщення до дисциплінарного ізолятора, приміщення камерного
типу, або тримання в дільниці посиленого контролю. Головною новелою
є закріплення процедурних гарантій застосування цих заходів. Серед них
обов’язковість проведення засідання дисциплінарної комісії, надання засудженому прав бути представленим фахівцем у галузі права; бути проінформованим щодо висунутих проти нього обвинувачень у письмовій
формі; представляти власні пояснення та заперечення, заявляти клопотання в усному та письмовому вигляді; клопотати про виклик свідків та задавати їм питання; отримувати за результатами засідання копію вмотивованого рішення, що дозволятиме належне його оскарження; знайомитись
із матеріалами дисциплінарного провадження та особової справи, робити виписки, знімати копії з них.
Усі перераховані процедурні гарантії вже давно стали невід’ємною
частиною в’язничної практики у європейських країнах. Вони показали
свою ефективність та суттєву зміну негативних практик в місцях позбавлення волі. Більше того, величезний вплив такого роду процедур на підтримку внутрішнього порядку і дисципліни в пенітенціарних установах без
посередньо підтверджують найновітніші об’ємні емпіричні дослідження.
Їх необхідність неодноразово підкреслювалась Комітетом. Наприклад, у своїй Доповіді щодо візиту в Україну у 2009 році (п. 147) вказується:
«КЗК закликає українську владу переглянути порядок приміщення в ДІЗО /
Карцер і ПКТ для забезпечення того, щоб ув’язнені: (I) інформувались
в письмовій формі про висунуті проти них звинувачення, (II) отримували
достатньо часу для підготовки свого захисту, (III) мали право викликати
свідків, щоб вони свідчили від свого власного імені і на перехресний допит проти них, і (IV) отримували копію рішення, в якому містяться причини для приміщення, і звичайна інформація про права, включаючи право
на юридичну допомогу і наявних у них доступних засобів для оскарження


Див. напр.: Beijersbergen K. A., Dirkzwager A. E., Eichelsheim V. I., van der Laan P. H. et
Nieuwbeerta P. Procedural justice, anger, and prisoners’ misconduct. A longitudinal
study // Criminal Justice and Behavior. — 2014. — № 20 (10). — Р. 1–23.



Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
рішення перед незалежним органом (наприклад, суддею)». Пізніше схожі
вимоги були повторені у п. 174 Доповіді про візит в Україну 2012 року.
Також, у п. 57 Доповіді 2012 року КЗК вказав:
«Заходи, що стосуються поміщення засудженого в ДІЗО, ПКТ або ДПК,
завжди необхідно застосовувати протягом якомога коротшого періоду часу, після того, як, з-поміж іншого, буде взята до уваги думка
засудженого, і лише за умови надання йому копії рішення, яке містить причини поміщення і базову інформацію про його права, в тому
числі наявні засоби для оскарження відповідного рішення в незалежному органі».

До того ж, це рішення повинно бути вмотивованим і доступним для
зовнішніх незалежних контролюючих структур (п. 57 b 21-ї Загальної доповіді). У п. 55 21-ої загальної доповіді вказується також на необхідність
чітко зазначити у законі:
«...право ув’язненого висловлювати свої погляди в рамках процедури прийняття рішення про застосування одиночного ув’язнення (КЗК
розуміє його у широкому значенні, яке включає і ДІЗО і ПКТ. — прим.
авт.); вимогу інформувати ув’язненого, щодо якого було вирішено застосувати такий захід, у якомога докладнішій формі про підстави прийняття такого рішення ... періодичність та порядок перегляду рішень,
а також процедуру оскарження рішень».

Пропонується скасувати необґрунтовані обмеження прав, заборони для осіб, які утримуються у ДІЗО. Серед них такі як заборона побачень
та телефонних дзвінків. Їх необґрунтованість витікає із наступного.
У Загальних стандартах, зокрема, міститься рекомендація (п. 61 21-ої
Загальної доповіді 2011 року):
«Як це і з іншими режимами, які застосовуються до ув’язнених, принцип, що ув’язнений поміщений в одиночну камеру, повинен підлягати
лише тим обмеженням, які необхідні для їх безпечного і впорядкованого утримання, повинен дотримуватись. Крім того, щоб мінімізувати
негативні наслідки, до яких його застосування може призвести, повинні бути здійснені особливі зусилля стосовно тих, хто утримується
в умовах тривалого одиничного ув’язнення і тих, хто перебуває тривалий строк в одиночній камері, як таких, що потребують особливої
уваги. Не обов’язково застосовувати підхід «все або нічого». Кожне
обмеження повинно застосовуватися тільки в разі потреби, яка від-
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повідає оцінці небезпеки кожного в’язня». У цьому випадку під формулюванням «все або нічого» розуміється такий підхід, при якому усім
засудженим забороняється вчиняти, чи не вчиняти якісь дії, володіти
якимись предметами без будь-якої попередньої процедури індивідуалізації, тобто без можливості накладання таких обмежень тоді, коли
вони дійсно необхідні. Натомість застосовується автоматичне обмеження у правах усіх засуджених з певним статусом (у цьому випадку,
наприклад, статусом такого, що перебуває в ДІЗО, ПКТ).

Виходячи з вищенаведеного, заборона телефонних дзвінків усім особам, які перебувають в ДІЗО / ПКТ, суперечить Загальним стандартам Комітету. Так само їм суперечить і заборона побачень засудженим, які поміщаються до ДІЗО / ПКТ (одиночної камери), враховуючи відсутність належних
обґрунтувань для таких обмежень, а також їх автоматичний характер.
Це додатково підтверджується у Стандартах КЗК, а саме у п. 55
Загальної доповіді за 2011 рік наголошується на потребі дотримання
принципу необхідності обмежень під час відбування дисциплінарного
стягнення:
«Правило, що допускаються тільки обмеження, необхідні для безпечного і впорядкованого утримання ув’язненого та для вимог справедливості, в рівній мірі відноситься до ув’язнених, що знаходяться
в одиночній камері. Відповідно, впродовж перебування в одиночній
камері не повинно, наприклад, бути автоматичного позбавлення права на відвідування, телефонні дзвінки та листи... Так само, режим повинен бути достатньо гнучким, щоб дозволити пом’якшення будь-яких
обмежень, які не є необхідними в окремих випадках».

Про це ж було наголошено у доповіді про візит в Україну 2009 року
(п. 150):
«Слід додати, що ув’язнені, які поміщаються в ДІЗО / карцер і ПКТ, є,
як правило, автоматично позбавленими контактів із зовнішнім світом


У контексті це означає не тільки одиночну, а й інші типи дисциплінарних камер, на
що вказується самим КЗК. Зауважимо, що «одиничне ув’язнення» згідно з п. 54 11-ої
Загальної доповіді не повинно тлумачитися буквально і може означати й утримання більше, ніж 1 особи в додатковій ізоляції, головною ж його ознакою є застосування «як наслідок рішення суду, як дисциплінарної санкції, як превентивний захід
адміністративного характеру або для захисту відповідного засудженого».
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(тобто відвідувань, листів і телефонних дзвінків). КЗК рекомендує українській владі вжити заходів для забезпечення того, щоб приміщення засуджених у ДІЗО / карцеру і ПКТ не включала в себе
повну заборону на сімейні контакти (див. також правило 60 (4) Європейські тюремних правил)» (виділення напівжирним шрифтом збережено. — авт.).

Негнучкість обмежень, їх непропорційність, як зазначалось суперечить стандартам не тільки КЗК, а й ЄСПЛ. З цих міркувань пропонується
скасувати необґрунтовані норми, що посилки (передачі) і бандеролі вручаються засудженому після закінчення строку його перебування в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері); засуджені, які тримаються в дисциплінарному ізоляторі
з виведенням на роботу, в приміщенні камерного типу (одиночній камері),
працюють окремо від інших засуджених; постільні речі в ДІЗО видаються
тільки на час сну, верхній одяг — на час виходу з приміщення, скасувати
заборону побачень засудженим, які знаходяться в дільниці карантину,
діагностики і розподілу відразу по прибуттю в установу.
Законопроектом передбачається закріпити гарантії умов розміщення засуджених, як відповідали б стандартам Комітету. Наприклад, КЗК чітко вказує, що камери, менші за 6 м², не повинні використовуватися взагалі
(п. 59 21-ї Загальної доповіді). Вже давно, у п. 112 своєї відповіді щодо візиту в Україну у 1998 році, Україні рекомендувалось щоб камери, менші, ніж
6 м² не використовувалися для утримання однієї особи.
Тоді ж Комітетом були підкреслені ще деякі стандарти, а саме, що камери, площа яких складає 8–10 м², не повинні використовуватися для розміщення більше, ніж двох осіб, камери з площею 11 метрів — не більше,
ніж 3 осіб, а камери розміром 15–17 м² — не більше, ніж 4–5 осіб.
Пізніше проблема не була виправлена, що підтверджувалось наступними візитами. Наприклад, у п. 148 доповіді про візит у 2009 році за
значено:
«Деякі дисциплінарні камери були непридатні для розміщення ув’яз
нених через їх обмежені розміри (наприклад, від 4, 5 до 5 м²), більше
того, деякі камери були дуже вузькими (1, 3 м)...»,

у зв’язку з чим було рекомендовано, щоб камери, менші за 6 м² були виведені з експлуатації або збільшені. Також, у п. 89 було рекомендовано,
щоб всі камери мали щонайменше 2 метри між стінами. Про такі ж самі
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зауваження (мінімум 6 м² у камері на одну людину та мінімум 2 метри між
стінами) вказувалось і в доповіді 2012 року (п. 45), крім того, було уточнено, що рахуватись квадратні метри мають без врахування площі туалету,
що також відображається у законопроекті.
З огляду на непропорційність обмежень пропонується зняття обо
в’язковості перегляду вихідної кореспонденції і зміна умов перегляду
вхідної кореспонденції для засуджених до позбавлення волі та арешту. Так, кореспонденція, яку одержують засуджені до відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, переглядатиметься у виняткових випадках і тільки коли є обґрунтовані
підстави вважати, що вона містить заборонені предмети чи інформацію, що може нашкодити режиму. Здійснення перегляду дозволяється
на підставі вмотивованого письмового рішення адміністрації установи
виконання покарань та в присутності відповідного засудженого. Копія
такого рішення із зазначенням дати, підстав та мотивів перегляду має
надаватися засудженому для уможливлення його оскарження. Усе це
є ефективними і необхідними процедурними гарантіями від зловживань, а також вимогами стандартів Ради Європи і були запропоновані
у схожому вигляді щодо контролю за правом на побачення, телефонними дзвінками.
Варто зауважити, що існуючий обов’язковий перегляд «перегляд»
усієї кореспонденції не відповідає статті 8 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод. Наприклад, у згаданому рішенні
Лабіта проти Італії Велика палата Європейського суду підтвердила порушення статті 8 Конвенції на тій підставі, що inter alia законодавство
не містило чітких підстав для цензурування кореспонденції, а також не
встановлювало з належним ступенем чіткості обсяг дискреції пенітенціарних співробітників у вирішенні питання щодо читання кореспонденції (п. 176), те ж саме було закріплено у рішенні по справі Діана проти Італії (Diana v. Italy, 15211/89).
Як вказувалося, автоматичність втручання у право на приватність,
яким і є систематичний «перегляд» кореспонденції засуджених в Україні,
що проявляється у звичайному читанні листів (відповідна Інструкція
затверджена наказом Мінюсту № 1304/5 від 02.07.2013 вимагає встановлення змісту кореспонденції), вважається порушенням статті 8 Європейської конвенції. Наприклад, у справі п. 81–82 рішення по справі Нєдбала
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проти Польщі (Niedbała v. Poland 27915/95) Суд чітко встановив, що у цій
країні, точнісінько як в Україні, читання кореспонденції було автоматичним, національна влада (пенітенціарні працівники) не зобов’язана була
мотивувати рішення щодо такого читання (цензурування), а також вказувати підстави, на яких воно відбулося. Тому було встановлено порушення Конвенції.
Існуючий порядок «перегляду» листів став підставою для порушення статті 8 Конвенції у згаданому рішенні по справі Сергій Волосюк проти
України. Порушення сталося у зв’язку із автоматичним моніторингом його
кореспонденції під час утримування під вартою. У п. 85–86 рішення зазначається:
«До того ж, оскільки перевірка здійснювалася в автоматичному режимі, органи влади не були зобов’язані виносити вмотивовані
рішення із зазначенням підстав, на яких перевіряється кореспонденція. У законі також не уточнювалося, чи особа під вартою мала право бути поінформованою про ті чи інші зміни в листах, які вона відправляла. У ньому не передбачалося й конкретних засобів
юридичного захисту, за допомогою яких особа, взята під варту,
могла б оскаржити спосіб чи межі застосування заходів перевірки,
передбачених законом. ... Суд доходить висновку, що чинні положення національного законодавства не визначали з достатньою
чіткістю межі та спосіб здійснення відповідного дискреційного повноваження, наданого органам державної влади стосовно перевірки
кореспонденції осіб, узятих під варту. Тобто оскаржуване втручання
здійснювалося не «згідно із законом». Тому «Суд не вважає за необхідне з’ясовувати, чи було дотримано в цій справі інших вимог
пункту 2 статті 8, і постановляє, що було порушено це положення»
(курсив наш. — авт.).

Навіть коли перегляд кореспонденції застосовується тільки до окремих категорій засуджених, але таке обмеження є автоматичним, во
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Це означає, що порядок перегляду, був недостатньо чітким, а тому якість закону
була недостатньою, щоб дотриматись стандарту «передбаченість законом». Суд
і сам додатково пояснює вимогу «згідно з законом» у п. 82 рішення: «Суд нагадує,
що національне законодавство має з достатньою чіткістю визначати межі та спосіб
здійснення відповідного дискреційного права, наданого органам влади, щоб забезпечувати громадянам той мінімальний рівень захисту, на який вони мають право
згідно з принципом верховенства права в демократичному суспільстві».

Пояснювальна записка до проекту ЗУ щодо внесення змін до КВК України
но також визнається порушенням статті 8 Конвенції. При цьому Суд
підкреслює, що коли відбувається обмеження права, передбаченого
ст. 8 Конвенції, шляхом перегляду кореспонденції принциповою є необхідність надання мотивів для такого обмеження (§§113, 114, Onoufriou v.
Cyprus, 24407/04).
Проблемність та невідповідність законодавчого регулювання означеному стандарту ЄСПЛ та КЗК також ускладнюється вузьким колом
суб’єктів, з якими кореспонденція може здійснюватися конфіденційно.
У ч. 4 ст. 113 КВК України закріплено, що перегляду не підлягає тільки кореспонденція (вхідна та вихідна), яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав
людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких
міжнародних організацій, судові та прокуророві. У відповідності до частини 5 цієї ж статті перегляду не підлягає кореспонденція, яку засуджені
адресують захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої
повноваження відповідно до Кримінального процесуального кодексу
України.
Це означає, що, наприклад, листування з судами та навіть територіальним управлінням ДПтС України підлягає перегляду. Тобто конфіденційно на національному рівні засуджені можуть поскаржитися тільки до прокуратури, суду та Омбудсмана. Навіть оскарження незаконних
рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установ виконання покарань
в порядку адміністративного судочинства не є захищеним від перегляду.
Це є серйозною перепоною для захисту засудженими, які бояться помсти
з боку в’язничного персоналу, своїх прав.
Не завжди може в цьому допомогти й представник засудженого —
юрист, адже якщо представник засудженого у суді не є адвокатом, така
кореспонденція має завжди переглядатися. Більше того, навіть якщо він
і має адвокатське посвідчення, то листування з ним щодо інших справ, ніж
кримінальні, також повинно переглядатися. Так само існуюча редакція
норми обмежує право засудженого на конфіденційне спілкування із захисником по справі у Європейському суді з прав людини, яким у відповідності до чинної процедури може бути і часто є особа, яка не має адвокатського посвідчення. Це також може розглядатись як порушення права на
конфіденційність надання правової допомоги і, як результат, порушенням
Європейської конвенції.
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Автоматичність обмежень прав на телефонні розмови та побачення так само критично сприймається ЄСПЛ у світлі статті 8 Конвенції, а також Комітетом, який у своїй діяльності опирається на вимогу
індивідуалізації та пропорційності обмежень. Тому існуючі бланкетні
(автоматичні) обмеження щодо порядку проведення побачень та телефонних розмов пропонується видозмінити на «гнучкі» обмеження, що
повинні застосовуватись на підставі вмотивованого рішення та оцінки
індивідуального ризику у кожному конкретному випадку. На додаток,
постійний та загальний контроль короткострокових побачень, на противагу вмотивованому контролю в кожному конкретному випадку, не
є виправданим і з огляду на те, що усі засуджені до позбавлення волі
мають право на тривалі побачення, які відбуваються без такого роду
контролю взагалі.
Варто також зазначити, що пропонована норма щодо умов проведення побачень спрямована і на втілення правила 24.4 Європейських
пенітенціарних правил, яке передбачає, що «побачення повинні бути організовані таким чином, щоб надати ув’язненим можливість максимально
природно підтримувати і зміцнювати сімейні відносини».
Керуючись окресленою логікою змінено диспозицію статей, які регулюють кількість короткострокових побачень, що дозволяються засудженим. Вони змінені таким чином, щоб модифікувати існуючий підхід,
коли встановлюється максимальна кількість короткострокових побачень
на місяць (згідно з законодавством зазвичай всього одне на місяць, тоді
як у розвинутих країнах не менше разу на тиждень). Пропонується встановити мінімальну кількость побачень на місяць. Це уможливить індивідуалізацію та гнучкість у застосуванні цих правообмежень і одночасно
збереже гарантії від надмірного обмеження прав шляхом зловживання
дискреційними повноваженнями з боку в’язничного персоналу.

4. Стан нормативно-правової бази
в даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами в даній сфері правового
регулювання є Конституція України, Європейська конвенція про захист
прав людини та основоположних свобод, Європейська конвенція про за16

Пояснювальна записка до проекту ЗУ щодо внесення змін до КВК України
побігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню, Кримінально-виконавчий кодекс України.
Прийняття проекту Закону України не потребуватиме внесення змін
до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту Закону України не потребуватиме додаткових
витрат з Державного бюджету України.

6.	Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
прийняття законопроекту
Прийняття законопроекту сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань перед Радою Європи. Воно дозволить імплементувати низку міжнародних стандартів у сфері виконання покарань, які не
відображені у національному законодавстві. Це надасть можливість по
кращити стан дотримання прав позбавлених волі осіб, посилити їх гарантії та скасувати існуючі необґрунтовані правообмеження.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін
до Кримінально-виконавчого кодексу України
(щодо імплементації рекомендацій та стандартів
Європейського комітету з питань запобігання
катуванням, нелюдському або такому,
що принижує людську гідність,
поводженню чи покаранню)»
Зміст (положення) законодавчих актів України,
до яких вносяться зміни

Зміст (положення) законодавчих актів України
з урахуванням запропонованих змін

Кримінально–виконавчий кодекс України
Стаття 7. Основи правового статусу засуджених. Стаття 7. Основи правового статусу засуджених.
2. Засуджені користуються всіма правами людини та
громадянина, передбаченими Конституцією України,
за винятком обмежень, визначених цим Кодексом,
законами України і встановлених вироком суду.

2. Засуджені користуються всіма правами людини та
громадянина, передбаченими Конституцією України,
за винятком обмежень, визначених цим Кодексом,
законами України і встановлених вироком суду.
3. Обмеження прав засуджених повинні бути
пропорційними у відповідності до вимог Єв
ропейської конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод та практики Євро
пейського суду з прав людини.

3. Правовий статус засуджених іноземців і осіб без
громадянства визначається законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обо
в’язковість яких надана Верховною Радою України.
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4. Правовий статус засуджених іноземців і осіб без
громадянства визначається законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обо
в’язковість яких надана Верховною Радою України.

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо внесення змін до КВК України
4. Правовий статус засуджених визначається законами України, а також цим Кодексом, виходячи із
порядку і умов виконання та відбування конкретного
виду покарання.

5. Правовий статус засуджених визначається законами України, а також цим Кодексом, виходячи із
порядку і умов виконання та відбування конкретного
виду покарання.

5. Дискримінація засуджених за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками забороняється.

6. Дискримінація засуджених за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками забороняється.

Стаття 51. Порядок і умови виконання покаран Стаття 51. Порядок і умови виконання покаран
ня у виді арешту.
ня у виді арешту.
3. Засуджені до арешту мають право:
3. Засуджені до арешту мають право:
— звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами — звертатися з пропозиціями, заявами і скардо державних органів, громадських організацій
гами до державних органів, громадських
і службових осіб. Кореспонденція засуджених
організацій і службових осіб. Кореспонденція
надсилається відповідно до вимог Правил
засуджених надсилається відповідно до вимог
внутрішнього розпорядку установ виконання
Правил внутрішнього розпорядку установ випокарань за належністю. Кореспонденція, яку
конання покарань за належністю. Перегляд
засуджені адресують Уповноваженому Верховкореспонденції здійснюється у порядку,
ної Ради України з прав людини, Європейському
встановленому для засуджених до поз
суду з прав людини, а також іншим відповідним
бавлення волі.
органам міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору,
захиснику у справі, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 44 Кримінального
процесуального кодексу України (4651-17), перегляду не підлягає і надсилається за адресою
протягом доби з часу її подання. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених
органів та осіб, перегляду не підлягає;
Стаття 68. Заходи стягнення, що застосовуються Стаття 68. Заходи стягнення, що застосовуються
до осіб, засуджених до обмеження волі.
до осіб, засуджених до обмеження волі.
2. Поміщення у дисциплінарний ізолятор здій
снюється порядку, встановленому для засуд
жених до позбавлення волі.
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2. Стосовно особи, яка самовільно залишила місце
обмеження волі або злісно ухиляється від робіт,
або систематично порушує громадський порядок
чи встановлені правила проживання, адміністрація
виправного центру надсилає прокуророві матеріали
для вирішення питання про притягнення засудженого до кримінальної відповідальності відповідно до статті 390 Кримінального кодексу України.

3. Стосовно особи, яка самовільно залишила місце
обмеження волі або злісно ухиляється від робіт,
або систематично порушує громадський порядок
чи встановлені правила проживання, адміністрація
виправного центру надсилає прокуророві матеріали
для вирішення питання про притягнення засудженого до кримінальної відповідальності відповідно
до статті 390 Кримінального кодексу України.

Стаття 95. Тримання засуджених до позбав Стаття 95. Тримання засуджених до позбав
лення волі в дільниці карантину, діагностики лення волі в дільниці карантину, діагностики
і розподілу.
і розподілу.
3. Під час тримання у дільниці карантину, діагности- Виключити
ки та розподілу побачення засудженим не надаються, крім побачень з адвокатом.
Стаття 97. Тримання засуджених до позбавлен Стаття 97. Тримання засуджених до позбавлен
ня волі в дільниці посиленого контролю.
ня волі в дільниці посиленого контролю.
5. Необхідність тримання у дільниці посиленого
контролю повинна переглядатись не рідше ніж
раз на місяць. За результатами перегляду при
ймається вмотивоване рішення, копія якого
видається засудженому із зазначенням порядку
його оскарження.
Стаття 110. Побачення засуджених до позбав Стаття 110. Побачення засуджених до позбав
лення волі з родичами, адвокатами та іншими лення волі з родичами, адвокатами та іншими
особами. Телефонні розмови.
особами. Телефонні розмови.
1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі — до
трьох діб. Короткострокові побачення надають
ся з родичами або іншими особами у присут
ності представника колонії. Тривалі побачення
надаються з правом спільного проживання і тільки
з близькими родичами (подружжя, батьки, діти,
всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід,
баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися
і подружжю, яке проживало однією сім’єю, але не
перебувало у шлюбі, за умови, що в них є спільні
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1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі — до
трьох діб. Короткострокові побачення надаються
з родичами або іншими особами. Тривалі побачення
надаються з правом спільного проживання і тільки
з близькими родичами (подружжя, батьки, діти,
всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід,
баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися
і подружжю, яке проживало однією сім’єю, але не
перебувало у шлюбі, за умови, що в них є спільні
неповнолітні діти. Оплата послуг за користування

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо внесення змін до КВК України
неповнолітні діти. Оплата послуг за користування
кімнатами короткострокових і тривалих побачень
здійснюється засудженими або їх родичами чи іншими особами за рахунок власних коштів.

кімнатами короткострокових і тривалих побачень
здійснюється засудженими або їх родичами чи іншими особами за рахунок власних коштів. У винят
кових випадках короткострокові побачення
можуть відбуватись під контролем представ
ника колонії. Про такий контроль адміністра
цією установи виконання покарань на підставі
індивідуальної оцінки ризиків приймається
вмотивоване рішення із зазначенням підстав,
періоду, типу контролю та порядку його оскар
ження. Копія рішення видається засудженому.
Порядок індивідуальної оцінки ризиків визна
чається нормативно-правовими актами Міні
стерства юстиції України.

4. Кількість і види побачень встановлюються:

4. Кількість і види побачень встановлюються:

— засудженим, що знаходяться в дільниці поси- — засудженим, що знаходяться в дільниці посилеленого контролю, надається одне коротко
ного контролю, надається не менше одного
строкове побачення на місяць і одне тривале
короткострокового побачення на місяць і не
побачення на три місяці;
менше одного тривалого побачення на три
місяці;
— засудженим, що знаходяться в дільниці ресо- — засудженим, що знаходяться в дільниці реціалізації, надається одне короткострокове
соціалізації, надається не менше одного
короткострокового побачення на місяць і не
побачення на місяць і одне тривале побачення
на два місяці;
менше одного тривалого побачення на два
місяці;
— засудженим, що перебувають в дільниці со- — засудженим, що перебувають в дільниці соціальної адаптації та соціальної реабілітації,
ціальної адаптації та соціальної реабілітації,
надаються короткострокові побачення без обнадаються короткострокові побачення без
межень та тривале побачення щомісяця.
обмежень та тривале побачення не менше
одного разу на місяць.
5. Засудженим надається, в тому числі й під час
перебування в стаціонарних закладах охорони здо
ров’я, право на телефонні розмови (у тому числі
у мережах рухомого (мобільного) зв’язку) без обмеження їх кількості під контролем адміністрації,
а також користуватися глобальною мережею Інтернет. Телефонні розмови оплачуються з особистих
коштів засуджених. Телефонні розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі,
забороняються. Телефонні розмови та користування

5. Засудженим надається, в тому числі й під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я,
право на телефонні розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв’язку) без обмеження
їх кількості, а також користуватися глобальною
мережею Інтернет. Телефонні розмови оплачуються
з особистих коштів засуджених. Телефонні розмови
між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі, забороняються. Телефонні розмови та
користування у глобальній мережі Інтернет
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у глобальній мережі Інтернет оплачуються з особис- можуть контролюватись на обґрунтованих під
тих коштів засуджених.
ставах та базуючись на індивідуальній оцінці
ризиків. Про контроль адміністрацією установи
виконання покарань приймається вмотивова
не рішення із зазначенням підстав, періоду, ти
пу контролю та порядку його оскарження. Копія
рішення видається засудженому.
Стаття 113. Листування засуджених до позбав Стаття 113. Листування засуджених до позбав
лення волі.
лення волі.
3. Кореспонденція, яку одержують і надсилають
засуджені до відбування покарання у виправних
колоніях мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання, середнього та максимального
рівня безпеки, підлягає перегляду.

3. Кореспонденція, яку одержують засуджені до
відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки,
може переглядатися на підставі індивідуальної
оцінки ризиків у виняткових випадках, коли
є обґрунтовані підстави вважати, що вона
містить заборонені предмети або інформацію,
яка може бути використана для порушення
режиму. Здійснення перегляду допускається
тільки в присутності засудженого. Про пере
гляд кореспонденції адміністрацією установи
виконання покарань приймається вмотивова
на постанова із зазначенням підстав, періоду,
типу контролю та порядку його оскарження.
Копія постанови видається засудженому. По
рядок індивідуальної оцінки ризиків визна
чається нормативно-правовими актами Мініс
терства юстиції України.

4. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини,
Європейському суду з прав людини, а також іншим
відповідним органам міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, до суду
та прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається
за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає.

4. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини,
Європейському суду з прав людини, а також іншим
відповідним органам міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, до суду,
прокуратури та інших органів державної влади,
перегляду не підлягає і надсилається за адресою
протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку
засуджені одержують від зазначених органів та осіб,
перегляду не підлягає.
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5. Кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює
свої повноваження відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України, перегляду не
підлягає і надсилається за адресою протягом доби
з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують від такого захисника, перегляду не підлягає.

5. Кореспонденція, яку засуджені адресують представ
нику (захиснику) у кримінальному чи іншому
провадженні, перегляду не підлягає і надсилається
за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують від такого представ
ника (захисника), перегляду не підлягає. Засуджений
має право передати кореспонденцію представнику
(захиснику) у кримінальному чи іншому про
вадженні, безпосередньо під час побачення з ним.

Стаття 115. Матеріально-побутове забезпечен Стаття 115. Матеріально-побутове забезпечен
ня засуджених до позбавлення волі.
ня засуджених до позбавлення волі.
1. Особам, які відбувають покарання у виправних
і виховних колоніях, створюються необхідні житлово-побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. Засуджені, як правило, тримаються
в приміщеннях блочного типу. Норма жилої площі
на одного засудженого не може бути менш як чотири
квадратні метри, а у лікувальних закладах при ви
правних колоніях, у виправних колоніях, призначених для тримання і лікування хворих на туберкульоз,
у стаціонарі — п’яти квадратних метрів.

1. Особам, які відбувають покарання у виправних
і виховних колоніях, створюються необхідні житлово-побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. Засуджені, як правило, тримаються
в приміщеннях блочного типу. Норма жилої площі
на одного засудженого не може бути менш як чотири
квадратні метри, а у лікувальних закладах при ви
правних колоніях, у виправних колоніях, призначених для тримання і лікування хворих на туберкульоз,
у стаціонарі — п’яти квадратних метрів.
Камери з площею, меншою 6 квадратних мет
рів, не використовуються. Камери з площею
менш 8 квадратних метрів використовуються
для розміщення не більше двох осіб, з площею
менш 12 квадратних метрів не більше трьох
осіб, а камери розміром менше 20 квадратних
метрів не більше п’яти осіб. Відстань між стіна
ми камери не повинна бути меншою 2 метрів.
При обрахуванні норм жилої площі не врахо
вується площа санітарного вузла.

Стаття 134. Порядок застосування заходів стяг Стаття 134. Порядок застосування заходів стяг
нення до осіб, позбавлених волі.
нення до осіб, позбавлених волі.
6. Стягнення у виді попередження або догани накла- 6. Стягнення у виді попередження або догани накладається усно чи письмово, інші стягнення — тільки дається усно чи письмово, інші стягнення — тільки
письмово.
письмово. Засудженому видається копія рішен
ня про застосування стягнення із зазначенням
можливості та порядку його оскарження.
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8. Поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер чи переведення засудженого до
приміщення камерного типу (одиночної камери)
проводиться за вмотивованою постановою начальника колонії або особи, яка виконує його обов’язки,
з визначенням строку тримання.

8. Поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер чи переведення засудженого до
приміщення камерного типу (одиночної камери)
проводиться за вмотивованою постановою дис
циплінарної комісії. Засуджений має право бу
ти представленим фахівцем у галузі права.
Засуджений або його представник має право:
— отримати інформацію у письмовій формі
про притягнення його до дисциплінарної
відповідальності;
— бути присутнім на засіданні комісії при роз
гляді питання про притягнення його до дис
циплінарної відповідальності;
— знайомитись із матеріалами дисциплінар
ного провадження та особової справи, ро
бити виписки, знімати копії з них;
— давати пояснення, заперечення та заявля
ти клопотання в усному та письмовому виг
ляді, представляти докази;
— клопотати про виклик свідків та задавати їм
питання.
Поміщення засуджених у дільницю посиленого
контролю здійснюється з дотриманням проце
дури, зазначеної у цій частині статті.

11. Під час тримання в дисциплінарному ізоля Виключити
торі, карцері або приміщенні камерного типу
(одиночній камері) засудженим забороняють
ся побачення, за винятком адвокатів або інших
фахівців у галузі права, які за законом мають
право на надання правової допомоги особисто
чи за дорученням юридичної особи, придбання
продуктів харчування і предметів першої по
треби, одержання посилок (передач) і бандеро
лей, користування настільними іграми.
Засудженим, на яких накладено дисциплінар
не стягнення у виді поміщення у дисциплі
нарний ізолятор, карцер або переведення
до приміщення камерного типу (одиночної
камери), телефонна розмова може бути на
дана лише з дозволу начальника колонії як
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виняток, з метою виховного впливу або у зв’яз
ку з винятковими особистими обставинами
(смерть або тяжка хвороба близького родича,
що загрожує життю хворого, стихійне лихо, що
спричинило значну матеріальну шкоду засуд
женому або його сім’ї).
У дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засуджені
забезпечуються індивідуальним спальним місцем
і постільними речами. Постільні речі видаються
тільки на час сну, верхній одяг — на час виходу
з приміщення.

11. У дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засуджені забезпечуються індивідуальним спальним
місцем і постільними речами. Засудженим вида
ються постільні речі та верхній одяг.

Тримання засуджених у карцері одиночне.

Тримання засуджених у карцері одиночне.

Засудженим, які тримаються в дисциплінарному
ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу
(одиночній камері), надається щоденна прогулянка
тривалістю одна година.

Засудженим, які тримаються в дисциплінарному
ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу
(одиночній камері), надається щоденна прогулянка тривалістю не менше однієї години.

Посилки (передачі) і бандеролі вручаються за Виключити
судженому після закінчення строку його пере
бування в дисциплінарному ізоляторі, карцері
або приміщенні камерного типу (одиночній
камері).
12. Засуджені, які тримаються в дисциплінар Виключити
ному ізоляторі з виведенням на роботу, в при
міщенні камерного типу (одиночній камері),
працюють окремо від інших засуджених.
13. Засуджений може оскаржити накладене на
нього стягнення, однак подання скарги не зупиняє
виконання стягнення. Посадова особа, яка наклала стягнення, за наявності для того підстав може
його скасувати або замінити іншим, більш м’яким
стягненням. Вища посадова особа може скасувати
стягнення в разі, коли посадова особа, яка наклала
стягнення, перевищила свої повноваження або стягнення було накладено нею при відсутності порушення з боку засудженого.

12. Засуджений може оскаржити накладене на нього
стягнення, однак подання скарги не зупиняє виконання стягнення. Посадова особа, яка наклала стягнення, за наявності для того підстав може його скасувати або замінити іншим, більш м’яким стягненням.
Вища посадова особа може скасувати стягнення
в разі, коли посадова особа, яка наклала стягнення,
перевищила свої повноваження або стягнення було
накладено нею з порушенням кримінально-виконавчого законодавства.
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14. Якщо протягом шести місяців з дня відбуття
стягнення засуджений не буде підданий новому
стягненню, він визнається таким, що не має стягнення.

13. Якщо протягом шести місяців з дня відбуття
стягнення засуджений не буде підданий новому
стягненню, він визнається таким, що не має стягнення.

15. При накладенні стягнення на засудженого адмі
ністрація колонії надає йому можливість у встанов
леному 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.

14. При накладенні стягнення на засудженого адміністрація колонії 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.

Стаття 151. Порядок і умови виконання та від Стаття 151. Порядок і умови виконання та від
бування покарання у виді довічного позбав бування покарання у виді довічного позбав
лення волі.
лення волі.
1. Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, розміщуються в приміщеннях камерного типу, як правило, по дві особи і носять
одяг спеціального зразка. За заявою засудженого
та в інших необхідних випадках з метою захисту
засудженого від можливих посягань на його життя
з боку інших засуджених чи запобігання вчиненню
ним злочину або при наявності медичного висновку
за постановою начальника колонії його можуть тримати в одиночній камері.

1. Засуджені, які відбувають покарання у виді
довічного позбавлення волі, на підставі ін
дивідуальної оцінки ризиків розміщуються
в приміщеннях камерного типу або у звичай
них жилих приміщеннях і носять одяг спеціального зразка. За заявою засудженого та в інших
необхідних випадках з метою захисту засудженого
від можливих посягань на його життя з боку інших
засуджених чи запобігання вчиненню ним злочину
або при наявності медичного висновку за постановою начальника колонії його можуть тримати
в одиночній камері.

Стаття 151-1. Зміна умов тримання засуджених Стаття 151-1. Зміна умов тримання засуджених
до довічного позбавлення волі.
до довічного позбавлення волі.
2. Засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки 2. На підставі індивідуальної оцінки ризиків
можуть бути переведені:
засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки
можуть бути переведені:
— з приміщень камерного типу, в яких тримаються — з приміщень камерного типу, в яких тримаються
дві особи, до багатомісних приміщень камернодві особи, до багатомісних приміщень камерного типу виправної колонії максимального рівня
го типу виправної колонії максимального рівня
безпеки з наданням дозволу на участь у грубезпеки з наданням дозволу на участь у групових заходах освітнього, культурно-масового
пових заходах освітнього, культурно-масового
та фізкультурно-оздоровчого характеру в поряд
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ку, встановленому законодавством, — після
та фізкультурно-оздоровчого характеру в пофактичного відбуття у таких приміщеннях
рядку, встановленому законодавством;
не менш як п’яти років строку покарання;
— з багатомісних приміщень камерного типу до — з багатомісних приміщень камерного типу до
звичайних жилих приміщень виправної колонії
звичайних жилих приміщень виправної колонії
максимального рівня безпеки — після фак
максимального рівня безпеки.
тичного відбуття у таких приміщеннях не
менш як п’яти років строку покарання.
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Підрозділ 1.2. Підготовлений ДПтС України
проекту закону щодо внесення змін до КВК України
(серпень 2014)

Зауваження до підготовленого ДПтС України проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
забезпечення виконання кримінальних покарань
та прав засуджених»
Державною пенітенціарною службою України підготовлено та розміщено на своєму веб-сайті з метою громадського обговорення проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та прав засуджених».
Законопроект позиціонується як такий, що спрямований на забезпечення прав засуджених. Разом з тим детальний аналіз його положень
свідчить про зовсім інші наміри його розробників. Ці наміри є далекими
від гарантування прав людини і насправді є прикриттям для впровадження репресивних змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та величезним кроком назад у демократичному розвитку політики у сфері виконання покарань.
Ледь не єдиною реальною метою проекту є полегшення виконання
завдань Службою на шкоду існуючим правам та свободам засуджених.
Її втілення має бути досягнуто шляхом нівелювання низки нещодавніх позитивних та вельми прогресивних змін до КВК України, які були внесені до
нього Законом України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого
кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів», автором проекту якого був голова Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якін А. А.
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Законопроект грубо порушує статтю 22 Конституції, яка передбачає,
що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, адже багато його положень спрямовані саме на звуження існуючих прав та свобод.
Так, погіршуються нині чинні норми щодо належних гарантій та умов використання праці засуджених; нівелюється прогресивна зміна щодо дозволу засудженим користуватися глобальною мережею Інтернет; серйозно
звужуються можливості громадського контролю дотримання прав людини у кримінально-виконавчих установах, особливо що стосується документування та фіксації порушень, доступу до необхідних для контролю
документів; погіршуються умови надання короткочасних виїздів за межі
установ виконання покарань; унеможливлюється переведення хворих засуджених на більш м’які умови відбування покарань — до дільниці соціальної реабілітації; полегшується процедура погіршення правового статусу
засуджених у розряд злісних порушників режиму виконання-відбування
покарання та створюються чисельні інші загрози правам засуджених.
Схожий підхід, коли під прикриттям прав засуджених був прийнятий
регресивний пенітенціарний законопроект, був застосований у 2013 році.
Тоді розроблені ДПтС України та подані М. Я. Азаровим репресивні зміни
до КВК України були прийняті Верховною Радою України. Закон викликав
бурхливу критику правозахисників та науковців у галузі кримінально-виконавчого права.
З метою недопущення повторення цього сценарію Харківська правозахисна група виступає категорично проти прийняття цього законопроекту. Ми закликаємо припинити усі заходи, пов’язані із його прийняттям та докласти максимальних зусиль для його неприйняття.
Наш аналіз дозволяє дійти висновку, що цей законопроект не може бути
«реанімований» чи доопрацьований і потім прийнятий. Він повинен
бути забутий як невдалий приклад неформальної ініціативи пенітенціарного відомства у сфері законотворчості.

Додаток
1. Аналіз проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних
покарань та прав засуджених» на 17 сторінках;
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2. Проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань
та прав засуджених».

Аналіз проекту закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення виконання кримінальних покарань
та прав засуджених»
Проведений аналіз законопроекту свідчить, що єдиними прогресивними ідеями, які містяться у ньому і, можливо, могли б бути відображені
у окремому законопроекті, є зняття обмежень на витрачання засудженими коштів для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, літератури, письмового приладдя та предметів першої потреби (зміни до статей 51, 108, 138, 140, 143, 151 Кодексу), а також намагання закріпити вимогу
обов’язкового укладення трудового договору із засудженим. У разі продовження намагань щодо прийняття цих двох ініціатив Харківська правозахисна група готова їх підтримати.
Загалом же законопроект є абсолютно невдалим як з юридично-технічної, логічної точки зору, так і з точки зору прав людини. Далі подається
детальний аналіз окремих його положень в порядку черговості.
— Пропонується скасувати норму, передбачену ч. 1 ст. 8 КВК України, щодо тривалості робочого дня у 40 годинами, а також щодо
розпорядку робочого дня, який нині встановлюється з 7 до 17 години або з 6 до 16 години. Пропонована зміна сигналізує бажання
закріпити можливість збільшувати робочий тиждень на розсуд
адміністрації установ виконання. Це означатиме продовження існуючої практики зловживань та безперешкодного встановлення
нічних змін в окремих установах. Такий підхід можна розцінювати
як серйозний крок назад у порядку реалізації права на працю засуджених.
— У ч. 5 цієї ж статті пропонується змінити формулювання «Забороняється безпідставне примусове переривання сну засуджених
у нічний час, у тому числі виключно для здійснення перевірки
наявності засуджених» на фразу «забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час за винятком вчинення
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засудженими втечі, масових заворушень, виникнення пожежі,
аварії, стихійного лиха». Намагання авторів законопроекту в цьо
му випадку зрозумілі — уточнити чим є «обґрунтоване переривання сну», а тому їх варто вітати.
Разом з тим слід звернути увагу, що Кодекс цивільного захисту України передбачає й інші не перераховані у пропонованій нормі небезпечні
випадки / явища, які також слід було б вважати обґрунтованими, якщо слідувати логіці розробників законопроекту. Наприклад, поняття «катастрофа» у п. 19 ч. 1 ст. 2 цього Кодексу передбачає не тільки аварії, а й «інші
події, що призводять до тяжких наслідків».
— Пропонується вилучити із частини 6 статті 8 КВК України речення:
«При цьому забороняється розміщення таких осіб (засуджених,
що прибувають до установи. — примітка наша) у приміщеннях
разом із особами, що мають дві або більше судимостей, а також
особами, які можуть негативно на них вплинути за своїми психологічними якостями».
Ця нещодавно закріплена норма-гарантія, дійсно, є недосконалою,
адже засуджені, які прибувають до установ, можуть мати дві судимості
і тому не вбачається підстав для обмеження можливості їх розміщення із
іншими особами, які мають, наприклад, таку ж кількість судимостей. Однак її ціль, очевидно, полягала в тому, щоб попередити розміщення позитивно налаштованих осіб разом із негативно налаштованими засудженими. Частково у цьому намірі законодавця прослідковується тяжіння до
втілення ресоціалізаційних міркувань. Також не можна не звернути увагу
на те, що ця норма є додатковою гарантією / нагадуванням неприпустимості розміщення осіб із значним кримінальним досвідом разом з засудженими вперше.
Однак недосконалість цієї статті в жодному разі не повинна призводити до її скасування. Замість того вона могла б потребувати незначного
удосконалення з огляду на висловлене зауваження, чого було б достатньо для забезпечення втілення її потенціалу стосовно гарантування прав
засуджених.
— Категорично і принципово неприйнятною є пропонована редакція статті 24 Кодексу. Нещодавно прийнята, свого роду революційна з точки зору гарантування реальних механізмів контролю за
дотриманням прав засуджених норма щодо порядку здійснення
громадського контролю ні в якому разі не повинна погіршувати31
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ся. Прийнявши ст. 24 Кодексу у чинній редакції, український парламент зробив давно очікуваний громадянським суспільством
крок до відкритості в’язничного відомства та підпорядкованих
йому установ. Намагання її змінити у напрямку звуження можливостей та практичних гарантій здійснення контролю за установами не може розглядатись по-іншому, ніж супротив Державної
пенітенціарної служби України демократичним змінам, а також
бажання залишати атмосферу закритого та недоступного середовища, в якому порушення прав людини буде завжди залишатися
непоміченим та / або недоведеним.
З ч. 1 ст. 24 Кодексу зникає позитивна норма, що суб’єкти, які мають
право безперешкодного доступу до установ виконання покарань задля здійснення перевірок та контролю, здійснюють його без акредитації
та в будь-який час. На відміну від чинної редакції, де вказується, що доступ
здійснюється без спеціального дозволу та уточнюється, що це означає,
і без акредитації зміни ігнорують це уточнення, що може бути зрозуміло
і використано на практиці як обов’язковість отримувати журналістами
спеціальну акредитацію для відвідування установ. Це, у свою чергу, означатиме можливість заборони потрапляння на територію установ «нелояльних» журналістів.
Вилучення формулювання про можливість доступу до установи
у будь-який час дозволить зловживати відсутністю такої вказівки та відмовляти у доступі, посилаючись на розпорядок дня.
— Змінами пропонується вилучити з ч. 3 ст. 24 Кодексу формулювання про можливість відвідування установ вказаними суб’єктами
«без обмеження в часі, із забезпеченням максимального сприяння працівниками та адміністраціями установ виконання покарань
пересуватися територією установ виконання покарань, здійснювати аудіо- та відеозапис та поширювати отриману інформацію,
ознайомлюватися із звітністю, у тому числі й статистичною, проводити ревізії, здійснювати інспектування». Відмітимо, що зміст
був частково переформульований у проекті, що, втім, не завадило його нівелювати.
Вказані пропозиції матимуть відразу декілька негативних наслідків:
а) замість ліберального формулювання «здійснювати аудіо- та відеозапис та поширювати отриману інформацію» закріплена
можливість фіксувати тільки «інформацію про діяльність установ
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виконання покарань та засуджених». «Інформація про діяльність
установ виконання покарань та засуджених» при цьому може бути розтлумачена у обмежувальній манері, що є загрозою існуючим гарантіям фіксації порушень;
б) повне скасування недвозначно закріпленого права суб’єктів контролю ознайомлюватися із звітністю, у тому числі й статистичною,
проводити ревізії, здійснювати інспектування.
— Змінами до статті передбачається також закріпити замість права
вимагати негайного припинення протиправних дій (бездіяльності)
посадових та службових осіб та притягнення до відповідальності
винних осіб (з наступним вичерпним письмовим повідомленням
відповідної особи про вжиті (не вжиті) заходи відповідальності
протягом 10 днів з дня отримання відповідної вимоги лише самого права вимагати припинення протиправних дій (бездіяльності)
та притягнення винних осіб до відповідальності без вимоги повідомляти щодо прийнятих в результаті заходів. Цим самим погіршується існуючий механізм громадського та іншого зовнішнього
контролю, адже чинна редакція зобов’язує посадових осіб повідомляти щодо таких результатів.
— Пропонується позбавити суб’єктів контролю права ознайомлюватися з особовими справами засуджених, іншими документами тощо, що ще раз підкреслює небажання бути відкритим у висвітленні стану дотримання прав засуджених шляхом надання доступу до
документів, які часто виявляються доказами вчинених порушень
прав. Можливість вільного доступу до документів є ключовою засадою успішного здійснення громадського контролю та обґрунтування виявлених під час його проведення порушень.
— Звичайна вказівка на те, що відвідувачі мають «інші права, визначені законами України», не зможе стати заміною усіх скасованих
прав, адже якщо інші законодавчі акти і закріплюють ті чи інші
права відвідувачів, то особа зможе ними скористатись і без додаткового зазначення у цій статті.
Те ж саме стосується й цього формулювання: «Доступ, розповсюдження та використання інформації, отриманої, у тому числі шляхом аудіота відеозв’язку, під час здійснення контролю та перевірок здійснюється
з дотриманням вимог законодавства України». Навряд чи додаткове нагадування про необхідність дотримання вимог законодавства України при
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поширенні інформації має сенс. Якщо чинне законодавство встановлює
певні обмеження щодо поширення інформації, то його порушення означатиме можливість притягнення до відповідальності і без додаткової
вказівки в Кодексі.
На наше переконання, чинна на сьогодні редакція цієї статті є цілком
задовільною та такою, що відповідає сучасним політико-правовим реаліям. Єдине, що могло б бути покращено у ній це заміна категорії «анонімність» на «конфіденційність», адже чинна редакція вже призводить до
зловживань при її тлумаченні суб’єктами правозастосування ДПтС.
— Сумнівною з техніко-юридичної точки зору є пропозиція зміни
ст. 32 Кодексу, а саме її поділ на дві окремі диспозиції, одна з яких
вказує на потребу і вимоги до внесення запису про звільнення,
а інша про необхідність власне самого звільнення. De jure вимога
про звільнення є виконаною роботодавцем самим фактом внесення запису про звільнення до трудової книжки.
— Змінами до статті 34 пропонується спростити порядок приводу
осіб, які засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Замість звернення з клопотанням про привід до слідчого судді кримінальновиконавча інспекція матиме право звертатися безпосередньо до
органів внутрішніх справ.
Слід підкреслити, що привід є серйозним втручанням у приватне
життя особи та у свободу пересування. Тому потрібно визнати необґрунтованим його застосування щодо осіб, у яких виникають складнощі із відбуванням одного із найменш суворих видів покарання — позбавлення
права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю, за «спрощеною процедурою». Судовий контроль обґрунтованості дій КВІ шляхом
прийняття слідчим суддею спеціального рішення внаслідок належно мотивованого подання є у такій ситуації доцільним та оптимальним. Загроза
ухилення від відбування покарання не є співмірною із запровадженням
«спрощеної процедури» приводу, а порушення заборони займатися певною діяльністю тягне окрему відповідальність, що per se є достатньою реакцією на невиконання вимог законодавства засудженою до цього покарання особою.
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У порівняльній таблиці змін до статті 34 назва статті написана з помилкою і не відповідає оригінальній назві чинної статті.
— Зміна до ч. 3 ст. 51 Кодексу шляхом вказівки на ст. 45 КПК України може розглядатись як виправдана, але, водночас, позбавлення права на конфіденційність переписки із захисником-батьком
чи іншим законним представником, яке існує у відповідності до
чинної редакції, не є обгрутнованим. З огляду на це, було б раціональніше не вказувати взагалі, у відповідності з якою статтею КПК
законний представник здійснює свої повноваження. В цьому контексті краще було б перейняти формулювання статті 113 КВК України, де мова йде про конфіденційне спілкування із «захисником
у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження
відповідно до Кримінального процесуального кодексу України».
На наш погляд, принцип, який закріплений у цій нормі, взагалі по
требує докорінної зміни. Конфіденційність перегляду повинна стосуватись не тільки захисників у кримінальному провадженні, а й представників у інших видах судочинства. В іншому разі, наприклад, оскарження
незаконних рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установ виконання
покарань матиме серйозні ускладнення, оскільки вона матиме доступ до
інформації щодо позиції захисту, планів сторони спору та стратегії доведення правопорушення посадової особи постраждалим. Тому чинний
підхід є додатковою гарантією не дотримання прав, а безкарності суб’єкта
виконання покарань.
Наслідки названої проблеми щодо конфіденційності спілкування
із захисником підтверджуються й судовою практикою колег-правозахисників. Так, Постановою Житомирського окружного суду відмовлено
у задоволенні позовних вимог щодо визнання незаконними перегляду
листів із адвокатом, який не виступав захисником по кримінальній справі:
«Що стосується позовних вимог, щодо порушення прав позивача на
листування, яке не підлягає перегляду із адвокатом Сапожніковою О. Є.,
то в цій частині позов задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається
з наданого позивачем копії договору від 09.12.2011 року укладеного між
Паничем Павлом Олександровичем та адвокатом Сапожніковою Оленою
Євгеніївною предметом даного договору є надання правової допомоги
та представництво інтересів клієнта в адміністративних, цивільних, господарських справах, у той час як ст. 113 КВК України чітко передбачено,
що перегляду не підлягає лише кореспонденція, яку засуджені адресують
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захиснику у справі, що здійснює свої повноваження відповідно до статті
44 Кримінально-процесуального кодексу України, а тому в цій частині позовних вимог позов є необґрунтованим та безпідставним».
— У змінах до статті 51 Кодексу пропонується закріпити право засуджених до арешту на короткострокові побачення без вказівки на право на тривалі побачення. В такому випадку має місце
невідповідність пропонованої зміни статті 51 КК України, адже
арешт є менш суворим покаранням ніж позбавлення волі, відбування якого не виключає можливості отримання тривалих
побачень.
— Проект змін до ст. 57 КВК України також не може бути підтриманим. Пропонується закріпити норму про те, що переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого допускається за виняткових обставин,
які перешкоджають подальшому перебуванню засудженого у цьо
му виправному центрі. Це є невиправданим звуженням підстав
для переведення до іншого виправного центру, яке призводитиме до перешкоджання виконання інших вимог кримінально-виконавчого законодавства.
Наприклад, можна передбачати ускладнення реалізації гарантії, закріпленої у статті 56 Кодексу, яка визначає, що засуджені до обмеження
волі відбувають покарання у виправних центрах, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до їх місця проживання
до засудження.
— Зміни до ст. 59 додатково звужують об’єм існуючого законного
інтересу засуджених на короткочасні виїзди за межі виправного
центру. Так, пропонується обмежити можливість такого виїзду
часовими рамками — не раніше ніж за три місяці до закінчення
призначеного строку покарання або до розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань питання про подання до суду
матеріалів на підставі статей 81, 82 Кримінального кодексу України. Це не тільки не відповідає меті законопроекту, а й суперечить
їй. Важливо зауважити, що ця норма суперечитиме й міжнародним стандартам прав засуджених. Наприклад, порушується Реко
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мендація Ради Європи Щодо в’язничних відпусток від 24 вересня
1982 року No. R (82) 16.
— Стаття 60 передбачає залучення засуджених до обмеження
волі без оплати праці до робіт з благоустрою виправних центрів і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення виправних центрів продовольством. Ця норма так
само не може розглядатись як така, що відповідає цілі проекту: покращенню реалізації прав засуджених. В дійсності, вона
звужує ці права, тим самим порушуючи ст. 22 Конституції, яка
передбачає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін
до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод.
Також залучення до робіт по благоустрою може стати на заваді у виконанні засудженими трудових обов’язків за межами установи виконання
покарань, що не сприятиме досягненню ресоціалізаційної мети, задекларованої кримінально-виконавчим законодавством.
— Обмеження юридичного оформлення трудових відносин засуджених до обмеження волі лише формою строкового трудового
договору не має належних підстав. Нами не вбачається перешкод
для закріплення можливості оформлення і безстрокових трудових договорів у відповідності до Кодексу законів про працю.
— Гостру критику викликає пропонована редакція ч. 7 ст. 101, яка
міститься у законопроекті. Нею фактично пропонується виключити з числа засуджених, щодо яких застосовується прогресивна
система виконання-відбування покарання, осіб, які хворі та не можуть залучатися до суспільно-корисної праці. Це порушує одразу
декілька засадничих положень вітчизняного кримінально-виконавчого права та міжнародних актів.
По-перше, у відповідності до частини 1 статті 101 КВК України підставою для застосування прогресивної системи (в цьому випадку переведення до іншої структурної дільниці) є факт того, що засуджений став
на шлях виправлення та відбуття вказаного у цій статті частини строку
покарання. У зв’язку з цим не можна не підкреслити, що наявність у особи
хвороби не робить її менш «підходящою» у контексті визначення ступеня
виправлення, а, можливо, навіть навпаки.
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По-друге, пропонована норма є прямою дискримінацією за ознакою
стану здоров’я, а це безпосередньо порушує Європейську конвенцію про
захист прав людини та основоположних свобод, конституційні принципи,
а також засаду правового статусу засуджених, яка міститься у ч. 5 ст. 7 КВК
України. Порушується і ст. 22 Конституції, яка закріплює, що при прийнятті
нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
По-третє, нездатність особи до праці у зв’язку зі станом здоров’я не
може бути критерієм для переведення до дільниці соціальної реабілітації
і з точки зору неформальної логіки. Чинне законодавство віднедавна недвозначно визначає працю засуджених до позбавлення волі як їхнє право,
а не обов’язок (ст. 118 КВК України). Пропонована зміна, тим не менш, зумовлена якраз цілями використання праці засуджених та отримання прибутку від неї, що не може бути ціллю в’язничної праці у відповідності до
Європейських в’язничних правил (правило 26.8). Дослідження, проведені
шляхом інтерв’ювання працівників Державної кримінально-виконавчої
служби, безпосередньо підтверджують виробничі міркування у забороні
переведення до дільниці соціальної реабілітації чинним КВК України осіб
із вадами здоров’я.
По-четверте, чинна редакція цієї частини статті також не витримує
критики з висловлених міркувань, адже нею забороняється переведення
до дільниці соціальної реабілітації інвалідів першої та другої груп та осіб,
які досягли пенсійного віку. Законопроект міг би посприяти вирішенню
цієї проблеми шляхом виключення пункту 2 частини 2 статті 101 Кодексу,
замість того, щоб погіршувати якість закону з точки зору прав людини.
— Ч. 5 ст. 110 передбачає, що телефонні розмови не можуть здійснюватись у час, передбачений для приймання їжі. Таке обмеження
може викликати різні незручності у реалізації права на телефонні
дзвінки (створення додаткових черг, складнощі у організації спілкування із родичами, які працюють та ін.). З урахуванням того, що
споживання їжі не є обов’язком засуджених, обмеження у вільному використанні виділеного на нього часу на власний розсуд є недоцільним. В той же час, на наш погляд, можливість використання
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споживання їжі на власний розсуд не повинна розглядатись як
порушення режиму.
— Суттєвим покращенням кримінально-виконавчого законодавства нещодавнім внесенням змін до КВК України є передбачення
права засуджених користуватись глобальною мережею Інтернет.
З самого початку дії змін Державна пенітенціарна служба протистояла їх виконанню.
Так, незважаючи на однозначність закону про внесення змін з цього
приводу, Головою Державної пенітенціарної служби 08.05.2014 було прийнято незаконний Наказ № 2/1/2-12/ч. Ним С. Є. Старенький, як представник виконавчої влади, фактично поставив себе вище законодавчої влади
і закону взагалі. Ще на стадії прийняття Закону п. Старенький у інтерв’ю
виданню «Главком» 24 квітня 2014 прямо висловив намір його порушувати: «зараз ми не можемо дозволити, щоб кожен із наших підопічних
безконтрольно, коли заманеться користувався мобільним телефоном»
або ж «якщо нам під цей закон виділять кошти, ми його підключимо. Якщо
ні, краще ми ці кошти потратимо на покращення харчування, побутових
умов чим на Інтернет». Хоча кожен розуміє, що для забезпечення доступу
до Інтернету обладнання установ не потрібно, а достатньо лише політичної волі, дозволити забезпечувати себе обладнанням самим засудженим,
які й так користуються Інтернетом та мобільними телефонами, за що їх
натомість притягують до дисциплінарної відповідальності.
Таким чином, прийнявши згаданий Наказ, керівництво ДПтС не
тільки підтвердило неприхильність ДПтСУ до дотримання прав людини
у кримінально-виконавчій системі, а й порушило Конституцію України. Зокрема, стаття 19 Основного Закону передбачає, що «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України», а стаття 6, що «державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову».
Продовження супротиву ДПтС прогресивній ідеї запровадження використання Інтернету із реінтеграційною та реабілітаційною метою засуджених, яке прослідковується у намаганнях авторів законопроекту, є по

Сергей Старенький: Мы прорабатываем план эвакуации заключенных на случай
боевых действий // http://glavcom.ua/articles/19192.html
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дальшою дискредитацією відомством проголошеної ним прихильності
до ідеї прав людини.
Так, у відповідності до пропонованої ч. 7 ст. 110 Кодексу засудженим
надається право користуватися глобальною мережею Інтернет виключно для перегляду інформації висвітленої на веб-сайтах та під контролем
адміністрації. Формулювання «виключно для перегляду інформації висвітленої на веб-сайтах» є амбівалентним. Воно, наприклад, може дати
підстави для заборони перегляду відео (навіть навчального, документального характеру).
Цією ж частиною статті пропонується заборонити засудженим
реєструватись на сайтах. Однак незрозумілим залишається як можна буде
користуватись, наприклад, сайтами електронних бібліотек, що часто вимагає реєстрації користувачів (яка в умовах в’язниць може здійснюватись
під наглядом адміністрації).
Пропонується заборонити засудженим під час користування Інтернетом вносити будь-яку інформацію, в тому числі направляти листи, коментарі, знаки, тощо. Це йде врозріз із міжнародною практикою користування засудженими мережею Інтернет. Наприклад, у Іспанії та США мали
суттєвий успіх проекти ведення засудженими власних блогів під контролем адміністрації установ виконання покарань. Успішними вони були
з точки зору реабілітації та реінтеграції засуджених у суспільство, адже
засуджені були змушені намагатися писати без помилок, без нецензурної
лексики, навчатися висловлювати свої думки у ввічливій формі, що потім
сприяло їх реінтеграції на волі.
Крім того, така заборона фактично позбавляє засуджених права завертатися в електронному вигляді до органів державної влади за інформацією (що стає дедалі більш популярним та ефективним серед вільного
населення) у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної
інформації», поширення дії якого на засуджених підкреслює й сам законопроект (ч. 7 ст. 110 проекту).
Заборона засудженим завантажувати файли дуже серйозно зменшує навчальний потенціал Інтернету. Наприклад, перегляд файлів PDF
та Word формату в електронних бібліотеках стає неможливим. Перегляд
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навчальних матеріалів, які часто знаходяться саме у цих форматах, також
стає неможливим.
Остаточним кроком до максимального обмеження права користуватись глобальною мережею Інтернет є заборона відвідувати веб-сайти,
що пропагують жорстокість, насильство, сайти еротичного або порно
графічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на
психічний стан засудженого. Це означатиме, що адміністрація установи
виконання покарань матиме практично повний розсуд у вирішенні того,
які матеріали дозволяти чи забороняти засудженим. Вона, посилаючись,
наприклад, на власне переконання, зможе вирішити, що існує можливість
негативного впливу на психічний стан засудженого змісту певного сайту,
а тому йому може бути заборонено доступ ледь не до будь-якої інформації. Більше того, доступ до такого матеріалу може бути відразу кваліфікований як порушення режиму у відповідності до ч. 7 ст. 110 законопроекту,
що в сукупності з необмеженим розсудом адміністрації установи стане
серйозним порушенням принципу законності, який закріплений у статті 5
КВК України.
Замість закріплення надмірно дискреційної норми ДПтС могла б
використати позитивний досвід в’язничних систем інших країн (Норвегія, США, Філіпіни10, Бельгія, Німеччина, Австрія, Іспанія11, Англії
та Уельсі12) із встановлення так званих фаєрволів (мережевих екранів),
тобто пристрою або набору пристроїв зконфігурованих, щоб пропускати, відмовляти, шифрувати через проксі весь комп’ютерний трафік
між областями різної безпеки згідно з набором правил та інших критеріїв щодо небажаного змісту (наприклад, нецензурна лексика, порно
графія і т. ін.).
Нелогічною виглядає пропозиція закріпити можливість засуджених
під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я, не від

James E. What are prisons in Norway really like? // http://www.theguardian.com/society/2008/nov/14/norway-prison-erwin-james

10

Internet en prison ou le droit de faire des choix // http://www.franceculture.fr/emission-cequi-nous-arrive-sur-la-toile-internet-en-prison-ou-le-droit-de-faire-des-choix-2013-12-1

11

Report on e-learning in European prisons — Concepts, organisation, pedagogical approaches in prison education // http://www.adam-europe.eu/prj/3840/prj/08-lc-reporte-learning-in-prison-eu-10.pdf

12

Report on the Current ICT Provisions in Welsh Prisons // http://estep.iscavision.com/uploads/ict_report_uk_17-02-2008-1.pdf
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несених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, з дозволу
адміністрації мати при собі та користуватися під контролем адміністрації
портативними персональним комп’ютерами з доступом до глобальної
мережі Інтернет. Чому в такому разі не дозволяється користування персональними комп’ютерами з доступом до глобальної мережі Інтернет
хворим засудженим, які перебувають у закладах охорони здоров’я, віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань?
— Суттєві зауваження викликає й ч. 1 ст. 111 законопроекту. Нею
пропонується обмежити коло засуджених, які можуть мати короткочасні виїзди за межі виправних колоній і які відбувають
покарання у колонії середнього рівня безпеки, лише тими, що
знаходяться у дільниці соціальної реабілітації колонії цього
рівня. Тому засуджені із дільниць ресоціалізації та посиленого
контролю, які на сьогодні мають можливість здійснювати короткочасні виїзди за наявності відповідних підстав, її втратять.
Це є прямим порушенням ст. 22 Конституції України, яка визначає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих
прав і свобод.
Ця ж стаття порушується шляхом запровадження додаткового процесуального обмеження порядку реалізації права на медичну допомогу
за межами установи. Воно полягає у необхідності попереднього отримання висновку лікаря установи виконання покарань про те, що установа не може надати таку медичну допомогу. У відповідності до чинної
редакції такий висновок не вимагається, а повинна лише бути об’єктивна
неможливість надання медичної допомоги на території відповідного
місця позбавлення волі.
Також в окремих випадках лікарю медичної частини може бути
складно і навіть соромно визнати свою недостатню кваліфікованість
і «неможливість» проведення лікування в установі, що може призвести
до ускладнень із наданням необхідного для лікування за межами установи висновку.
На додаток, такий підхід порушує право засуджених на вільний вибір
лікаря, що передбачене ст. 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
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— На тих же підставах не є прийнятною зміна статті 116 Кодексу, чим
пропонується змінити підставу для надання медичної допомоги
за межами установи виконання покарань із угоди про надання медичних послуг, укладеної між закладом охорони здоров’я та рідними чи близькими, або захисником засудженого, його законним
представником на медичний висновок.
— Невиправданою є заборона здійснювати прогулянки засудженим,
які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони
здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань. Прогулянки можуть бути рекомендовані під час реабілітаційного періоду і бути конче необхідними
для відновлення, наприклад, ключових функцій опорно-рухового апарату. Крім того таке обмеження чомусь не передбачається
для засуджених, які перебувають у закладах, що віднесені до відання ДПтС.
— Погіршенням закону з точки зору прав засуджених є зміна формулювання «праця засуджених регламентується Кодексом законів
про працю України» на «праця засуджених до позбавлення волі
регулюється законодавством про працю, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу». Ці зміни як і попередньо розкритиковані зміни щодо тривалості робочого дня та розпорядку трудового дня для засуджених
переслідують лише одну мету: надання адміністрації установ виконання покарань більших можливостей і розсуду у використанні праці засуджених. Вони призведуть до звуження існуючих
прав і, знову ж таки, порушення статті 22 Конституції України.
— Тенденція до заробляння на засуджених відображена і у змінах до
статті 121 Кодексу. Ними пропонується, щоб особи, які відбувають
покарання у виправних колоніях, відшкодовували вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг, крім вартості спецодягу і спецхарчування, з коштів,
які є на їхніх особових рахунках. Згідно з чинною редакцією таке
відшкодування здійснюється із нарахованого їм заробітку, пенсій
та іншого доходу.
Зміна редакції призведе до суттєвого погіршення матеріального становища засуджених, які можуть отримувати кошти за переказами від ро43
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дичів, адже лише їх частина надходитиме безпосередньо до засуджених.
Не можна очікувати, що такі умови пересилання коштів стимулюватимуть
перекази родичів. Навпаки, і так невеликі об’єми поштових (телеграфних)
переказів родичів на депозитні рахунки засуджених суттєво зменшаться
або й взагалі зникнуть.
— Не можна підтримати пропозиції обмеження мінімальної суми,
яка зараховується на особовий рахунок засудженого після всіх
відрахувань з його пенсії. Законопроект передбачає обов’язкове
зарахування тільки 25 відсотків від пенсії.
Перш за все, це спричинить намагання за допомогою доручень делегувати своє право на отримання пенсій родичам, які знаходяться на волі.
Цим самим з’явиться можливість взагалі уникнути надмірних стягнень за
утримання в установі виконання покарань засуджених.
Нелогічним виглядає таке обмеження з огляду на мінімальний розмір
зарахування заробітної плати для працюючих засуджених-пенсіонерів,
який складає мінімум 50 відсотків.
Дискримінаційною є ця норма і у зв’язку з тим, що утримання непрацюючих засуджених та засуджених непенсіонерів фактично оплачує дер
жава, а пенсіонери оплачуватимуть своє утримання самі та ще й у таких
суттєвих розмірах.
— Невдалою є пропонована редакція ст. 133 КВК України щодо зміни
підстав набуття статусу злісного порушника установленого порядку відбування покарання для осіб, які відмовляються від праці
по самообслуговуванню установи виконання покарань. Раніше
від такої праці особа мала відмовитись щонайменше три рази
протягом року і мала вчинити протягом року щонайменше три
порушення режиму відбування покарань за умови, якщо за кожне
з цих порушень за постановою начальника колонії або особи, яка
виконує його обов’язки, були накладені стягнення, що достроково не зняті або не погашені у встановленому законом порядку. Тепер же самої лише одноразової відмови від такої праці достатньо
для визнання засудженого злісного порушника установленого
порядку відбування покарання.
Також самої одноразової відмови від виконання законних вимог
адміністрації буде достатньо для визнання особою злісним порушником. Жодного додаткового притягнення до дисциплінарної відповідальності, як це вимагається зараз, не буде потрібно. Це дає надмірний
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розсуд у визнанні злісним порушником режиму і фактично дозволяє
визнавати більшість засуджених. Практично це означатиме новий інструмент боротьби із «неприхильними» до адміністрації установи засудженими.
— Зайвим є закріплення вимоги погодження спостережною комісією клопотання адміністрації установи виконання покарань до
суду щодо застосування ст. 81, 82 КК України до засуджених. Вона
не лише не є додатковою гарантією від відмови у поданні такого
клопотання, а навпаки може стати зайвою перепоною у застосуванні заміни покарання більш м’яким або умовно-дострокового
звільнення.
Такий підхід, коли юридичні дії, які спрямовані на покращення правового статусу засудженого, потребують погодження з боку суб’єкта,
завданням якого є контроль за дотриманням прав засуджених, є нелогічним та вже давно критикувався mutatis mutandis нашими фахівцями.
Вказувалось, що: «навряд чи можна вважати виправданим та назвати
таким, що відповідає здоровому глузду з точки зору забезпечення контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених. Адже якщо
сама адміністрація ВК, тривалий час вивчаючи особистість засудженого,
його поведінку і ставлення до праці, дійде висновку про необхідність
покращення його правового статусу, то навряд чи доцільно передбачати
обов’язкове погодження такого рішення зі спостережною комісією, оскільки таким своїм рішенням адміністрація ВК аж ніяк не може порушити
права і законні інтереси засудженого»13. У закріпленні вимоги погодження клопотання спостережною комісією не зацікавлені ні засуджені, ні
в’язнична адміністрація.

13

Гель А. До питання щодо функцій спостережної комісії як суб’єкту громадського
контролю за дотриманням прав засуджених // http://www.khpg.org/index.php?id=
1239800564
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення виконання кримінальних
покарань та прав засуджених»14
1. Обгрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань
та прав засуджених» (далі — проект Закону) розроблений Міністерством
юстиції України та Державною пенітенціарною службою України на виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А. П. від 20 травня
2014 року № 13655/5/1-14.
Також підготовка проекту Закону зумовлена необхідністю забезпечення умов для реальної можливості засуджених скористатися наданими їм правами, реалізація яких у зв’язку з прийняттям Закону України
від 08 квітня 2014 року № 1186-УІІ «Про внесення змін до Кримінальновиконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» (далі — Закон № 1186-VII) потребує
додаткового фінансування із Державного бюджету України, якого Законом
України № 1186-VII не передбачено.
Крім того, проектом Закону пропонується усунути наявні розбіжності
між статтями Кримінально-виконавчого кодексу України (далі — КВК України), а також продовжити гуманізацію кримінально-виконавчого законодавства України.
14
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Підготовлено Державною пенітеніарною службою України.
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2. Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту Закону є встановлення кримінальної відповідальності за ухилення від відбування деяких покарань, конкретизація порядку
та умов відбування покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі,
забезпечення умов для реальної можливості засуджених скористатися
наданими їм правами, усунення розбіжностей між нормами КВК України
та подальша гуманізація кримінально-виконавчого законодавства.
У зв’язку з цим проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, КВК України, Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Так, проектом Закону пропонується внести зміни до статей 389, 390
КВК України, які вирішать існуючі проблеми у судовій практиці з розгляду
питань про ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.
Наразі диспозиції частини другої статті 389 та статті 390 КВК України
передбачають кримінальну відповідальність за ухилення від відбування
громадських чи виправних робіт; а також обмеження волі лише тих осіб,
які засуджені до таких видів покарань.
Одночасно особи, яким відповідний вид покарання призначений
у порядку заміни згідно з актом про помилування, відповідно до статей 57,
82, 83 Кримінального кодексу України у разі не виконання таких покарань
не несуть ніякої відповідальності.
При цьому суди відмовляють у розгляді справ про ухилення від відбування таких покарання, мотивуючи це тим, що вказані статті стосуються виключно осіб, які засуджені за вироком суду до таких покарань.
Також проектом Закону урегульовані розбіжності між статтями:
— 8 та 112 КВК України щодо компетентного органу, яким визначається порядок приймання і вручення посилок (передач) або
бандеролей;
— 8 та 119 в частині тривалості робочого часу;
— 110 та 138-140 КВК України щодо кількості і видів побачень;
— 18 та 89 КВК України щодо уточнення функцій виправних колоній,
які можуть виконувати слідчі ізолятори стосовно категорій засуджених, які залишені в слідчих ізоляторах для роботи з громадського обслуговування.
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Проектом Закону вносяться зміни до статей 31, 34, 41 КВК України,
якими наразі передбачено, що кримінально-виконавча інспекція вносить
клопотання відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування приводу стосовно засуджених, які не
з’явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, та розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме.
Однак ці положення не узгоджуються з положеннями Кримінального
процесуального кодексу України, який, встановлюючи порядок здійснення приводу підозрюваного, обвинуваченого, свідка під час кримінального
провадження (досудового розслідування та судового провадження), не
визначає можливості здійснення приводу засудженого. При цьому навіть
за наявності таких відсильних норм КВК України, здійснення на практиці
такого приводу неможливо, оскільки відмінний від підозрюваного, обвинуваченого правовий статус засудженого зумовлює необхідність визначення відповідних особливостей здійснення його приводу.
Також проектом Закону розширюються права засуджених до позбавлення волі, якими дозволяється витрачати для придбання продуктів
харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені
у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсій та іншого
доходу, без обмеження їх кількості.
Урегульоване питання пенсійного забезпечення засуджених до позбавлення волі, які фактично за чинними нормами КВК України не могли
скористатись правом на пенсійне забезпечення. Крім того, проект Закону передбачає зміни до законодавчих актів України, які надають право
пенсійного забезпечення засудженим до обмеження волі.
Крім того, у зв’язку зі змінами КВК України, внесеними Законом
№ 1186-VII, реалізація наданих прав засудженим потребує додаткового
фінансування із Державного бюджету України та певного часу для створення технічних умов їх реалізації.
Тому у зв’язку із скаргами засуджених та їх рідних, з метою запобігання
масових звернень засуджених до Європейського суду з прав людини щодо
не забезпечення належних умов для реалізації їх прав проектом Закону пропонується відтермінувати дію положень КВК України, які стосуються права
засуджених користуватися глобальною мережею Інтернет, права засуджених до довічного позбавлення волі отримувати тривалі побачення, а також
пенсійного забезпечення засуджених в частині сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування засуджених.
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Також проектом Закону вносяться зміни до частини першої статті 121
КВК України щодо відшкодування засудженими до позбавлення волі вартості харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших
наданих послуг.
Так, у зв’язку з прийняттям Закону № 1186-VII до частини першої статті 121 Кодексу внесено зміну, згідно з якою особи, які відбувають покарання
у виправних колоніях, із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу
відшкодовують комунально-побутові та інші надані послуги.
До внесення вказаних змін особи, які відбували покарання у виправних колоніях, із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу
відшкодовували вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг, крім вартості спецодягу і спецхарчування.
Разом з тим наразі КВК України не містить прямої норми, яка вказує,
хто відшкодовує вартість харчування, одягу, взуття та білизни засуджених
до позбавлення волі.
Стосовно цього слід зазначити, що частиною четвертою статті 115 КВК
України встановлено, що безоплатним харчуванням, одягом, взуттям, білизною і комунально-побутовими послугами забезпечуються засуджені,
які відбувають покарання у виховних колоніях, інваліди першої та другої
груп, жінки з вагітністю понад чотири місяці, непрацюючі жінки, які мають
дітей у будинках дитини при виправних колоніях, непрацюючі чоловіки
віком понад шістдесят років і жінки — понад п’ятдесят п’ять років (якщо
вони не одержують пенсії), а також особи, звільнені від роботи через хворобу, в тому числі хворі на активну форму туберкульозу. При цьому слід
розуміти, що решта засуджених мають відшкодовувати із нарахованого їм
заробітку, пенсій та іншого доходу харчування, одяг, взуття, білизну, комунально-побутові та інші надані послуги.
Крім цього, відповідно до частин першої та другої статті 64 КВК України засуджені, які тримаються у виправних центрах, забезпечуються індивідуальним спальним місцем, інвентарем і постільними речами,
а продукти харчування і речове майно придбавають за власні кошти. Комунально-побутові та інші послуги оплачуються засудженими на загальних підставах. Засудженим, які не працюють у зв’язку із захворюванням,
а також з причин, від них не залежних, і не одержують за цей час заробітної плати або інших доходів, комунально-побутові послуги надаються за
встановленими нормами за рахунок виправного центру.
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Тобто КВК України визначені категорії засуджених до обмеження
та позбавлення волі, яким харчування, одяг, взуття, білизна, комунальнопобутові послуги надаються за рахунок установи виконання покарань
(виправного центру), також визначено, що засуджені до обмеження волі
за власні кошти придбавають харчування і речове майно.
Тому доцільно положення КВК України доповнити відповідними нормами і щодо засуджених до позбавлення волі.
Також проектом Закону урегульовується питання щодо переведення засуджених до обмеження волі для подальшого відбування покарання
з одного виправного центру до іншого, яке на законодавчому рівні не було урегульоване взагалі.
3.	Правові аспекти
Основними законодавчими актами у цій сфері правового регулювання є:
—
—
—
—

Конституція України;
Кримінальний кодекс України;
Кримінально-виконавчий кодекс України;
Закон України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”.
— Реалізація проекту Закону передбачає внесення змін до чинних
та розроблення нових підзаконних актів.
— Проект Закону стосується прав, свобод і обов’язків засуджених осіб.
4. Фінансово-економїчне обґрунтування

Реалізація запропонованих у проекті Закону змін потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.
5.	Позиція заінтересованих органів
Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони,
Міністерством доходів і зборів, Міністерством закордонних справ, Дер
жавною фіскальною службою, Пенсійним фондом України та Генеральною прокуратурою України.
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6.	Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Проект Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.
6-1. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.
7. Запобігання корупції
У положеннях проекту Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.
8. Громадське обговорення
Проект Закону потребує громадського обговорення.
9.	Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону не є регуляторним актом.
11.	Прогноз результатів
Реалізація Закону надасть можливість засудженим скористатися наданими їм правами, позитивно вплине на діяльність установ виконання
покарань Державної пенітенціарної служби, удосконалить кримінальновиконавче законодавство України.
Міністр
Павло Петренко
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення виконання
кримінальних покарань та прав засуджених»
15

Чинна редакція

Проект Закону
У Кримінальному кодексі України

Стаття 389. Ухилення від покарання, не пов’я
заного з позбавленням волі.
2. Ухилення від відбування громадських чи виправних
робіт особою, засудженою до цього покарання, —

Стаття 389. Ухилення від покарання, не пов’я
заного з позбавленням волі.
2. Ухилення засудженого від відбування покарання
у виді громадських чи виправних робіт, —

Стаття 390. Ухилення від відбування покаран
ня у виді обмеження волі та у виді позбавлен
ня волі.
1. Самовільне залишення місця обмеження волі
або злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених
правил проживання, вчинені особою, засудженою до
обмеження волі, —

Стаття 390. Ухилення від відбування покаран
ня у виді обмеження волі та у виді позбавлен
ня волі.
1. Самовільне залишення місця обмеження волі
або злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених
правил проживання, вчинені особою, яка відбуває
покарання у виді обмеження волі, —

2. Неповернення до місця відбування покарання
особи, засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку
виїзду —

2. Неповернення до місця відбування покарання
особи, яка відбуває покарання у виді обмеження волі
та якій було дозволено короткочасний виїзд, після
закінчення строку виїзду,

3. Неповернення до місця відбування покарання 3. Неповернення до місця відбування покарання осоособи, засудженої до позбавлення волі, якій було би, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі
15
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дозволено короткочасний виїзд, після закінчення та якій було дозволено короткочасний виїзд, після
строку виїзду —
закінчення строку виїзду —
У Кримінально-виконавчому кодексі України
Стаття 8. Основні права засуджених.
Стаття 8. Основні права засуджених.
1. Засуджені мають право:
1. Засуджені мають право:
— звертатися відповідно до законодавства з про- — звертатися відповідно до законодавства з пропозипозиціями, заявами і скаргами до адміністрації
ціями, заявами і скаргами до адміністрації органів
органів і установ виконання покарань, їх вищестоі установ виконання покарань, їх вищестоящих орящих органів, до Уповноваженого Верховної Ради
ганів, до Уповноваженого Верховної Ради України
України з прав людини, Європейського суду з прав
з прав людини, Європейського суду з прав людини,
людини, а також інших відповідних органів міжнаа також інших відповідних органів міжнародних
родних організацій, членом або учасником яких
організацій, членом або учасником яких є Україна,
є Україна, до уповноважених осіб таких міжнароддо уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів дер
них організацій, суду, органів прокуратури, інших
органів державної влади, органів місцевого саможавної влади, органів місцевого самоврядування
врядування та об’єднань. Відповідні заяви подата об’єднань. Пропозиції, заяви і скарги, окрім
ються у двох примірниках, один з яких з відміткою
кореспонденції, зазначеної у частині чет
вертій статті 113 цього Кодексу, подаються
про отримання залишається у засудженого;
у двох примірниках, один з яких з відміткою
про отримання залишається у засудженого.
— отримувати у встановленому законом порядку Абзац виключений
передачі (окрім речей, що засудженим заборонено мати при собі законом, зокрема зброї, наркотичних або психотропних речовин, прекурсорів);
— на оплачувану працю, організовану відповід- — на оплачувану працю, організовану відповідно
но до вимог законодавства про працю, у тому
до вимог законодавства про працю, у тому числі
числі щодо тривалості, умов та оплати праці;
щодо тривалості, умов та оплати праці;
встановлюється восьмигодинний робочий день,
але не більше 40 годин на тиждень. При цьому
тривалість робочого дня встановлюється з 7 до
17 години або з 6 до 16 години;
5. Забороняється безпідставне примусове переривання сну засуджених у нічний час, у тому числі
виключно для здійснення перевірки наявності засуджених.

5. Забороняється примусове переривання сну
засуджених у нічний час за винятком вчинення
засудженими втечі, масових заворушень, ви
никнення пожежі, аварії, стихійного лиха.

6. Керівник адміністрації установи виконання по- 6. Керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за роз- карань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи. При міщення засуджених, що прибули до установи.
цьому забороняється розміщення таких осіб у при-
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міщеннях разом із особами, що мають дві або більше
судимостей, а також особами, які можуть негативно
на них вплинути за своїми психологічними якостями.
Стаття 11. Види органів і установ виконання
покарань.
1. Органами виконання покарань є: центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його
територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція.

Стаття 11. Види органів і установ виконання
покарань.
1. Органами виконання покарань є: центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері виконання кримінальних покарань,
його територіальні органи, кримінально-виконавча
інспекція.

8. Територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція, арештні доми, виправні центри,
виправні та виховні колонії, слідчі ізолятори організовуються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, а військові частини,
гауптвахти і дисциплінарний батальйон — Міністер
ством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері виконання кримінальних покарань.

8. Кримінально-виконавча інспекція, арештні доми, виправні центри, виправні та виховні колонії,
слідчі ізолятори організовуються і ліквідуються цент
ральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері виконання кримінальних
покарань, а військові частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон Міністерством оборони України.

Стаття 13. Кримінально-виконавча інспекція.
2. Кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, а також звільнених від
відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Стаття 13. Кримінально-виконавча інспекція.
2. Кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, а також звільнених від
відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Порядок виконання кримінально-виконав
чою інспекцією покарань, не пов’язаних з по
збавленням волі, та здійснення контролю за
особами, засудженими до таких покарань,
визначається Міністерством юстиції України
та Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 18. Виправні колонії.
3. Слідчі ізолятори виконують функції виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання стосовно засуджених, які залишені
для роботи з господарського обслуговування.

Стаття 18. Виправні колонії.
3. Слідчі ізолятори виконують функції виправних
колоній мінімального рівня безпеки і виправних
колоній середнього рівня безпеки стосовно засуджених, які залишені для роботи з господарського
обслуговування.
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Стаття 24. Відвідування установ виконання по
карань.
1. Без спеціального дозволу (акредитації) в будьякий час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням — у супроводі до
трьох медичних працівників для медичного огляду
засуджених та до двох представників засобів масової інформації) мають право:
3. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, у тому числі представники засобів масової інформації,
під час відвідування установ виконання покарань
вправі безперешкодно, без обмеження в часі, із
забезпеченням максимального сприяння працівниками та адміністраціями установ виконання покарань пересуватися територією установ виконання
покарань, здійснювати аудіо- та відеозапис та поширювати отриману інформацію. ознайомлюватися із
звітністю, у тому числі й статистичною. проводити
ревізії, здійснювати інспектування, подавати усні
або письмові запити, перевіряти додержання законодавства. оскаржувати протиправні дії (бездіяльність) посадових та службових осіб установ виконання покарань, вимагати негайного припинення таких
дій (бездіяльності) та притягнення до відповідальності винних осіб (з наступним вичерпним письмовим повідомленням відповідної особи про вжиті
(не вжиті) заходи відповідальності протягом 10 днів
з дня отримання відповідної вимоги), ознайомлюватися з особовими справами засуджених, іншими
документами тощо, спілкуватися з будь-якими працівниками установ виконання покарань та засудженими (у тому числі на умовах анонімності).

Стаття 25. Участь громадськості у виправленні
і ресоціалізації засуджених. Громадський конт
роль за дотриманням прав засуджених під час
виконання кримінальних покарань.
1. Об’єднання громадян та засоби масової інформації, релігійні та благодійні організації, окремі особи

Стаття 24. Відвідування установ виконання по
карань.
1. Без спеціального дозволу безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення
контролю та проведення перевірок (за бажанням —
у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників
засобів масової інформації) мають право:
3. Особи, зазначені у частині першій цієї статті,
під час здійснення контролю та проведення
перевірок установ виконання покарань мають
право:
— безперешкодно пересуватися територією
установ виконання покарань та спілкувати
ся з будь-якими працівниками установ ви
конання покарань та засудженими (у тому
числі на умовах анонімності);
— подавати запити та отримувати необхідну
інформацію про діяльність установ вико
нання покарань та засуджених, фіксувати її,
у тому числі шляхом аудіо- та відеозв’язку;
— вимагати припинення протиправних дій
(бездіяльності) та притягнення винних осіб
до відповідальності;
— інші права, визначені законами України.
Адміністрація установ виконання покарань
сприяє особам, зазначеним у частині першій цієї
статті, під час здійснення ними контролю та про
веденні перевірок установ виконання покарань.
Доступ, розповсюдження та використання
інформації, отриманої, у тому числі шляхом
аудіо- та відеозв’язку, під час здійснення кон
тролю та перевірок здійснюється з дотриман
ням вимог законодавства України.
Стаття 25. Участь громадськості у виправленні
і ресоціалізації засуджених. Громадський кон
троль за дотриманням прав засуджених під
час виконання кримінальних покарань.
1. Об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації, окремі особи в порядку, встановленому цим

55

Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
в порядку, встановленому цим Кодексом і законами
України, можуть надавати допомогу органам та установам виконання покарань у виправленні засуджених і проведенні соціально-виховної роботи.

Кодексом і законами України, можуть надавати допомогу органам та установам виконання покарань
у виправленні засуджених і проведенні соціальновиховної роботи.

Стаття 31. Обов’язки кримінально-виконавчої
інспекції щодо виконання покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або
займатися діяльністю.
1. Кримінально-виконавча інспекція веде облік
засуджених до позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю; контролює додержання вимог вироку суду засудженим,
власником підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом за місцем роботи
засудженого, а також органом, що має право анулювати дозвіл на заняття відповідним видом діяльності, яка заборонена засудженому, вживає заходів
щодо припинення порушень вимог вироку; вносить
клопотання відповідно до положень Кримінального
процесуального кодексу України щодо застосування
приводу стосовно засуджених, які не з’явилися за
викликом до кримінально-виконавчої інспекції без
поважних причин, та розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме.

Стаття 31. Обов’язки кримінально-виконавчої
інспекції щодо виконання покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або
займатися діяльністю.
1. Кримінально-виконавча інспекція веде облік
засуджених до позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю; контролює
додержання вимог вироку суду засудженим, власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого, а також органом, що має право анулювати
дозвіл на заняття відповідним видом діяльності, яка
заборонена засудженому, вживає заходів щодо припинення порушень вимог вироку; вносить подання
органу внутрішніх справ щодо здійснення при
воду засуджених, які не з’явилися за викли
ком до кримінально-виконавчої інспекції без
поважних причин, організовує початковий
розшук засуджених, місцезнаходження яких
невідоме, та надсилає матеріали до органів
внутрішніх справ для оголошення розшуку та
ких засуджених.

Стаття 32. Обов’язки власника підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним
органу за місцем роботи засуджених до пока
рання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю.
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем роботи засудженого
зобов’язаний:
— не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду звільнити засудженого з посади, яку він
займає, або від того виду професійної діяльності,
права на яку він позбавлений, внести до трудової
книжки засудженого запис про те, на якій підставі,
на який строк і які посади він позбавлений права

Стаття. 32 Обов’язки власника підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним
органу за місцем роботи засуджених до пока
рання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю.
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем роботи засудженого
зобов’язаний:
— не пізніше трьох днів після одержання копії
вироку суду внести до трудової книжки за
судженого запис про те, на якій підставі,
на який строк і які посади він позбавлений
права обіймати або яким видом професійної
діяльності він позбавлений права займатися,
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обіймати або яким видом професійної діяльності
та повідомити кримінально-виконавчу інс
він позбавлений права займатися, та повідомити
пекцію про виконання вимог вироку;
кримінально-виконавчу інспекцію про виконан— якщо засуджений обіймає посаду або зай
ня вимог вироку;
Абзац відсутній.
мається видом професійної діяльності,
право на які він позбавлений, звільнити
його із займаної посади чи від професійної
діяльності протягом трьох днів після одер
жання копії вироку суду;
за вимогою кримінально-виконавчої інспекції на- за вимогою кримінально-виконавчої інспекції надавати їй документи, пов’язані з виконанням пока- давати їй документи, пов’язані з виконанням покарання.
рання.
Стаття 34. Обов’язки засуджених до покарання
у виді позбавлення права обіймати певні поса
ди займатися певною діяльністю.
1. Засуджений до покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю зобов’язаний виконувати вимоги вироку
суду, надавати за вимогою кримінально-виконавчої
інспекції документи, які пов’язані з виконанням
даного покарання, повідомляти інспекцію про місце роботи і проживання чи їх зміну, з’являтися за
викликом до кримінально-виконавчої інспекції.
У разі неприбуття засудженого без поважних причин
за клопотанням кримінально-виконавчої інспекції
слідчий суддя може застосувати привід відповідно
до положень розділу VIII Кримінального процесуального кодексу України. Поважними причинами неявки
засудженого до кримінально-виконавчої інспекції
у призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Стаття 34. Обов’язки засуджених до покарання
у виді позбавлення права обіймати певні поса
ди займатися певною діяльністю.
1. Засуджений до покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю зобов’язаний виконувати вимоги вироку
суду, надавати за вимогою кримінально-виконавчої інспекції документи, які пов’язані з виконанням
даного покарання, повідомляти інспекцію про місце
роботи і проживання чи їх зміну, з’являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції.
У разі неприбуття засудженого без поважних причин
він за поданням кримінально-виконавчої інс
пекції може бути підданий приводу органом
внутрішніх справ. Поважними причинами неявки
засудженого до кримінально-виконавчої інспекції
у призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Стаття 41. Порядок виконання покарання у виді
виправних робіт.
5. Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених; роз’яснює порядок та умови відбування
покарання; здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання засудженими
і власником підприємства, установи, організації або

Стаття 41. Порядок виконання покарання у виді
виправних робіт.
5. Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених; роз’яснює порядок та умови відбування
покарання; здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання засудженими
і власником підприємства, установи, організації або
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Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
уповноваженим ним органом за місцем роботи
засудженого; бере участь у виховній роботі із засудженим; контролює поведінку засуджених; вносить
клопотання відповідно до положень Кримінального
процесуального кодексу України щодо застосування приводу стосовно засуджених, які не з’явилися
за викликом до кримінально-виконавчої інспекції
без поважних причин, та розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме; застосовує заходи
заохочення і стягнення; дає дозвіл на звільнення
з роботи засуджених за власним бажанням протягом строку відбування ними покарання.

уповноваженим ним органом за місцем роботи
засудженого; бере участь у виховній роботі із засудженим; контролює поведінку засуджених; вносить
подання органу внутрішніх справ щодо здій
снення приводу засуджених, які не з’явилися
за викликом до кримінально-виконавчої
інспекції без поважних причин, організовує
початковий розшук засуджених, місцезнаход
ження яких невідоме, та надсилає матеріали
до органів внутрішніх справ для оголошення
розшуку таких засуджених; застосовує заходи
заохочення і стягнення; дає дозвіл на звільнення
з роботи засуджених за власним бажанням протягом строку відбування ними покарання.

Стаття 51. Порядок і умови виконання покаран
ня у виді арешту.
...
2. На засуджених до арешту поширюються права,
обов’язки, заборони і обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.
3. Засуджені до арешту мають право:
— звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами
до державних органів, громадських організацій і службових осіб. Кореспонденція засуджених надсилається відповідно до вимог Правил
внутрішнього розпорядку установ виконання
покарань за належністю. Кореспонденція, яку
засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському
суду з прав людини, а також іншим відповідним
органам міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору,
захиснику у справі, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 44 Кримінального
процесуального кодексу України, перегляду не
підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб,
перегляду не підлягає;

Стаття 51. Порядок і умови виконання покаран
ня у виді арешту.
...
2. На засуджених до арешту поширюються
права і обов’язки засуджених до позбавлення
волі, передбачені статтею 107 цього Кодексу.
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3. Засуджені до арешту мають право:
— звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами
до державних органів, громадських організацій
і службових осіб. Кореспонденція, яку засуджені
адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав
людини, а також іншим відповідним органам
міжнародних організацій, членом або учасником
яких є Україна, уповноваженим особам таких
міжнародних організацій, прокурору, захиснику
у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45
Кримінального процесуального кодексу України,
перегляду не підлягає і надсилається за адресою
протягом доби з часу її подання. Кореспонденція,
яку засуджені одержують від зазначених органів
та осіб, перегляду не підлягає;

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
— витрачати на місяць для придбання продуктів
харчування і предметів першої потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків мінімального
розміру заробітної плати, а засуджені інваліди
першої групи — до ста відсотків мінімального
розміру заробітної плати. У разі, коли дозволені
кошти не витрачено протягом місяця, засуджені
можуть купувати продукти харчування і предмети першої необхідності на невитрачену суму
в наступні місяці;
— отримувати грошові перекази;
— одержувати і відправляти листи та телеграми
без обмеження їх кількості.
Абзац відсутній.

— витрачати гроші, які знаходяться у них на
особових рахунках, без обмеження їх кіль
кості для придбання продуктів харчування,
одягу, взуття, літератури, письмового при
ладдя та предметів першої потреби;

Стаття 52. Залучення осіб, засуджених до ареш
ту, до праці.
Засуджені можуть залучатися без оплати праці до
робіт з благоустрою арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до
допоміжних робіт із забезпечення арештних домів
продовольством.

Стаття 52. Залучення осіб, засуджених до ареш
ту, до праці.
Засуджені залучаються без оплати праці до робіт
з благоустрою арештних домів, а також поліпшення
житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення арештних домів продовольством.

— отримувати грошові перекази;
— одержувати і відправляти листи та телеграми
без обмеження їх кількості.
— одержувати один раз на місяць коротко
строкове побачення, а неповнолітні за
суджені мають право одержувати корот
кострокові побачення без обмеження їх
кількості. Побачення надаються з родича
ми або іншими особами у присутності пред
ставника колонії.
4. Засуджені мають право витрачати на місяць для Частина виключена.
придбання продуктів харчування, літератури, письмового приладдя і предметів першої потреби гроші
в сумі до сімдесяти відсотків мінімального розміру
заробітної плати.

Стаття 57. Направлення засуджених до обме Стаття 57. Направлення засуджених до обме
ження волі для відбування покарання.
ження волі для відбування покарання.
Відсутня.
...
6. Переведення засудженого для подальшого
відбування покарання з одного виправного цен
тру до іншого допускається за виняткових обста
вин, які перешкоджають подальшому перебу
ванню засудженого у цьому виправному центрі.
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Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
Переведення засудженого для подальшого
відбування покарання з одного виправного
центру до іншого здійснюється централь
ним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері виконання кримі
нальних покарань, за поданням адміністрації
виправного центру, погодженим з началь
ником відповідного територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань.
Стаття 59. Порядок і умови відбування покаран
ня у виді обмеження волі.
...
3. Засудженим може бути дозволено короткочасні виїзди за межі виправного центру за обставин,
передбачених законом для осіб, засуджених до по
збавлення волі, а також з інших поважних причин
у таких випадках:
— за необхідності звернутися в медичний заклад
з приводу захворювання чи лікування за наявності відповідного медичного висновку;
— для складання іспитів у навчальному закладі;
— за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді
чи суду на період здійснення кримінального провадження;
— для попереднього вирішення питань трудового
і побутового влаштування після звільнення —
строком до семи діб, без урахування часу на
дорогу;

— у разі виникнення інших життєво необхідних обставин, які потребують присутності засудженого.
4. Особи, засуджені до обмеження волі, зобов’язані:
— з’являтися за викликом адміністрації виправного
центру.
Відсутня.
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Стаття 59. Порядок і умови відбування покаран
ня у вигляді обмеження волі.
...
3. Засудженим може бути дозволено короткочасні
виїзди за межі виправного центру за обставин, передбачених законом для осіб, засуджених до позбавлення волі, а також з інших поважних причин у таких
випадках:
— за необхідності звернутися в медичний заклад
з приводу захворювання чи лікування за наявності відповідного медичного висновку;
— для складання іспитів у навчальному закладі;
— за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді
чи суду на період здійснення кримінального провадження;
— для попереднього вирішення питань трудового
і побутового влаштування після звільнення —
строком до семи діб, без урахування часу на дорогу та не раніше ніж за три місяці до закін
чення призначеного строку покарання або
до розгляду на засіданні комісії установи
виконання покарань питання про подання
до суду матеріалів на підставі статей 81, 82
Кримінального кодексу України;
— у разі виникнення інших життєво необхідних обставин, які потребують присутності засудженого.
— з’являтися за викликом адміністрації виправного
центру;
— виконувати необхідні роботи по самообслу
говуванню, благоустрою виправного центру.

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
5. Засудженим до обмеження волі забороняється: 5. Засудженим до обмеження волі забороняється:
— доставляти і зберігати на території, де вони — купувати, використовувати, зберігати при
проживають, предмети, вироби і речовини,
собі та доставляти на територію, де вони
перелік яких визначений нормативно-правовипроживають, предмети, вироби і речовини,
перелік яких визначається Міністерством
ми актами Міністерства юстиції України. У разі
юстиції України. У разі виявлення таких
виявлення таких предметів, виробів і речовин
у засудженого вони підлягають вилученню
предметів, виробів і речовин у засудженого
і зберіганню, речі, вилучені з обігу, знищуються.
вони підлягають вилученню і зберіганню до
Про вилучення предметів, виробів і речовин пойого звільнення, а ті, що вилучені з обігу,
знищуються. Якщо у засудженого виявлені
садовою особою виправного центру складається
протокол;
предмети, вироби і речовини, придбання
і використання яких здійснюється за особ
ливими дозволами і вичерпний перелік
яких визначений законодавством України,
а також предмети, вироби і речовини, ви
готовлення, придбання, зберігання, збут
і розповсюдження яких забороняється
законодавством, вони передаються ад
міністрацією виправного центру до органів
внутрішніх справ для прийняття рішення
відповідно до законодавства. Про вилучен
ня предметів, виробів і речовин посадовою
особою виправного центру складається
протокол;
— вживати спиртні напої і пиво, наркотичні засо- — вживати спиртні напої і пиво, наркотичні засоби,
би, психотропні речовини або їх аналоги чи інші
психотропні речовини або їх аналоги чи інші одуродурманюючі засоби.
манюючі засоби.
Стаття 60. Умови праці засуджених.
Стаття 60. Умови праці засу волі.
1. Засуджені до обмеження волі залучаються до 1. Засуджені до обмеження волі залучаються до
праці, як правило, на виробництві виправних цен- суспільно корисної оплачуваної праці за стро
трів, а також на договірній основі на підприємствах, ковим трудовим договором, як правило, на вив установах чи організаціях усіх форм власності за робництві виправних центрів, а також на договірній
умови забезпечення належного нагляду за їхньою основі на підприємствах, в установах чи організаціях
поведінкою.
усіх форм власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою поведінкою.
...
Відсутня.
5. Засуджені залучаються без оплати праці ли
ше до робіт з благоустрою виправних центрів
і прилеглих до них територій, а також поліп
шення житлово-побутових умов засуджених
або до допоміжних робіт із забезпечення вип
равних центрів продовольством.
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Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
До цих робіт засуджені залучаються, як прави
ло, в порядку черговості, в неробочий час і не
більш як на дві години на день.
Відсутня.
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Стаття 60-1. Загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування і пенсійне забезпечення
засуджених до обмеження волі.
1. Засуджені до обмеження волі, залучені до
суспільно корисної оплачуваної праці, підля
гають загальнообов’язковому державному со
ціальному страхуванню, а жінки забезпечують
ся допомогою по вагітності та пологах згідно із
за-конодавством України.
2. Засуджені мають право на загальних підставах
на державне пенсійне забезпечення за віком, по
інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та
в інших випадках, передбачених Законом.
3. Особи, яким до відбування покарання при
значена пенсія, підлягають державному пенсій
ному забезпеченню на загальних підставах.
4. Пенсії засудженим за наявності відповідного
права призначаються органами Пенсійного фон
ду України за місцем відбування покарання.
Виплата пенсій засудженим здійснюється орга
нами Пенсійного фонду України за місцем від
бування покарання засуджених шляхом пере
рахунку пенсій на особові рахунки засуджених.
Порядок оформлення документів для призна
чення та виплати пенсії засудженим до обме
ження волі визначається центральним органом
виконавчої влади, що формує державну політику
у сферах трудових відносин, соціального захисту
населення та Міністерства юстиції України.
Адміністрація установи сприяє своєчасному
оформленню документів на отримання пенсії,
допомоги по вагітності та пологам, оформлен
ню компенсації заподіяної шкоди відповідно
до законодавства України.
Особа, яка під час відбування покарання на
була права на пенсію, надає адміністрації ви
правного центру клопотання про забезпечення
необхідних умов для призначення їй пенсії за

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
місцезнаходженням цього виправного центру,
в тому числі щодо виклику представників Пенсій
ного фонду України та офіційного прийому ними
у встановленому порядку необхідних докумен
тів безпосередньо від особи, яка відбуває пока
рання, або від представника особи, яка відбуває
покарання, за нотаріальним дорученням.
Адміністрація виправного центру не більш як
за 30 днів з дня реєстрації клопотання особи,
яка набула права на призначення пенсії під
час відбування покарання, забезпечує зуст
річ засудженого з представником Пенсійного
фонду України та всебічно сприяє належному
оформленню і поданню ним відповідних доку
ментів або забезпечує умови для оформлення
і подання необхідних документів через пред
ставника особи, яка відбуває покарання.
Витрати на відрядження представників Пенсій
ного фонду України для проведення заходів що
до оформлення необхідних документів відшко
довуються засудженими за рахунок отриманих
внаслідок цього пенсій. Порядок встановлення
та відшкодування таких витрат, їх розмір виз
начається Кабінетом Міністрів України.
5. Із пенсій засуджених до обмеження волі від
шкодовуються витрати на комунально-побу
тові та інші послуги на загальних підставах.
Стаття 92. Роздільне тримання засуджених до по
збавлення волі у виправних і виховних колоніях.
6. Встановлені цією статтею вимоги роздільного тримання засуджених не поширюються на:
— засуджених до довічного позбавлення волі, які після відбуття двадцяти років покарання у приміщеннях камерного типу переведені до звичайних жилих
приміщень колонії максимального рівня безпеки;

Стаття 92. Роздільне тримання засуджених до по
збавлення волі у виправних і виховних колоніях.
6. Встановлені цією статтею вимоги роздільного тримання засуджених не поширюються на:
— засуджених до довічного позбавлення волі, які після відбуття десяти років покарання у приміщеннях
камерного типу переведені до звичайних жилих
приміщень колонії максимального рівня безпеки;

Стаття 94. Структурні дільниці виправних і ви
ховних колоній.
1. У виховних колоніях створюються такі дільниці:
— карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації;
соціальної адаптації.

Стаття 94. Структурні дільниці виправних і ви
ховних колоній.
1. У виховних колоніях створюються такі дільниці:
— карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації;
соціальної адаптації.
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У виправних колоніях мінімального і середнього
рівня безпеки створюються такі дільниці: карантину,
діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого
контролю; соціальної реабілітації.
У виправних колоніях максимального рівня безпеки
створюються такі дільниці: карантину, діагностики
і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю.
Абзац відсутній.

Вказані дільниці ізолюються одна від одної.

У виправних колоніях мінімального і середнього
рівня безпеки створюються такі дільниці: карантину,
діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого
контролю; соціальної реабілітації.
У виправних колоніях максимального рівня безпеки
створюються такі дільниці: карантину, діагностики
і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю.
У виправних колоніях мінімального рівня без
пеки із загальними умовами тримання, серед
нього та максимального рівня безпеки можуть
створюватись дільниці слідчих ізоляторів.
Вказані дільниці ізолюються одна від одної.

Стаття 100. Зміна умов тримання засуджених до
позбавлення волі.
...
2. Зміна умов тримання в межах однієї колонії здій
снюється за клопотанням начальника відділення соціально-психологічної служби постановою начальника
колонії. У випадках, якщо така постанова передбачає переведення засудженого у більш суворі умови тримання
або збільшує обсяг встановлених правообмежень, вона
обов’язково погоджується із спостережною комісією.
3. Зміна умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань, за поданням адміністрації
виправної колонії, погодженим з начальником управління (відділу) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань, в Автономній Республіці
Крим, області, місті Києві та Київській області. У випадках, якщо таке подання передбачає переведення
засудженого у більш суворі умови тримання або
збільшує обсяг встановлених правообмежень, воно
обов’язково погоджується із спостережною комісією.

Стаття 100. Зміна умов тримання засуджених до
позбавлення волі.
...
2. Зміна умов тримання в межах однієї колонії здійснюється за клопотанням начальника відділення
соціально-психологічної служби постановою начальника колонії. У випадках, якщо така постанова
передбачає збільшення обсягу встановлених
обмежень і більш суворі умови тримання, вона
погоджується із спостережною комісією.
3. Зміна умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань, за поданням адміністрації
виправної колонії, погодженим з начальником управління (відділу) центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській області.
У випадках, якщо таке подання передбачає
переведення засудженого до установи вико
нання покарань з вищим рівнем безпеки, воно
погоджується із спостережною комісією.

Стаття 101. Переведення засуджених до позбав
лення волі.
...
2. Не підлягають переведенню до дільниці соціальної
реабілітації:

Стаття 101. Переведення засуджених до позбав
лення волі.
...
2. Не підлягають переведенню до дільниці соціальної
реабілітації:

64

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
7) особи, які через хворобу згідно з медичним висновком не можуть залучатися до суспільно корисної праці.
Стаття 107. Права і обов’язки засуджених до
позбавлення волі.
...
4. Засудженим забороняється:
курити у дисциплінарних ізоляторах, карцерах, приміщеннях камерного типу (одиночних камерах) та
виховних колоніях, а також у не відведених для цього місцях;

Стаття 107. Права і обов’язки засуджених до
позбавлення волі.
...
4. Засудженим забороняється:
курити у дисциплінарних ізоляторах, карцерах та виховних колоніях, а також у не відведених для цього
місцях;

Стаття 108. Придбання засудженими до позбав
лення волі продуктів харчування і предметів
першої потреби.
1. Засуджені мають право придбавати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої потреби на гроші, зароблені в колоніях,
а засуджені чоловіки віком понад шістдесят років,
жінки — віком понад п’ятдесят п’ять років, інваліди
першої та другої груп, вагітні жінки, жінки, які мають
дітей у будинках дитини при виправних колоніях,
неповнолітні, а також засуджені, які перебувають
у лікувально-профілактичних закладах місць позбав-лення волі, — також на гроші, одержані за переказами, за рахунок пенсій та іншого доходу.
2. Засудженим, які з незалежних від них причин не працюють чи завантажені роботою лише частково, дозволяється придбавати продукти харчування і предмети
першої потреби на гроші, одержані за переказами.
3. Сума грошей, що дозволена до витрачання, встановлюється цим Кодексом.
4. Засудженим, які перевиконують норми виробітку
або сумлінно виконують встановлені завдання, може
бути додатково дозволено витрачати на місяць гроші в сумі тридцяти відсотків мінімального розміру
заробітної плати;
засудженим, які перевиконують норми виробітку або
сумлінно виконують встановлені завдання на важких
роботах чи роботах із шкідливими умовами праці, —
п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної
плати незалежно від відбутого строку покарання.

Стаття 108. Придбання засудженими до позбав
лення волі продуктів харчування і предметів
першої потреби.
1. Засуджені мають право придбавати за без
готівковим розрахунком продукти харчуван
ня, одяг, взуття та предмети першої потреби
на гроші, зароблені в колоніях, одержані за
переказами, за рахунок пенсій та іншого до
ходу без обмежень.

Виключена.

Виключена.
Виключена.
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5. Інвалідам першої групи, вагітним жінкам, жінкам,
які мають дітей у будинках дитини при виправних
колоніях, дозволяється придбавати продукти харчування і предмети першої потреби на суму мінімального розміру заробітної плати.
6. Інвалідам другої групи і засудженим, які перебувають у лікувально-профілактичних закладах
місць позбавлення волі, дозволяється придбавати
продукти харчування і предмети першої потреби на
суму, що становить шістдесят відсотків мінімального
розміру заробітної плати.
7. Перелік і кількість продуктів харчування і предметів першої потреби, що дозволяються до продажу
засудженим, визначається нормативно-правовими
актами Міністерства юстиції України.

Виключена.

Виключена.

7. Перелік і кількість продуктів харчування, одягу,
взуття і предметів першої потреби, що дозволяються до продажу засудженим, визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.

Стаття 110. Побачення засуджених до позбав Стаття 110. Побачення засуджених до позбав
лення волі з родичами, адвокатами та іншими лення воліз родичами, адвокатами та іншими
особами. Телефонні розмови.
особами. Телефонні розмови, користування
глобальною мережею Інтернет.
1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі — до
трьох діб. Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії. Тривалі побачення надаються з правом
спільного проживання і тільки з близькими родичами
(подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені,
рідні брати й сестри, дід, баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією сім’єю, але не перебувало у шлюбі, за
умови, що в них є спільні неповнолітні діти.
Оплата послуг за користування кімнатами короткострокових і тривалих побачень здійснюється засудженими або їх родичами чи іншими особами за рахунок власних коштів.
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1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі — до
трьох діб. Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії. Тривалі побачення надаються з правом
спільного проживання і тільки з близькими родичами
(подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені,
рідні брати й сестри, дід, баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією сім’єю, але не перебувало у шлюбі, за
умови, що в них є спільні неповнолітні діти.
Оплата послуг за користування кімнатами короткострокових і тривалих побачень здійснюється засудженими або їх родичами чи іншими особами за рахунок
власних коштів.
Засуджені, які були видані з іноземних країн
в Україну для притягнення до кримінальної
відповідальності чи виконання вироку, мають
право на короткострокові побачення наодин
ці з представниками дипломатичних установ
країн, з яких вони були видані.

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
3. Для одержання правової допомоги за письмовою
заявою засуджених, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим надається побачення
з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який
за законом має право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної особи. За бажанням засудженого або адвоката чи іншого фахівця
в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи, побачення можуть надаватися наодинці. Побачення надається адміністрацією колонії
при пред’явленні адвокатом ордера або договору
про надання правової допомоги, а іншим фахівцем
у галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особу. Кількість
і тривалість таких побачень не обмежена.
Одержання правової допомоги поширюється на засуджених, що перебувають на лікуванні в стаціонарних закладах охорони здоров’я. Охорона засуджених
у таких випадках здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері виконання кримінальних покарань, за місцезнаходженням закладу охорони здоров’я.
5. Засудженим надається, в тому числі й під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я,
право на телефонні розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв’язку) без обмеження
їх кількості під контролем адміністрації, а також
користуватися глобальною мережею Інтернет. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів
засуджених.
Телефонні розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі, забороняються. Телефонні розмови та користування у глобальній мережі
Інтернет оплачуються з особистих коштів засуджених.

3. Для одержання правової допомоги за письмовою
заявою засуджених, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим надається побачення
з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який
за законом має право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної особи. За бажанням засудженого або адвоката чи іншого фахівця
в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи, побачення можуть надаватися наодинці. Побачення надається адміністрацією колонії
при пред’явленні адвокатом ордера або договору
про надання правової допомоги, а іншим фахівцем
у галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особу. Кількість
і тривалість таких побачень не обмежена.
Одержання правової допомоги поширюється на засуджених, що перебувають на лікуванні в стаціонарних закладах охорони здоров’я.

5. Засудженим надається, в тому числі й під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я,
право на телефонні розмови (у тому числі у мережах
рухомого (мобільного) зв’язку без обмеження їх
кількості під контролем адміністрації. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених.
Телефонні розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі, забороняються.
Телефонні розмови проводяться протягом
дня у вільний від роботи час та поза часом, пе
редбаченим для приймання їжі та безперерв
ного сну.
7. Засудженим надається право користувати
ся глобальною мережею Інтернет виключно
для перегляду інформації висвітленої на вебсайтах під контролем адміністрації.
Електронні поштові скриньки засудженими не
заводяться.
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Під час користування глобальною мережею
Інтернет засудженим забороняється:
— вносити будь-яку інформацію, у тому числі
направляти листи, коментарі, знаки, тощо
та реєструватися на веб-сайтах;
— завантажувати будь-які файли з веб-сайтів;
— формувати будь-які бази даних та накопи
чувальні диски, у тому числі віртуальні;
— відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сай
ти, що пропагують жорстокість, насильство,
сайти еротичного або порнографічного зміс
ту, переглядати сайти, які можуть негативно
вплинути на психічний стан засудженого;
— грати в онлайн ігри.
Користування глобальною мережею Інтернет про
водиться протягом дня у вільний від роботи час та
поза часом, передбаченим для приймання їжі та
безперервного сну. Користування глобальною ме
режею Інтернет оплачується з особистих коштів
засуджених, зароблених в колонії. Якщо засудже
ний не забезпечений роботою не з власної вини
або не працює згідно з медичним висновком чи
не працює у зв’язку з інвалідністю, оплата за ко
ристування глобальною мережею Інтернет здій
снюється з коштів, отриманих з інших джерел.
Засуджені під час перебування в стаціонар
них закладах охорони здоров’я, не віднесених
до відання центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
виконання кримінальних покарань, з дозволу
адміністрації можуть мати при собі та користу
ватися під контролем адміністрації портатив
ними персональним комп’ютерами з доступом
до глобальної мережі Інтернет.
На засуджених поширюються права передба
чені Законом України «Про доступ до публічної
інформації».
Порушення правил користування глобальною
мережею Інтернет прирівнюється до порушення
встановленого порядку відбування покарання.
7. Порядок організації побачень і телефонних розмов 8. Порядок організації побачень, телефонних роз
визначається нормативно-правовими актами Міні мов, користування глобальною мережею Інтернет
стерства юстиції України.
встановлюється Міністерством юстиції України.
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Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
Стаття 111. Короткочасні виховних колоній.
1. Засудженим, які тримаються у виправних колоніях
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації
виправних колоній мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання і виправних колоніях
середнього рівня безпеки та виховних колоніях,
дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії
на території України на строк не більше семи діб, не
включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва
кінці (не більше трьох діб), у зв’язку з такими винятковими особистими обставинами:
...
одержання медичної допомоги, якщо така допомога
не може бути надана на території відповідного місця
позбавлення волі.

Стаття 111. Короткочасні виїзди виховних ко
лоній.
1. Засудженим, які тримаються у виправних колоніях
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації
виправних колоній мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня
безпеки та виховних колоніях,
може бути дозволено короткочасні виїзди за межі
колонії на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду
в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв’язку з такими винятковими особистими обставинами:
...
одержання медичної допомоги, якщо така допомога
не може бути надана установою виконання покарань, у разі наявності відповідного висновку лікаря
цієї установи.

Стаття 113. Листування засуджених до позбав
лення волі.
5. Кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює
свої повноваження відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу
її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують
від такого захисника, перегляду не підлягає.
Засуджений має право передати кореспонденцію
захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України, безпосередньо під
час побачення з ним.

Стаття 113. Листування засуджених до позбав
лення волі.
5. Кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює
свої повноваження відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу
її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують
від такого захисника, перегляду не підлягає.
Засуджений має право передати кореспонденцію,
яка адресована захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, безпосередньо під час побачення з ним.

Стаття 116. Медико-санітарне забезпечення за
суджених до позбавлення волі.
5. Засуджений має право звертатися за консультацією
і лікуванням до закладів охорони здоров’я, що мають ліцензію Міністерства охорони здоров’я України,
які надають платні медичні послуги та не віднесені
до відання центрального органу виконавчої влади,

Стаття 116. Медико-санітарне забезпечення за
суджених до позбавлення волі.
5. Засуджений має право звертатися за консультацією
і лікуванням до закладів охорони здоров’я, що мають ліцензію Міністерства охорони здоров’я України,
які надають платні медичні послуги та не віднесені
до відання центрального органу виконавчої влади,

69

Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань. Оплата таких послуг і придбання необхідних ліків здійснюється засудженим
або його рідними та близькими за рахунок власних
коштів. Консультування та амбулаторне лікування
в таких випадках здійснюються в медичних частинах
колоній за місцем відбування покарання під наглядом персоналу медичної частини. У разі необхідності
лікування в умовах стаціонару засуджений має право отримувати медичну допомогу і лікування, в тому
числі платні медичні послуги за рахунок особистих
грошових коштів чи коштів рідних та близьких, у зазначених закладах охорони здоров’я. Підставою для
надання такої медичної допомоги є угода про надання медичних послуг, укладена між закладом охорони
здоров’я та рідними чи близькими або захисником
засудженого, його законним представником.
Режим перебування засуджених на стаціонарному
лікуванні в закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, визначається законодавством центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, визначається законодавством.
Відсутня.

що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань. Оплата таких послуг і придбання необхідних ліків здійснюється засудженим
або його рідними та близькими за рахунок власних
коштів. Консультування та амбулаторне лікування
в таких випадках здійснюються в медичних частинах
колоній за місцем відбування покарання під наглядом персоналу медичної частини. У разі необхідності
лікування в умовах стаціонару засуджений має право отримувати медичну допомогу і лікування, в тому
числі платні медичні послуги за рахунок особистих
грошових коштів чи коштів рідних та близьких,
у зазначених закладах охорони здоров’я. Підставою
для надання такої медичної допомоги є медичний
висновок. Режим перебування засуджених на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я,
не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
виконання кримінальних покарань, визначається
законодавством.

Стаття 118. Залучення засуджених до позбав
лення волі до суспільно корисної праці.
1. Засуджені до позбавлення волі мають право
працювати в місцях і на роботах, які визначаються

Стаття 118. Залучення засуджених до позбав
лення волі до суспільно корисної праці.
1. Засуджені до позбавлення волі мають право
працювати в місцях і на роботах, які визначаються
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6. Засудженим, які перебувають на стаціонар
ному лікуванні в закладах охорони здоров’я, не
віднесених до відання центрального органу ви
конавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері виконання кримінальних покарань,
тривалі побачення, прогулянки не надаються.
Порядок перебування, умови тримання та охо
рона засуджених в закладах охорони здоров’я,
не віднесених до відання центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну полі
тику у сфері виконання кримінальних покарань,
визначається Міністерством юстиції України.

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
адміністрацією колонії. Засуджені залучаються до
суспільно корисної праці з урахуванням наявних
виробничих потужностей, зважаючи при цьому на
стать, вік, працездатність, стан здоров’я і спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці,
як правило, на підприємствах, у майстернях колоній,
а також на державних або інших форм власності
підприємствах за умови забезпечення їх належної
охорони та ізоляції.

Праця засуджених регламентується Кодексом законів про працю України.
2. Засудженим чоловікам віком понад шістдесят
років, жінкам — понад п’ятдесят п’ять років, інвалідам першої та другої груп, хворим на активну форму туберкульозу, жінкам з вагітністю понад чотири
місяці, жінкам, які мають дітей у будинках дитини
при виправних колоніях, дозволяється працювати за
їхнім бажанням з урахуванням висновку лікарської
комісії колонії.
Стаття 120. Оплата праці засуджених до позбав
лення волі.
...
2. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які пра-цюють на виробництві, на особовий рахунок зараховується незалежно від усіх
відрахувань не менш як двадцять п’ять відсотків
нарахованого їм місячного заробітку, а на особовий
рахунок засуджених чоловіків віком понад шістдесят
років, жінок — понад п’ятдесят п’ять років, інвалідів
першої та другої груп, хворих на активну форму туберкульозу, вагітних жінок, жінок, які мають дітей
у будинках дитини при виправних колоніях, — не
менш як п’ятдесят відсотків нарахованого їм місячного заробітку.

адміністрацією колонії. Засуджені залучаються до сус
пільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать,
вік, працездатність, стан здоров’я і спеціальність.
Засуджені залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм
власності підприємствах за строковим трудовим
договором, що укладається між засудженим
і виправною колонією (слідчим ізолятором), за
умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції.
...
Праця засуджених до позбавлення волі ре
гулюється законодавством про працю, за ви
нятком правил прийняття на роботу, звільнен
ня з роботи, переведення на іншу роботу.
2. Засудженим, які досягли пенсійного віку,
встановленого статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», інвалідам першої та другої груп,
хворим на активну форму туберкульозу, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, жінкам, які мають дітей
у будинках дитини при виправних колоніях, дозволяється працювати за їхнім бажанням з урахуванням
висновку лікарської комісії колонії.
Стаття 120. Оплата праці засуджених до позбав
лення волі.
...
2. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної опла
чуваної праці, на особовий рахунок зараховується
незалежно від усіх відрахувань не менш як двадцять
п’ять відсотків нарахованого їм місячного заробітку,
а на особовий рахунок засуджених, які досягли
пенсійного віку, встановленого статтею 26 Зако
ну України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», інвалідів першої та другої
груп, хворих на активну форму туберкульозу, вагітних
жінок, жінок, які мають дітей у будинках дитини при
виправних колоніях, — не менш як п’ятдесят відсотків нарахованого їм місячного заробітку.
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Стаття 121. Відрахування із заробітку або іншо
го доходу засуджених до позбавлення волі.
1. Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого
доходу відшкодовують комунально-побутові та інші
надані послуги.
2. Відшкодування засудженими витрат на послуги,
визначені у частині першій цієї статті, провадиться
після відрахування прибуткового податку і аліментів.
Відрахування за виконавчими листами та іншими
виконавчими документами провадяться у порядку,
встановленому законом.

Стаття 121. Відрахування із заробітку або іншо
го доходу засуджених до позбавлення волі.
1. Особи, які відбувають покарання у виправ
них колоніях, відшкодовують вартість харчу
вання, одягу, взуття, білизни, комунально-по
бутових та інших наданих послуг, крім вартості
спецодягу і спецхарчування, з коштів, які є на
їхніх особових рахунках.
2. Відшкодування засудженими витрат на послуги,
визначені у частині першій цієї статті, провадиться
після відрахування податку на доходи фізичних
осіб і аліментів. Відрахування за виконавчими листами та іншими виконавчими документами провадяться у порядку, встановленому законом.

Стаття 122. Пенсійне забезпечення засуджених Стаття 122. Загальнообов’язкове державне со
до позбавлення волі.
ціальне страхування і пенсійне забезпечення
засуджених до позбавлення волі.
1. Засуджені мають право на загальних підставах 1. Засуджені до позбавлення волі, залучені
на державне пенсійне забезпечення за віком, по до суспільно корисної оплачуваної праці, під
інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та лягають загальнообов’язковому державному
в інших випадках, передбачених законом. Пенсії соціальному страхуванню, а жінки забезпе
засудженим за наявності відповідного права мають чуються допомогою по вагітності та пологах
призначатися органами Пенсійного фонду України за згідно із законодавством України.
місцем відбування покарання.
2. Особи, яким до відбування покарання призначена 2. Засуджені до позбавлення волі мають право
пенсія, підлягають державному пенсійному забезпе- на загальних підставах на державне пенсій
ченню на загальних підставах.
не забезпечення за віком, по інвалідності,
у зв’язку з втратою годувальника та в інших
випадках, передбачених Законом.
3. Особа, яка під час відбування покарання набу- 3. Особи, яким до відбування покарання при
ла права на пенсію відповідно до частини першої значена пенсія, підлягають державному пенсій
цієї статті, надає адміністрації виправного закладу ному забезпеченню на загальних підставах.
клопотання про забезпечення необхідних умов для
призначення їй пенсії за місцезнаходженням цьо- 4. Пенсії засудженим до позбавлення волі за
го виправного закладу, в тому числі щодо виклику наявності відповідного права призначаються
представників Пенсійного фонду України та офіцій- органами Пенсійного фонду України за місцем
ного прийому ними у встановленому порядку не- відбування покарання.
об-хідних документів безпосередньо від особи, яка Виплата пенсій засудженим до позбавлення
відбуває покарання, або від представника особи, яка волі здійснюється органами Пенсійного фонду
відбуває покарання, за нотаріальним дорученням. України за місцем відбування покарання за
Витрати на відрядження представників Пенсій- суджених шляхом перерахунку пенсій на осо
ного фонду України для проведення заходів щодо бові рахунки засуджених.
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оформлення необхідних документів відшкодовуються у встановленому порядку за рахунок отриманих
внаслідок цього пенсій відповідними особами, які
відбувають покарання.
Порядок та розмір компенсації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
4. Час роботи засуджених у період відбування ними
покарання у виді позбавлення волі зараховується
у стаж роботи для призначення трудової пенсії.
5. Засуджені, які втратили працездатність під час
відбування покарання, після звільнення їх від покарання мають право на пенсію і на компенсацію
шкоди у випадках і у порядку, встановлених законодавством України.
Адміністрація установи зобов’язана сприяти своєчасному оформленню документів на отримання пенсії
або оформленню компенсації заподіяної шкоди відповідно до законодавства України.

Порядок оформлення документів для призна
чення та виплати пенсії засудженим до позбавлення волі визначається центральним орга
ном виконавчої влади, що формує державну
політику у сферах трудових відносин, соціаль
ного захисту населення та Міністерства юстиції
України.
Адміністрація установи сприяє своєчасному
оформленню документів на отримання пенсії,
допомоги по вагітності та пологам, оформлен
ню компенсації заподіяної шкоди відповідно
до законодавства України.
Особа, яка під час відбування покарання на
була права на пенсію, надає адміністрації
виправної колонії клопотання про забезпе
чення необхідних умов для призначення їй
пенсії за місцезнаходженням цієї виправної
колонії, в тому числі щодо виклику представ
ників Пенсійного фонду України та офіційного
прийому ними у встановленому порядку необ
хідних документів безпосередньо від особи,
яка відбуває покарання, або від представника
особи, яка відбуває покарання, за нотаріаль
ним дорученням.
Адміністрація виправної колонії не пізніше
ніж через 30 днів з дня реєстрації клопотання
особи, яка набула права на призначення пенсії
під час відбування покарання, забезпечує зус
тріч засудженого з представником Пенсійного
фонду України та всебічно сприяє належному
оформленню і поданню ним відповідних доку
ментів або забезпечує умови для оформлення
і подання необхідних документів через пред
ставника особи, яка відбуває покарання.
Витрати на відрядження представників Пен
сійного фонду України для проведення заходів
щодо оформлення необхідних документів
відшкодовуються засудженими за рахунок
отриманих внаслідок цього пенсій. Порядок
встановлення та відшкодування таких витрат,
їх розмір визначається Кабінетом Міністрів
України.
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5. Із пенсій засуджених до позбавлення волі
відшкодовуються витрати на його утримання
у виправній колонії (харчування, речове майно,
комунально-побутові та інші послуги), при цьо
му не менш як двадцять п’ять відсотків пенсії за
раховується на особовий рахунок засудженого.
Стаття 133. Злісний порушник установленого
порядку відбування покарання.
Злісним порушником установленого порядку відбування покарання є засуджений, який не виконує
законних вимог адміністрації, необґрунтовано відмовляється від праці (не менш як три рази протягом
року); припинив роботу з метою вирішення трудових
та інших конфліктів; вживає спиртні напої, наркотичні
засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші
одурманюючі засоби; виготовляє, зберігає, купує, розповсюджує заборонені предмети; бере участь у настільних та інших іграх з метою здобуття матеріальної
чи іншої вигоди; вчинив дрібне хуліганство; систематично ухиляється від лікування захворювання, що
становить небезпеку для здоров’я інших осіб, а також
вчинив протягом року більше трьох інших порушень
режиму відбування покарання, за умови, якщо за
кожне з цих порушень за постановою начальника
колонії або особи, яка виконує його обов’язки, були
накладені стягнення, що достроково не зняті або не
погашені у встановленому законом порядку.

Стаття 133. Злісний порушник установленого
порядку відбування покарання.
Злісним порушником установленого порядку відбування покарання є засуджений, який не виконує
законних вимог адміністрації, необґрунтовано відмовляється від праці, передбаченої частинами
п’ятими статті 60 та статті 118 цього Кодексу;

Стаття 138. Виправні колонії мінімального рів
ня безпеки.
1. Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання мають
право:
— витрачати на місяць для придбання продуктів
харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, в сумі до ста відсотків
мінімального розміру заробітної плати;
— одержувати щомісяця короткострокове і один раз
на три місяці тривале побачення.

Стаття 138. Виправні колонії мінімального рів
ня безпеки.
1. Засуджені у виправних колоніях мінімального
рівня безпеки із загальними умовами тримання
мають право витрачати для придбання про
дуктів харчування, одягу, взуття та предметів
першої потреби гроші, зароблені у виправній ко
лонії, одержані за переказами, за рахунок пенсій
та іншого доходу, без обмеження їх кількості.
Засудженим, що знаходяться в дільниці по
силеного контролю, надається одне коротко
строкове побачення на місяць і одне тривале
побачення на три місяці.
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2. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після
відбуття не менше однієї третини строку покарання
засуджені, які тримаються в дільниці ресоціалізації
виправної колонії, мають право на поліпшення умов
тримання і додатково витрачати на місяць гроші
в сумі п’ятдесяти відсотків мінімального розміру
заробітної плати.
Стаття 139. Виправні колонії середнього рівня
безпеки.
1. У виправних колоніях середнього рівня безпеки
засуджені мають право:
— витрачати на місяць для придбання продуктів
харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, в сумі до вісімдесяти
відсотків мінімального розміру заробітної плати;
— одержувати щомісяця короткострокове і один раз
на три місяці тривале побачення.

2. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після
відбуття не менше половини строку покарання засуджені, які тримаються в дільниці ресоціалізації виправної колонії, мають право на поліпшення умов тримання і додатково витрачати на місяць гроші в сумі сорока
відсотків мінімального розміру заробітної плати.

Засудженим, що знаходяться в дільниці ре
соціалізації, надається одне короткострокове
побачення на місяць і одне тривале побачення
на два місяці.
Засудженим, що перебувають в дільниці со
ціальної реабілітації, надаються короткост
рокові побачення без обмежень та тривале
побачення щомісяця.
2. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після
відбуття не менше однієї третини строку покарання
засуджені, які тримаються в дільниці ресоціалізації
виправної колонії, мають право на поліпшення умов
тримання.

Стаття 139. Виправні колонії середнього рівня
безпеки.
1. У виправних колоніях середнього рівня
безпеки засуджені мають право витрачати на
місяць для придбання продуктів харчування,
одягу, взуття та предметів першої потреби
гроші, зароблені у виправній колонії, одержані
за переказами, за рахунок пенсій та іншого до
ходу без обмежень.
Засудженим, що находяться в дільниці поси
леного контролю, надається одне короткост
рокове побачення на місяць і одне тривале
побачення на три місяці.
Засудженим, що знаходяться в дільниці ре
соціалізації, надається одне короткострокове
побачення на місяць і одне тривале побачення
на два місяці. Засудженим, що перебувають
в дільниці соціальної реабілітації, надають
ся короткострокові побачення без обмежень
та тривале побачення щомісяця.
2. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не менше половини строку покарання
засуджені, які тримаються в дільниці ресоціалізації
виправної колонії, мають право на поліпшення умов
тримання.

75

Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
Стаття 140. Виправні колонії максимального
рівня безпеки.
...
2. У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право:
— витрачати на місяць для придбання продуктів
харчування і предметів першої потреби гроші,
зароблені у виправній колонії, в сумі до сімдесяти
відсотків мінімального розміру заробітної плати;
— одержувати щомісяця короткострокове і один раз
на три місяці тривале побачення.
Засудженим, які тримаються в приміщеннях камерного типу, надається щоденна прогулянка тривалістю
одна година.

3. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не менше половини строку покарання засуджені,
які тримаються в дільниці ресоціалізації виправної
колонії, мають право на поліпшення умов тримання
і додатково витрачати на місяць гроші в сумі тридцяти
відсотків мінімального розміру заробітної плати.

Стаття 140. Виправні колонії максимального
рівня безпеки.
...
2. У виправних колоніях максимального рівня
безпеки засуджені мають право витрачати
для придбання продуктів харчування, одягу,
взуття та предметів першої потреби гроші,
зароблені у виправній колонії, одержані за пе
реказами, за рахунок пенсій та іншого доходу,
без обмеження їх кількості.
Засудженим, що знаходяться в дільниці по
силеного контролю, надається одне коротко
строкове побачення на місяць і одне тривале
побачення на три місяці. Засудженим, що зна
ходяться в дільниці ресоціалізації, надається
одне короткострокове побачення на місяць
і одне тривале побачення на два місяці.
Засудженим, які тримаються в приміщеннях камерного типу, надається щоденна прогулянка тривалістю
одна година.
3. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не менше половини строку покарання
засуджені, які тримаються в дільниці ресоціалізації
виправної колонії, мають право на поліпшення умов
тримання.

Стаття 141. Відбування покарання засуджени
ми вагітними жінками, матерями-годуваль
ницями і жінками, які мають дітей віком до
трьох років.
6. Діти засуджених жінок за згодою матері можуть
передаватися її родичам чи за згодою матері та за рішенням органів опіки і піклування — іншим особам
або після досягнення трирічного віку направляються
до відповідних дитячих закладів.

Стаття 141. Відбування покарання засуджени
ми вагітними жінками, матерями-годуваль
ницями і жінками, які мають дітей віком до
трьох років.
6. Діти, які перебувають в будинку дитини, за
згодою батьків можуть передаватися їх родичам.
Спірні питання між матір’ю та батьком щодо
місця проживання дитини вирішується орга
ном опіки та піклування або судом.

Стаття 143. Особливості відбування покарання
у виховних колоніях.
1. У виховних колоніях засуджені мають право:
витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені

Стаття 143. Особливості відбування покарання
у виховних колоніях.
1. У виховних колоніях засуджені мають право:
витрачати для придбання продуктів харчуван
ня, одягу, взуття та предметів першої потреби
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Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
в колонії, в сумі до ста відсотків мінімального розмі- гроші, зароблені у виправній колонії, одержані
ру заробітної плати;
за переказами, за рахунок пенсій та іншого до
ходу, без обмеження їх кількості;
2. При сумлінній поведінці і ставленні до праці та нав- 2. При сумлінній поведінці і ставленні до праці та навчання після відбуття не менше однієї четвертої части- чання після відбуття не менше однієї четвертої частини строку покарання засуджені мають право на поліп- ни строку покарання засуджені мають право на поліпшення умов тримання і їм може бути дозволено:
шення умов тримання і їм може бути дозволено:
додатково витрачати на місяць гроші в сумі шістде- Абзац виключений.
сяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
Стаття 150. Місця відбування покарання у виді
довічного позбавлення волі.
...
2. Засуджені до довічного позбавлення волі тримаються окремо від інших засуджених, крім тих, які після відбуття двадцяти років покарання у приміщеннях камерного типу переведені до звичайних жилих
приміщень колонії максимального рівня безпеки.

Стаття 150. Місця відбування покарання у виді
довічного позбавлення волі.
...
2. Засуджені до довічного позбавлення волі тримаються окремо від інших засуджених, крім тих, які
після відбуття десяти років покарання у приміщеннях камерного типу переведені до звичайних жилих
приміщень колонії максимального рівня безпеки.

Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбуван
ня покарання у виді довічного позбавлення волі.
5. Засуджені до довічного позбавлення волі мають
право:
витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені
в колонії, в сумі до п’ятдесяти відсотків мінімального
розміру заробітної плати;
...

Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбуван
ня покарання у виді довічного позбавлення волі.
5. Засуджені до довічного позбавлення волі мають
право:
витрачати для придбання продуктів харчуван
ня, одягу, взуття та предметів першої потреби
гроші, зароблені у виправній колонії, одержані
за переказами, за рахунок пенсій та іншого до
ходу, без обмеження їх кількості;
...
6. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після
відбуття п’яти років строку покарання засудженому
може бути дозволено брати участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурнооздоровчого характеру.

6. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після
відбуття п’яти років строку покарання засудженому
може бути дозволено додатково витрачати на місяць
гроші в сумі двадцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати, а після відбуття п’ятнадцяти
років строку покарання — брати участь у групових
заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру.
Стаття 154. Порядок дострокового звільнення
від відбування покарання.
3. Стосовно засудженого, щодо якого відповідно до
статей 81, 82 Кримінального кодексу України може

Стаття 154. Порядок дострокового звільнення
від відбування покарання.
3. Стосовно засудженого, щодо якого відповідно до
статей 81, 82 Кримінального кодексу України може
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Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
бути застосоване умовно-дострокове звільнення
від відбування покарання або заміна невідбутої
частини покарання більш м’яким, орган або установа виконання покарань у місячний термін надсилає клопотання до суду у порядку, встановленому
кримінальним процесуальним законодавством.
Адміністрація органу або установи виконання покарань після відбуття засудженим установленої
Кримінальним кодексом України частини строку
покарання зобов’язана в місячний термін розглянути питання щодо можливості представлення його
до умовно-дострокового звільнення від відбування
покарання або до заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.
5. Клопотання про звільнення від відбування покарання внаслідок іншої тяжкої хвороби подається до
суду начальником органу або установи виконання
покарань.
Одночасно з клопотанням до суду надсилаються
висновок лікарської комісії й особова справа засудженого. У клопотанні вказуються дані, які характеризують поведінку засудженого під час відбування
покарання.

бути застосоване умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, орган або установа
виконання покарань у місячний термін надсилає
погоджене зі спостережною комісією подання
до суду у порядку, встановленому кримінальним
процесуальним законодавством. Адміністрація органу або установи виконання покарань після відбуття
засудженим установленої Кримінальним кодексом
України частини строку покарання зобов’язана в місячний термін розглянути питання щодо можливості
представлення його до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або до заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.
5. Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок іншої тяжкої хвороби подається до
суду начальником органу або установи виконання
покарань.
Одночасно з поданням до суду надсилаються висновок лікарської комісії й особова справа засудженого. У клопотанні вказуються дані, які характеризують поведінку засудженого під час відбування
покарання.

Стаття 156. Надання допомоги засудженим
у трудовому і побутовому влаштуванні.
1. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання адміністрація установи виконання покарань
передає в територіальні органи Міністерства юстиції
України і центри зайнятості населення інформацію
для організації трудового і побутового влаштування
засудженого за обраним ним місцем проживання.
...
3. Інваліди першої та другої груп, а також чоловіки віком понад шістдесят років і жінки — понад
п’ятдесят п’ять років, у разі потреби, за їхньою згодою направляються у будинки інвалідів і престарілих. Неповнолітні, які позбавлені батьківського
піклування, у необхідних випадках направляються
службами у справах дітей до шкіл-інтернатів або
над ними встановлюється опіка чи піклування.

Стаття 156. Надання допомоги засудженим
у трудовому і побутовому влаштуванні.
1. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання адміністрація установи виконання
покарань передає до центрів зайнятості населення
інформацію для організації трудового і побутового
влаштування засудженого за обраним ним місцем
проживання.
...
3. Інваліди першої та другої груп, а також особи, які
досягли пенсійного віку, встановленого стат
тею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», у разі потреби,
за їхньою згодою направляються у будинки інвалідів
і престарілих. Неповнолітні, які позбавлені батьків
ського піклування, у необхідних випадках направляються службами у справах дітей до шкіл-інтернатів
або над ними встановлюється опіка чи піклування.
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Порівняльна таблиця до проекту ЗУ щодо забезпечення виконання покарань та прав засуджених
У Законі України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

2. Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 2–14
частини першої цієї статті, є застрахованими особами відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
3. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1
частини першої цієї статті, є страхувальниками для
платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 3,
6–14 частини першої цієї статті.

Стаття 4. Платники єдиного внеску.
1. Платниками єдиного внеску є:
1) роботодавці:
підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства
України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю
фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами
(крім цивільно-правового договору, укладеного
з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам
діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій,
інших юридичних осіб, які мають окремий баланс
і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими
особами;
...
15) особи, які утримуються в установах вико
нання покарань і слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби України та за
лучаються до суспільно корисної оплачуваної
праці за строковим трудовим договором.
2. Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 2–15
частини першої цієї статті, є застрахованими особами відповідно до законодавства про загальнообо
в’язкове державне соціальне страхування.
3. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, є страхувальниками для платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 3, 6–15
частини першої цієї статті.

Стаття 5. Облік платників єдиного внеску.
...
2. Взяття на облік платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2–14 частини першої статті 4 цього

Стаття 5. Облік платників єдиного внеску.
...
2. Взяття на облік платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2–15 частини першої статті 4 цього

Стаття 4. Платники єдиного внеску.
1. Платниками єдиного внеску є:
1) роботодавці:
підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства
України, незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання, які використовують
працю фізичних осіб на умовах трудового договору
(контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо
виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії,
представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий
баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;
...
Відсутній.
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Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
Закону, здійснюється органом доходів і зборів з вне- Закону, здійснюється органом доходів і зборів з внесенням відповідних відомостей до реєстру застрахо- сенням відповідних відомостей до реєстру застрахованих осіб.
ваних осіб.
У Законі України «Про загальнообов’ язкове державне пенсійне страхування»
Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообо
в’язковому державному пенсійному страху
ванню.
Загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню підлягають:
1) громадяни України, іноземці (якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях,
створених відповідно до законодавства України,
незалежно від форми власності, виду діяльності
та господарювання, у філіях, представництвах,
відділеннях та інших відокремлених підрозділах
цих підприємств та організацій, в об’єднаннях
громадян, у фізичних осіб — підприємців та
інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб — підприємців, які обрали особливий
спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах
трудового договору (контракту) або працюють
на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених
підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового
характеру;
...
Відсутній.

Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообо
в’язковому державному пенсійному страху
ванню.
Загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню підлягають:
1) громадяни України, іноземці (якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства
України, незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій,
в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб — підприємців та інших осіб (включаючи юридичних
та фізичних осіб — підприємців, які обрали
особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту)
або працюють на інших умовах, передбачених
законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільноправового характеру;
...
20) особи, які утримуються в установах вико
нання покарань і слідчих ізоляторах Дер
жавної кримінально-виконавчої служби Ук
раїни та залучаються до суспільно корисної
оплачуваної праці за строковим трудовим
договором.

Стаття 14. Страхувальники.
Страхувальниками відповідно до цього Закону є:
1) роботодавці:

Стаття 14. Страхувальники.
Страхувальниками відповідно до цього Закону є:
1) роботодавці:
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2) підприємства, установи, організації, військові 2) підприємства, установи, організації, військові
частини та органи, які виплачують заробітну плачастини та органи, які виплачують заробітну
ту (винагороду), грошове забезпечення, допомоплату (винагороду), грошове забезпечення, догу, — для осіб, зазначених у пунктах 7–9, 12–14,
помогу, — для осіб, зазначених у пунктах 7–9,
17 і 18 статті 11 цього Закону;
12–14, 17, 18 і 20 статті 11 цього Закону;
Стаття 15. Платники страхових внесків.
...
2. Платниками страхових внесків до накопичувальної
системи пенсійного страхування є застраховані особи, зазначені в пунктах 7–9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11
та частині першій статті 12 цього Закону.

Стаття 15. Платники страхових внесків.
...
2. Платниками страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування є застраховані
особи, зазначені в пунктах 7–9, 10, 12, 15, 17,18 і 20
статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.

Стаття 20. Обчислення та сплата страхових
внесків.
...
2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб,
зазначених у пунктах 1, 2, 5–7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18
статті 11 цього Закону, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) заробітної плати (доходу), грошового
забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.

Стаття 20. Обчислення та сплата страхових
внесків.
...
2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб,
зазначених у пунктах 1, 2, 5–7, 9, 10, 12, 15, 17,18 і 20
статті 11 цього Закону, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) заробітної плати (доходу), грошового
забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.

Стаття 21. Персоніфікований облік у системі
загальнообов’язкового державного пенсійно
го страхування.
...
6. Відомості про осіб, зазначених у пунктах 1, 2,
5–10, 12–15, 18 статті 11 цього Закону, подаються
до територіального органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, відповідними підприємствами, установами, організаціями, військовими
частинами та органами, які виплачують цим особам
заробітну плату, грошове забезпечення (заробіток),
допомогу. Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 11 цього Закону, подаються
до територіального органу Пенсійного фонду безпосередньо цими особами, про осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону, — Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві

Стаття 21. Персоніфікований облік у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування.
...
6. Відомості про осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5–10,
12–15, 18 і 20 статті 11 цього Закону, подаються до
територіального органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, відповідними підприємствами, установами, організаціями, військовими
частинами та органами, які виплачують цим особам
заробітну плату, грошове забезпечення (заробіток),
допомогу. Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 11 цього Закону, подаються
до територіального органу Пенсійного фонду безпосередньо цими особами, про осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону, — Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
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Розділ 1. Проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
та професійних захворювань України, про осіб, які
підлягали загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню на випадок безробіття
та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним
підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, — Фондом
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття. Форми
документів, порядок та строки їх подання встановлюються правлінням Пенсійного фонду.
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Розділ 2
Проект змін до Закону України
«Про попереднє ув’язнення»

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ «Про попереднє ув’язнення»

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України „Про попереднє ув’язнення“
щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи»
Чинна редакція Закону України
«Про попереднє ув’язнення»

Редакція
з урахуванням запропонованих змін

Кримінально–виконавчий кодекс України
Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув’яз
нення.
...
Особи, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, підлягають обшуку,
медичному огляду, дактилоскопуванню і фотографуванню; їх ознайомлюють з правами, обов’язками
та вимогами режиму.
...
Вилучені у них при доставленні в місця попереднього
ув’язнення гроші зараховуються на їх особові рахунки, а цінні речі і предмети здаються на зберігання;

Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув’язнення.
...
Особи, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою або до яких застосовано тимчасовий чи
екстрадиційний арешт, підлягають обшуку, медичному
огляду, дактилоскопуванню і фотографуванню; їх ознайомлюють з правами, обов’язками, та вимогами режиму у друкованому вигляді і доступною мовою.
...
Вилучені у них при доставленні в місця попереднього
ув’язнення гроші зараховуються на їх особові рахунки
або рахунки їхніх родичів на вибір, а цінні речі
і предмети здаються на зберігання та передають
ся їхнім родичам з письмового дозволу особи,
взятої під варту;

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту.
Стаття 9. Права осіб, взятих під варту.
...
...
— знайомитися з правилами тримання під вартою; — знайомитися з правилами тримання під вартою,
порядком доступу до юридичної та медичної
...
допомоги, в тому числі у друкованому вигляді;
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— купувати протягом місяця за безготівковим — купувати протягом місяця за безготівковим
розрахунком продукти харчування і предмети
розрахунком продукти харчування і предмети
першої необхідності на суму до одного мінімальпершої необхідності на суму до двох мінімального розміру заробітної плати та без обмежень
них розмірів заробітної плати та без обмежень
письмове приладдя, газети, книги через торгописьмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;
вельну мережу на замовлення;
...
...
— користуватися власним одягом і взуттям, ма- — користуватися власним одягом і взуттям, мати
ти при собі документи і записи, що стосуються
при собі документи і записи, що не спрямовані
кримінального провадження, стану здоров’я;
на порушення порядку та умов тримання
...
осіб, взятих під варту;
...
— користуватися телевізорами, одержаними від — користуватися телевізорами, настільними іграродичів або інших осіб, настільними іграми, гами, книгами, журналами, газетами, придбаними
зетами і книгами з бібліотеки місця попередньочерез торговельну мережу, одержаними від рого ув’язнення та придбаними через торговельну
дичів або інших осіб, газетами і книгами з бібліомережу;
теки місця попереднього ув’язнення;
...
...
Стаття 11. Матеріально-побутове забезпечення Стаття 11. Матеріально-побутове забезпечення
і медичне обслуговування осіб, взятих під варту. і медичне обслуговування осіб, взятих під варту.
Норма площі в камері для однієї взятої під варту
особи не може бути менше 2,5 квадратного метра,
а для вагітної жінки або жінки, яка має при собі дитину, — 4,5 квадратного метра.

Норма площі в камері для однієї взятої під варту
особи не може бути менше 2,5 квадратного метра,
а для вагітної жінки або жінки, яка має при собі дитину, — 4,5 квадратного метра.
Камери, менші, ніж 6 квадратних метрів, не
повинні використовуватися. Камери, з площею
менше 8 квадратних метрів не повинні вико
ристовуватися для розміщення більш, ніж двох
осіб, з площею менше 11 квадратних метрів —
не більше, ніж трьох осіб, а камери розміром
15 квадратних метрів — не більше п’яти осіб.
При обрахуванні площі камери не враховуєть
ся площа санітарного вузла. Відстань між стіна
ми камери не може бути меншою 2 метрів.

Стаття 12. Надання побачень особам, взятим Стаття 12. Надання побачень особам, взятим
під варту.
під варту.
Побачення з родичами або іншими особами може на- Побачення з родичами або іншими особами надаєтьдавати взятим під варту адміністрація місця поперед- ся взятим під варту адміністрацією місця поперед-
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нього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого
або суду, які здійснюють кримінальне провадження,
не менше трьох разів на місяць. Тривалість побачення
встановлюється від однієї до чотирьох годин.

Іноземним громадянам, взятим під варту, побачення
з представниками посольств і консульств відповідних
держав надається за погодженням з Міністерством
закордонних справ України і з письмового дозволу
слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження.
...
Надане взятій під варту особі в порядку, передбаченому частинами першою — третьою цієї статті,
побачення проводиться під контролем адміністрації
місця попереднього ув’язнення.

нього ув’язнення не менше разу на сім днів у разі
відсутності рішення слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження про їх заборону.
Рішення про заборону повинно бути обґрунто
ваним та вмотивованим, встановлювати коло
осіб, яких стосується така заборона, строк її дії,
який повинен бути якомога коротшим, але не
може перевищувати 30 днів. Заборона повинна
бути необхідною у демократичному суспільстві
в інтересах національної та громадської безпеки
чи економічного добробуту країни, для запобі
гання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод
інших осіб. Тривалість побачення встановлюється від
однієї до чотирьох годин.
Іноземним громадянам, взятим під варту, побачення
з представниками посольств і консульств відповідних держав надається за погодженням з Міністер
ством закордонних справ України.
...
Надане взятій під варту особі в порядку, передбаченому частинами першою — третьою цієї статті,
побачення проводиться в умовах, що забезпечу
ють їх конфіденційність, за винятком випадків
коли індивідуальна оцінка ризиків вимагає
втручання, яке необхідне у демократичному
суспільстві в інтересах національної та громад
ської безпеки чи економіч-ного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи зло
чинам, для захисту здоров’я чи моралі або для
захисту прав і свобод інших осіб. У такому разі
адміністрацією місця попереднього ув’язнення
приймається обґрунтоване та вмотивоване
рішення із встановленням кола осіб, яких сто
сується воно стосується, строку його дії, який
повинен бути якомога коротшим, але не може
перевищувати 30 днів.
Побачення проводяться у відкритих умовах, що
надають можливість фізичного контакту. У винят-
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кових випадках коли індивідуальна оцінка ризи
ків вимагає проведення побачення в умовах, що
виключають фізичний контакт, допускається
втручання, яке необхідне у демократичному
суспільстві в інтересах національної та гро
мадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи
злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або
для захисту прав і свобод інших осіб. У тако
му разі адміністрацією місця попереднього
ув’язнення приймається обґрунтоване та вмо
тивоване рішення із встановленням кола осіб,
яких стосується воно стосується, строку його
дії, який повинен бути якомога коротшим, але
не може перевищувати 30 днів.
Стаття 13. Листування та телефонні дзвінки Стаття 13. Листування та телефонні дзвінки
осіб, взятих під варту. Порядок надсилання осіб, взятих під варту. Порядок надсилання
скарг, заяв і листів.
скарг, заяв і листів.
Особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями з письмового
дозволу особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження. Після набрання вироком законної
сили листування здійснюється відповідно до закону.

Особи, взяті під варту, можуть листуватися та здійс
нювати телефонні дзвінки з родичами та іншими
громадянами, а також підприємствами, установами,
організаціями у разі відсутності рішення слідчого
або суду, які здійснюють кримінальне провадження
про їх заборону. Після набрання вироком законної
сили листування та телефонні дзвінки здійснюються відповідно до закону.
Рішення про заборону повинно бути обґрунто
ваним та вмотивованим, встановлювати коло
осіб, яких стосується така заборона, строк її дії,
який повинен бути якомога коротшим, але не
може перевищувати 30 днів. Заборона повин
на бути необхідною у демократичному суспіль
стві в інтересах національної та громадської
безпеки чи економічного добробуту країни,
для запобігання заворушенням чи злочинам,
для захисту здоров’я чи моралі або для захисту
прав і свобод інших осіб.

...Скарги, заяви і листи, що містять відомості, розго- ...Скарги, заяви, пропозиції і листи, що містять відолошення яких може перешкодити кримінальному мості, розголошення яких може перешкодити кримі-
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провадженню, за належністю не надсилаються,
а передаються на розгляд особі або органу, які здійснюють кримінальне провадження, про що сповіщаються особа, яка перебуває під вартою, та прокурор,
який здійснює нагляд за додержанням законів при
про-веденні досудового розслідування.

нальному провадженню, за належністю не надсилаються, а передаються на розгляд особі або
органу, які здійснюють кримінальне провадження, про що сповіщаються особа, яка перебуває
під вартою, та прокурор, який здійснює нагляд за
додержанням законів при проведенні досудового
розслідування. Скарги, заяви, пропозиції та ін
ші листи, що надсилаються державним орга
нам, установам та організаціям, перегляду
не підлягають.

Скарги, заяви і листи з питань, не пов’язаних з кримі- Виключити.
нальним провадженням, розглядаються адміністрацією місця попереднього ув’язнення або надсилаються за належністю в порядку, встановленому
законом.
З відповідями на заяви, скарги та листи адміністра- З відповідями на заяви, скарги, пропозиції та
ція ознайомлює осіб, взятих під варту, під розписки, листи адміністрація ознайомлює осіб, взятих під
які додаються до їх особистих справ.
варту, під розписки, які додаються до їх особистих справ. Відповіді від державних органів,
установ та організацій перегляду не під
лягають.
Телефонні розмови здійснюються у місцях, ви
значених адміністрацією місця попереднього
ув’язнення, та надаються не рідше одного ра
зу на сім днів. Контроль за розмовами не здій
снюється за винятком випадків коли індиві
дуальна оцінка ризиків вимагає втручання,
яке необхідне у демократичному суспільстві
в інтересах національної та громадської без
пеки чи економічного добробуту країни, для
запобігання заворушенням чи злочинам, для
захисту здоров’я чи моралі або для захисту
прав і свобод інших осіб. У такому разі адмі
ністрацією місця попереднього ув’язнення
приймається обґрунтоване та вмотивоване
рішення із встановленням кола осіб, яких сто
сується воно стосується, строку його дії, який
повинен бути якомога коротшим, але не може
перевищувати 30 днів.
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Телефонні розмови оплачуються з особистих
коштів осіб, взятих під варту, їхніх родичів чи
інших осіб.
Порядок надання побачень і телефонних роз
мов визначається нормативно-правовими ак
тами Міністерства юстиції України.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України „Про попереднє ув’язнення“
щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи»
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону
Необхідність прийняття закону обумовлена невідповідністю окремих положень стандартам прав людини Ради Європи, членом якої є держава Україна. Діяльність її структур та органів, таких як Європейський
суд з прав людини та Європейський комітет з питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність поводженню чи покаранню (ЄКЗК) неодноразово демонструвала невідповідність
національного законодавства, що регулює утримання ув’язнених під вартою, Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод та Європейській конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Недивно, що стан справ у слідчих ізоляторах став причиною значного суспільного резонансу протягом останніх років.
Багато з цих порушень мають повторюваний характер, що відобразилось у повторенні, наприклад, ЄКЗК одних і тих же рекомендацій з приводу попереднього ув’язнення з року в рік. Більше того, нехтування рекомендаціями цього поважного органу призвело до того, що останніми
роками він весь час робить позачергові візити, а також до започаткування
процедури «публічної заяви», що передбачається пунктом 2 статті 10 Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню у разі, якщо
національна влада відмовляється від співпраці або відмовляється поліпшити ситуацію з урахуванням рекомендацій Комітету.
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Серед об’єктів його особливого занепокоєння вже традиційними
є порядок та умови тримання у вітчизняних слідчих ізоляторах, які, не
дивлячись на те, що особи, взяті під варту, вважаються невинними, мають
більший каральний потенціал, ніж порядок та умови відбування покарань
засудженими у виправних колоніях максимального рівня безпеки. Спостереження Комітету з цього приводу часто лягають в основу встановлення порушень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейським судом з прав людини. З урахуванням
цього пропонований законопроект ґрунтується не тільки на стандартах
Комітету, а й опирається на стандарти Суду, зокрема, у тому, що стосується застосування обмежень побачень, телефонних дзвінків, листування
осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення.
Підстави та порядок здійснення цих контактів для осіб, взятих під
варту, не витримують ніякої критики. Недивно, що КЗК неодноразово
вказував на необхідність зміни підходу до зв’язків із зовнішнім світом цієї
категорії в’язнів.
Проблема має своїм джерелом декілька складових:
А) у відповідності до статті 12 Закону України «Про попереднє
ув’язнення» побачення з родичами або іншими особами може16
надаватись взятим під варту адміністрацією місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які
здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на
місяць. Дещо лицемірним виглядає остання частина диспозиції,
вказуючи на те, що кількість побачень повинна бути не менше
трьох на місяць. Насправді, якщо немає дозволу слідчого або суду,
які здійснюють кримінальне провадження, то немає й побачень,
а тому така гарантія є примарною;
Б) згідно з п. 1.1 Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України (Наказ
Мінюсту від 18.03.2013), дозвіл слідчого або суду, які здійснюють
кримінальне провадження, є дійсним тільки на одне побачення.
Це призводить до «біганини» родичів (або захисника, який допомагає родичам потрапити на побачення) для того щоб отримати
16
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побачення із взятим під варту, що потрібно робити окремо для
кожного побачення;
В) умови проведення побачень є далекими від таких, що сприяють
підтриманню нормального контакту хоча б із родичами. Такі побачення виключають можливість безпосереднього контакту із
ними, а спілкування відбувається за допомогою телефонної трубки та через скло (подвійне скло завтовшки 6 мм кожне або органічним склом).
Ув’язненим дозволяється бачитися з захисником в умовах «що
виключають можливість прослуховування чи підслуховування» при цьо
му побачення проводяться в умовах, що дозволяють адміністрації СІЗО
бачити ув’язненого або засудженого і захисника, але не чути. Такі умови
все ще не стосуються побачень із родичами та близьким, які здійснюється
«у присутності посадових осіб СІЗО».
У зв’язку з таким підходом до організації проведення побачень, який
обґрунтовується вимогами безпеки, врешті-решт він все більше сприяє
негативному впливу на обстановку проведення побачень із сім’єю. Більше того такий підхід порушує статтю 8 Європейської конвенції про захист
прав та основоположних свобод у зв’язку з тим, що обмеження має автоматичний характер, а держава не встановлює справедливий баланс між
інтересами індивіда та суспільства з огляду на цілі обмежень права на
приватність, які закріплені у частині 2 статті 8 Конвенції.
Ще гіршою є ситуація, якщо взяти до уваги, що таким умовам побачення піддаватимуться також діти взятих під варту ув’язнених. З цього
приводу варто пригадати рішення Європейського суду з прав людини
Хорич проти Польщі (Horych, Application no. 13621/08). В ньому Суд встановив порушення статті 8 Конвенції, зокрема, через недостатньо відкриті
умови проведення ув’язненого в слідчому ізоляторі побачень із своїми
дітьми. Щоб додатково не травмувати їх ув’язнений Хорич змушений був
взагалі відмовитися від зустрічей в таких умовах. Аргументація Суду була
такою (п. 131):
«Суд хотів би відзначити природність того, що візити дітей або, більш
загально, неповнолітніх у в’язницях вимагають спеціальних механізмів
і можуть бути піддані конкретним вимогам в залежності від їх віку, можливих наслідків для їх емоційного стану або благополуччя і особисті
обставини особи, яка відвідується. Проте, позитивні зобов’язання дер
жави відповідно до статті 8, зокрема зобов’язання надати можливість
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і допомагати ув’язненому у підтримці контактів з його близькими родичами (див. пункти 123–124 і 129 вище), включає в себе обов’язок
забезпечити наскільки це можливо безстресові умови для отримання
побачень із дітьми, враховуючи наявність наслідків позбавлення волі.
Цей обов’язок не виконується належним чином у тих випадках, коли,
як у цьому випадку, побачення з дітьми організовані у такий спосіб,
що вони поставлені в положення, в якому вони повинні сприймати
в’язничні камери та ув’язнених, і до неминучого травмуючого результату, виключного стресового досвіду. Суд погоджується із твердженнями
заявника, що демонстрація тюремного життя могла б бути шокуючою
навіть для дорослого і, дійсно, це могло викликати серйозний стрес
і емоційні страждання у його дочок...».

Цікаво, що неповнолітні ув’язнені мають можливість отримувати побачення в окремих кімнатах, без телефонних кабін та перегородок (п. 1.7
ПВР СІЗО). Зрозуміло, що логіка у такому випадку не працює: усіх, навіть
неповнолітніх родичів ув’язненого зобов’язують отримувати побачення
через перегородку та телефонну слухавку, а неповнолітніх ув’язнених —
ні. Це не означає, що практика побачень за відкритих умов для неповнолітніх засуджених має бути припинена, а, навпаки, що вона має бути
дозволена усім ув’язненим за винятком тих, щодо яких такі умови є обгрунтованими з огляду на спеціально проведену оцінку ризиків.
Про необхідність організації побачень в СІЗО у більш відкритих умовах КЗК зазначав неодноразово. Вперше на цю проблему вказувалось вже
у доповіді щодо візиту в Україну у 1998 році (п. 196);
Особам, що утримуються під вартою, не дозволяється отримувати телефонні дзвінки. Закон України «Про попереднє ув’язнення» не передбачає можливості отримання телефонних дзвінків за жодних умов,
а тому вони не дозволяються. Забороняється листування із близькими
та родичами, побачення з ними за винятком отримання згоди слідчого
або органу, що проводить слідство. До того ж дозвіл на побачення часто
доводиться отримувати окремо щодо кожного побачення. Усі ці правообмеження виявляються необґрунтованими з огляду на їх «автоматичне»
застосування до всіх взятих під варту, замість того, щоб застосовувати їх
на індивідуальній основі.
Ці заборони також викликають певні логічні зауваження, якщо спробувати обґрунтувати їх інтересами слідства. Ув’язненому в СІЗО дозволяється отримувати конфіденційні побачення із адвокатом, якому у разі
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необхідності може бути передана уся інформація співучасникам злочинів
і т. д., однак, саме загроза передачі негативної інформації лежить в корені
мотивування поширеної заборони побачень.
Також замість тотальної заборони телефонних дзвінків не вбачається
перешкод для надання права телефонних дзвінків з можливістю їх прослуховування адміністрацією установи для всіх ув’язнених і передбачення можливості заборони таких дзвінків у разі, якщо є підстави вважати,
що це може зашкодити слідству.
Усі ці характеристики вітчизняного законодавства про тримання під
вартою йдуть врозріз зі стандартами КЗК. Вже у п. 168 своєї доповіді щодо
візиту до України у 1998 році він вказує:
«Комітет розуміє, що іноді в інтересах правосуддя, можливо, слід обмежувати побачення з окремими в’язнями, що утримуються в СІЗО.
Але ці обмеження мають бути суворо аргументовані потребами справи і повинні застосовуватися, по можливості, протягом якомога найкоротшого часу. Побачення особи, яка перебуває в СІЗО, зі своєю сім’єю
не повинні заборонятися на тривалий час ні з яких причин. Якщо існує
ризик змови, бажано дозволяти зустрічі, але під суворим наглядом.
Цей підхід повинен стосуватися і листування з родичами.
Комітет рекомендує переглянути у світлі вищевказаних зауважень питання надання особам, які перебувають в попередньому ув’язненні, побачень і можливостей листування...» (виділення
збережено).

У п. 106 Доповіді щодо візиту у 2002 році Комітет зазначив:
«КЗК вважає, що прийшов час українській владі переглянути також режими попереднього ув’язнення та ув’язнення в очікуванні остаточного вироку (після подачі апеляції). Ці режими мають певні неприйнятні
риси, наприклад, ув’язнені повинні одержувати дозвіл слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії процесу) на роботу та підтримку
контактів із зовнішнім світом (відвідування, листування). Делегація зустрічалася зі значною кількістю таких ув’язнених, дорослими та неповнолітніми, які провели місяці, будучи замкненими у своїх камерах по
23 години на добу, без жодних занять і позбавлені контактів з родинами.
КЗК нагадує, що, на його думку, у деяких випадках необхідно, в інтересах слідства, обмежувати контакти ув’язнених з іншими ув’язненими
або зовнішнім світом. Однак рішення про такі обмеження має сприйма-
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тися відповідно до обставин у кожному конкретному випадку й застосовуватися протягом якомога більш короткого часу. Далі, необхідність
накладення обмежень на окремих ув’язнених не може виправдувати
введення режиму обмеження для всіх без винятку ув’язнених. Нареш
ті, КЗК не бачить причин для того, аби особи, що очікують остаточного
вироку, утримувалися при такому режимі тільки на тій підставі, що вони подали апеляцію проти вироку.
КЗК рекомендує українській владі негайно вжити заходів, включаючи, якщо потрібно, ліквідацію існуючих законодавчих перешкод, для припинення обмежуючого режиму для осіб, що перебувають у попередньому ув’язненні, і тих, хто очікує остаточного
вироку. ...» (виділення збережено).

В продовження цих рекомендацій та у зв’язку з їх невиконанням Комітет не переставав повторювати ті ж самі зауваження та наполягати на
своїх рекомендаціях з приводу контактів. У п. 152 доповіді щодо візиту
у 2009 році зазначалось:
«Незважаючи на попередні рекомендації КЗК, ситуація, що стосується
контактів осіб, які перебувають під вартою з зовнішнім світом залишається незмінною. Для таких осіб рідкістю було, включаючи неповнолітніх, отримати дозвіл на побачення і навіть не було дозволено
відправляти / отримувати листи і здійснювати телефонні дзвінки. У деяких випадках заборона на відвідування тривала навіть після того, як
кримінальна справа була закрита. Делегації зустрічалися ув’язнені, які
не отримували жодних побачень протягом 21 місяця.
КЗК закликає українську владу вжити заходів для забезпечення
того, щоб особи, які утримуються в попередньому ув’язненні,
мали принципове право на побачення і право відправляти / отримувати листи. Будь-яка відмова дати дозвіл на відвідування
або відправляти / отримувати листи повинна бути спеціально
обґрунтована потребами розслідування, що повинно вимагати
схвалення органом, непов’язаного з розглядом справи, і повинно застосовуватися протягом певного періоду часу із зазначенням мотивів. У разі необхідності мають бути внесені зміни до відповідних законодавчих актів та положень.
Крім того, КЗК рекомендує, щоб був гарантований доступ до телефонних розмов для слідчо-заарештованих осіб; будь-яке рішен-
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ня заборонити або ввести обмеження на доступ до телефонних
дзвінків має базуватися на обґрунтованому ризику змови, залякування або іншої незаконної діяльності і таке рішення має
запроваджуватись на певний період часу. Повинні бути внесені
відповідні зміни до законодавства» (виділення збережено).

З відповіді на це зауваження щодо візиту 2009 року видно, що національна влада також визнала, що такі обмеження також призводять до
позбавлення можливості дистанційного навчання ув’язнених в СІЗО.
Нарешті, у п. 50 доповіді щодо візиту у 2011 році Комітет вказав:
«...незважаючи на конкретні рекомендації, зроблені Комітетом після всіх
попередніх візитів в Україну, жорсткі обмеження як і раніше часто застосовуються до контактів із зовнішнім світом осіб, взятих під варту. Багатьом утримуваним під вартою не дозволялося отримувати будь-які побачення з особами, які не є їх адвокатом (чи законним представником) ні
здійснювати телефонні дзвінки протягом тривалого часу; в ряді випадків,
ця ситуація тривала вже більше року. Такий стан справ є неприйнятним.
КЗК знову закликає українську владу вжити заходів для того, щоб
переконатися, що слідчо-заарештовані мають принципове право
на отримання побачень та отримання / відправлення листів. Будьяка відмова дати дозвіл на відвідування або відправлення / отримання листів повинна бути спеціально обґрунтована потребами
розслідування, вимагати схвалення органом, не пов’язаного
з відповідною справою і застосуватися на вказаний період часу із
зазначенням причин. У разі необхідності, відповідне законодав
ство і правила повинні бути змінені.
Крім того, Комітет підтверджує свою рекомендацію про необхідність прийняття заходів для забезпечення того, щоб слідчо-заарештованим, як правило, надавався постійний доступ до телефону.
Якщо є передбачуваний ризик змови в окремих випадках, конкретний
телефонний дзвінок завжди може відслідковуватися. Будь-яке рішення заборонити або обмежити доступ ув’язнених до телефону
повинне базуватися на обґрунтованому припущенні про ризик
змови, залякування або іншої незаконної діяльності і застосовуватися протягом визначеного періоду» (виділення збережено).

Не можна оминути увагою й посилання Комітету у цих рекомендаціях на Європейські в’язничні правила (не подається у цитованому тексті),
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які рівною мірою поширюються на осіб, які утримуються під вартою. Зокрема, правило 24.1, що передбачає:
«Ув’язненим необхідно дозволяти максимально часто спілкуватися поштою, по телефону або в інші способи спілкування зі своїми родинами, іншими особами та представниками зовнішніх організацій; необхідно дозволяти також відвідування ув’язнених зазначеними особами» та п. 99,
який закріплює таке: «За відсутності спеціальної заборони, встановленої судовою інстанцією в конкретній справі (виділення — авт.) на
конкретно визначений термін, ув’язнені, справи яких ще не розглянуті,
мають право: a. на відвідування, і їм дозволяється спілкування з родиною
та іншими особами таким же чином, як і засудженим ув’язненим; b. на додаткові відвідування та на додатковий доступ до інших видів контактів;
c. доступу до книг, газет та інших засобів інформації».

Аналіз змісту всіх вищенаведених стандартів свідчить те, що вони
проігноровані у Законі України «Про попереднє ув’язнення». Також вони демонструють, що сама філософія обмеження контактів повинна бути
змінена. Замість презумпції заборони контактів (побачення, листування,
телефонні розмови) повинна бути презумпція дозволу цих контактів.
Тобто всі контакти повинні бути дозволені з самого початку утримання
під вартою і замість того, щоб отримувати дозвіл на побачення та листування (телефонні розмови, як вказувалось, взагалі не дозволяються)
суб’єкт, який здійснює слідство повинен мати можливість обмежувати
такі контакти. При цьому, як витікає з цитованих стандартів КЗК, кожне
рішення щодо обмеження повинно обґрунтовано мотивуватися з огляду на підвищений ризик змови чи іншої незаконної діяльності особи, яка
взята під варту, а також повинно визначати чіткий строк такого обмеження. Звичайно ж, щодо такого рішення повинна існувати можливість
оскарження ув’язненим, це також має бути закріплено у законодавстві,
а необхідність прийняття окремих процесуальних обґрунтованих та мотивованих рішень як слідчим чи органом, що проводить слідство, так
і адміністрацією установи попереднього ув’язнення, як це передбачається у законопроекті, надасть можливість такого оскарження.
Те ж саме стосується прослуховування та контролю за проведенням
побачень, телефонних дзвінків, листування. Обмеження цих прав повинні відповідати вимогам до обмежень права на приватність, встановленим у частині 2 статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод, яка передбачає, що обмеження здійснюється:
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«згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни,
для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб». Це формулювання дослівно
відтворено у законопроекті.
Прийняття законопроекту є необхідним з огляду на порушення через
неправильний розподіл ув’язнених в установах і як наслідок перенаповнення окремих камер. Проблема нераціонального використання потенціалу розміщення установ попереднього ув’язнення неодноразово була констатована КЗК. КЗК чітко вказує, що камери, менші за 6 кв. метрів, не повинні
використовуватися взагалі (п. 59 21 Загальної доповіді). Вже давно, у п. 112
своєї відповіді щодо візиту в Україну у 1998 році, Україні рекомендувалось
щоб камери, менші, ніж 6 м2, не використовувалися для утримання однієї
особи. У той час Держдепартамент з питань виконання покарань відповів,
що в нього не було фінансової можливості для виконання цієї вимоги.
Тоді ж Комітетом були підкреслені ще деякі стандарти, а саме, що
камери, площа яких складає 8–10 м2, не повинні використовуватися для
розміщення більш, ніж двох осіб, а камери з площею 11 м2 не більше, ніж
3 особи, а камери розміром 15–17 м2 не більше, ніж 4–5 осіб.
Пізніше проблема не була виправлена, що підтверджувалось наступними візитами. Наприклад, у п. 148 доповіді за візит у 2009 році зазначено:
«Деякі дисциплінарні камери були непридатні для розміщення ув’яз
нених через їх обмежені розміри (наприклад, від 4,5 до 5 м²), більше
того, деякі камери були дуже вузькими (1,3 м)...», у зв’язку з чим було
рекомендовано, щоб камери, менші за 6 м2, були виведені з експлуатації або збільшені. Також, у п. 89 було рекомендовано, щоб всі камери
мали щонайменше 2 метри між стінами. Про такі ж самі зауваження
(мінімум 6 м2 у камері на одну людину та мінімум 2 метри між стінами)
вказувалось і в доповіді 2012 року (п. 45), крім того, було уточнено, що
рахуватись квадратні метри мають без врахування площі туалету.

Прийняття законопроекту є також необхідним з огляду на невідповідність Закону України «Про попереднє ув’язнення» стандартам Ради
Європи щодо письмового інформування про права та обов’язки осіб, які
прибувають до пенітенціарної установи.
Пропонований законопроект є особливо актуальним з огляду на те, що
філософія максимального обмеження комунікації осіб, взятих під варту, із
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зовнішнім світом не змінювалася з радянських часів і залишається все тією ж.
Такий підхід не узгоджується з основоположною тезою презумпції невинуватості, яка передбачає, що особи, які взяті під варту, є невинними поки їх вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав чинності.
Максимальне обмеження контактів виглядає особливо цинічним з огляду на
нововведену норму, передбаченоу у ч. 3 ст. 183 Кримінально-процесуального кодексу України, яка визначає, що при прийнятті рішення про взяття особи під варту має бути визначено розмір альтернативної застави. Ця норма
дозволяє практично більшості із осіб, які потрапили на орбіту кримінального
правосуддя і мають достатні кошти, заплативши певну суму, вільно гуляти на
волі в той час як ті, що не мають можливості заплатити, будуть змушені на
собі відчути весь негативний потенціал установи попереднього ув’язнення.
Це приводить до висновку, що попереднє ув’язнення повинне переслідувати чіткі цілі — запобігання можливому ухиленню особи, взятої
під варту, від органів досудового розслідування та суду, перешкоджанню
кримінальному провадженню або зайняттю злочинною діяльністю, а не
як це на сьогодні фактично переслідує ціль покарання de jure не винних
осіб. Відповідно усі обмеження контактів повинні бути мінімально необхідними та обґрунтовані законними цілями належного слідства на що
й спрямований законопроект.

2. Мета і цілі прийняття проекту Закону
Метою прийняття законопроекту є наближення законодавства України, що регулює порядок та умови утримання осіб, взятих під варту, до
стандартів обмежень прав людини Ради Європи, і зокрема Європейського комітету з питань запобігання катуванням, нелюдському або такому,
що принижує людську гідність поводженню чи покаранню.

3. Загальна характеристика і основні положення
проекту Закону
Законопроектом пропонується змінити філософію презюмування заборони контактів із зовнішнім світом на філософію дозволу таких контактів
із урахуванням можливостей їх обмеження у відповідності до стандартів закріплених у документах Ради Європи, та вироблених Європейським судом
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з прав людини та Європейським комітетом з питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність поводженню
чи покаранню. Однак положення законопроекту не зводяться суто до цього.
Особи, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою отримають право на ознайомлення ознайомлюють з правами, обов’язками,
та вимогами режиму у друкованому вигляді і доступною мовою (вимога
до письмової інформації про права та обов’язки повторена КЗК у своїй
свіжій доповіді про візит в Україну у 2013 році (параграф 73)).
Пропонується закріпити норму про те, що вилучені при доставленні
в місця попереднього ув’язнення гроші можуть зараховуються на особові
рахунки поміщених до цих закладів осіб або рахунки їхніх родичів на ви
бір, а цінні речі і предмети можуть здаватись на зберігання та передаються їхнім родичам з письмового дозволу особи, взятої під варту.
Закріплюється право не тільки знайомитися з правилами тримання
під вартою, а й з порядком доступу до юридичної та медичної допомоги,
при чому в тому числі у друкованому вигляді.
Пропонується збільшити можливість ув’язнених купувати протягом
місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети
першої необхідності на суму до двох (замість чинного одного) мінімальних розмірів заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення.
Закріплюється право мати при собі документи і записи, що не спрямовані на порушення порядку та умов тримання осіб, взятих під варту.
Видозмінено право володіти настільними іграми, книгами, журналами,
газетами, з тим, щоб вони не тільки могли бути придбаними через торговельну мережу або отримані у бібліотеці, а й одержаними від родичів.
Законопроект передбачає регламентування норм, що стосуються утримання в камерах з метою превенції нераціонального розподілу
ув’язнених, що може призвести до перенаселення. За основу взяті стандарти КЗК, які вимагають наступне. Камери, менші 6 квадратних метрів, не
повинні використовуватися. Камери, з площею менше 8 квадратних метрів не повинні використовуватися для розміщення більш, ніж двох осіб,
з площею менше 11 квадратних метрів не більше, ніж трьох осіб, а камери
розміром 15 квадратних метрів не більше п’яти осіб. При обрахуванні площі камери не враховується площа санітарного вузла. Відстань між стінами
камери не може бути меншою 2 метрів.
Згідно з законопроектом побачення з родичами або іншими особами
надається взятим під варту адміністрацією місця попереднього ув’язнення
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не менше ніж раз на сім днів у разі відсутності рішення слідчого або суду,
які здійснюють кримінальне провадження про їх заборону. Рішення про
заборону повинно бути обґрунтованим та вмотивованим, встановлювати
коло осіб, яких стосується така заборона, строк її дії, який повинен бути
якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів (вимога встановлення обмеження на із вказівкою певний строк згадується вище як одна
із повторюваних рекомендації КЗК). Заборона повинна бути необхідною
у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням
чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (цілі заборони дослівно відтворені із ч. 2 ст. 8 Європейської
конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка масово
та використовується Європейським судом з прав людини у своїх рішеннях
щодо пенітенціарної сфери і неодноразово згадуються у законопроекті).
Надані побачення повинні будуть проводитися в умовах, що забезпечують їх конфіденційність, за винятком випадків коли індивідуальна оцінка
ризиків та загроза режиму та безпеці в установі вимагатиме втручання, яке
необхідне у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту
прав і свобод інших осіб. У такому разі адміністрацією місця попереднього
ув’язнення має прийматися обґрунтоване та вмотивоване рішення із встановленням кола осіб, яких стосується воно стосується, строку його дії,
який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів.
Побачення повинні будуть проводитися у відкритих умовах, що надають можливість фізичного контакту. У виняткових випадках з метою забезпечення режиму та безпеки, коли індивідуальна оцінка ризиків вимагає
проведення побачення в умовах, що виключають фізичний контакт, допускатиметься втручання, яке необхідне у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (як уже вказувалось, це
дослівне формулювання Європейської конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод). У такому разі адміністрацією місця попереднього ув’язнення приймається обґрунтоване та вмотивоване рішення із
встановленням кола осіб, яких стосується воно стосується, строку його дії,
який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів.
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Законопроект закріплює право ув’язнених на телефонні дзвінки зі стаціонарних телефонів і разом з цим встановлює інший порядок реалізації
права на листування. Так, особи, взяті під варту, зможуть листуватися та здійснювати телефонні дзвінки з родичами та іншими громадянами, а також
підприємствами, установами, організаціями у разі відсутності рішення слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження про їх заборону.
Рішення про заборону повинно бути обґрунтованим та вмотивованим, встановлювати коло осіб, яких стосується така заборона, строк її дії,
який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів.
Заборона повинна бути необхідною у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Телефонні розмови здійснюватимуться у місцях, визначених адмі
ністрацією місця попереднього ув’язнення, та надаватимуться не рідше
одного разу на сім днів. Контроль за розмовами не повинен здійснюватись за винятком випадків, коли індивідуальна оцінка ризиків вимагатиме
втручання, яке має бути необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. У такому разі адміністрацією місця попереднього ув’язнення повинне прийматися обґрунтоване та вмотивоване рішення із встановленням кола осіб, яких стосується
воно стосується, строку його дії, який повинен бути якомога коротшим,
але не може перевищувати 30 днів.
Телефонні розмови оплачуватимуться з особистих коштів осіб, взятих під варту, їхніх родичів чи інших осіб.
Порядок надання побачень і телефонних розмов має бути додатково
визначеним нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.
Пропонується скасувати норму про те, що скарги, заяви і листи
з питань, не пов’язаних з кримінальним провадженням, розглядаються
адміністрацією місця попереднього ув’язнення або надсилаються за належністю в порядку, встановленому законом, адже вона на практиці часто призводить до зловживань та невідправлення навіть обґрунтованих
скарг на дії адміністрації установи попереднього ув’язнення.
Додано упущений у чинному законі вид звернення як «пропозиції»
(що передбачений як один із трьох різновидів звернень у ЗУ «Про звернення громадян). Визначено, що скарги, заяви, пропозиції та інші листи,
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що надсилаються державним органам, установам та організаціям, перегляду не підлягають, а також відповіді на них перегляду не підлягають.
Ця зміна обумовлена тим фактом, що держава не може не довіряти сама
собі шляхом цензурування листів засуджених із зверненнями громадян
до цих самих органів навіть в інтересах слідства, адже органи державної
влади, яким ці звернення спрямовуються, повинні забезпечувати конфіденційність звернень. Чинна редакція ж фактично дозволяє «перехоплювати» будь-які скарги на їхню незаконну діяльність та призводить до
ефекту інформаційної ізоляції через який порушення прав людини в закритих установах тільки примножуються.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері
правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами в даній сфері правового
регулювання є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про попереднє ув’язнення».
Прийняття проекту Закону України не потребуватиме внесення змін
до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту Закону України не потребуватиме додаткових
витрат з Державного бюджету України.

6.	Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
прийняття законопроекту
Прийняття законопроекту сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань перед Радою Європи, дозволить суттєво зменшити
тяжкі негативні наслідки взяття під варту, пов’язані із надзвичайно суворим обмеженням контактів із зовнішнім світом, попередити порушення
прав ув’язнених в установах попереднього ув’язнення шляхом збільшення їх більшої інформаційної відкритості.
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Розділ 3
Проект змін
до Правил внутрішнього розпорядку

Пропозиції змін до Проекту ПВР установ виконання покарань

Підрозділ 3.1. Зміни до Правил внутрішнього
розпорядку установ виконання покарань

Пропозиції змін
До Проекту Правил внутрішнього розпорядку
установ виконання покарань
Проект

Пропоновані зміни

Обґрунтування

2.1. ...
Під час приймання засуджених персонал установи виконання покарань перевіряє наявність особових
справ і встановлює приналежність
їх засудженим, які прибули до установи. Медичний працівник проводить зовнішній огляд засуджених
відповідно до Порядку взаємодії
закладів охорони здоров’я Дер
жавної кримінально-виконавчої
служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання
медичної допомоги засудженим,
затвердженого наказом Міністер
ства юстиції України та Міністер
ства охорони здоров’я України від
10 травня 2012 року № 710/5/343,
зареєстрованого у Міністер
стві юстиції України 15 травня
2012 року за № 769/21082. Результати огляду, а також прикмети

Під час приймання засуджених
персонал установи виконання покарань перевіряє наявність особових справ і встановлює приналежність їх засудженим, які прибули
до установи. Медичний працівник
проводить обстеження засуджених
відповідно до Порядку взаємодії
закладів охорони здоров’я Дер
жавної кримінально-виконавчої
служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання
медичної допомоги засудженим,
затвердженого наказом Міністер
ства юстиції України та Міністер
ства охорони здоров’я України від
10 травня 2012 року № 710/5/343,
зареєстрованого у Міністер
стві юстиції України 15 травня
2012 року за № 769/21082. Результати огляду, а також прикмети

Зміни повністю узгоджуються із
давно сформованими стандартами
Європейського комітету з запобігання катуванням и нелюдському
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
(далі — КЗК, Комітет), які позитивно зарекомендували себе на
практиці.
Вимоги про необхідність складання за результатами огляду
документа, який фіксував би
твердження засудженого, які стосуються медичного обстеження
(включаючи опис ним його стану
здоров’я, а також будь-які твердження неналежного поводження); вичерпний опис об’єктивних
медичних показників; міркування
медичного працівника з огляду на
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Проект

Пропоновані зміни

фіксуються в медичній картці за- фіксуються в медичній картці засудженого.
судженого.
Медичне обстеження повинно
бути проведено не пізніше, ніж
24 години після прибуття засудженого до установи.
У разі виявлення у засудженого
фізичних ушкоджень складається медичний рапорт, зміст якого повинен містити:
1) твердження засудженого, які
стосуються медичного обстеження (включаючи опис ним
його стану здоров’я, а також
будь-які твердження щодо неналежного поводження);
2) вичерпний опис об’єктивних
медичних показників;
3) міркування медичного працівника з огляду на твердження
засудженого та об’єктивні
медичні показники, а також
обґрунтування того, чи знаходяться вони у стані відповідності між собою.
Додатково до медичного рапорту складається карта тілесних
ушкоджень, в якій позначається
розташування тілесних ушкоджень, а також здійснюється
фотографування ушкоджень.
Знімки та карта тілесних ушкоджень додаються до рапорту.
Після складання рапорту його
копії та копії додатків обов’яз
ково направляються до відповідних органів прокуратури
та територіального органу управління ДПтС незалежно від
бажання засудженого чи адмі-
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твердження
засудженого
та об’єктивні медичні показники,
а також обґрунтування того чи
знаходяться вони у стані відповідності між собою були закріплені ще
у перших Загальних доповідях Комітету. Так, вони були висловлені,
наприклад, у п. 53 2-ої Загальної
доповіді 1992 року (Ref.: CPT/Inf
(92) 3); 3-ої Загальної доповіді
1993 року (Ref.: CPT/Inf (93) 12),
а саме у п. 60–61.
Найбільш комплексно ці стандарти були викладені у нещодавній
загальній доповіді 2013 року (CPT/
Inf (2013) 29), у якій були спеціально розглянуті питання порядку
медичного документування будьяких тілесних ушкоджень. Наприклад, про зміст рапорту йдеться
у п. 74 цього документу, про необхідність «автоматичного» надсилання медичним працівником
рапорту відповідальним за розслідування незалежним органам
навіть без згоди самого засудженого, якщо у нього виявлено
тілесні ушкодження, вказується
у п. 77. При цьому необхідність
надсилати такий рапорт, невраховуючи бажання засудженого,
підкреслюється особливо.
Про потребу складання «карти
медичних ушкоджень», а також
фотографування ушкоджених ділянок тіла йдеться й у п. 74 цієї ж
доповіді. Про те, що обстеження
має бути проведено протягом
24 годи після прийняття до уста-

Пропозиції змін до Проекту ПВР установ виконання покарань
Проект

5.1. У кожній установі виконання
покарань організовується суворо
регламентований розпорядок дня
з урахуванням особливостей роботи з різними категоріями засуджених, оперативної обстановки,
пори року, місцевих умов та інших
конкретних обставин.
Розпорядок дня включає в себе
час підйому, туалету, виконання
фізичних вправ, приймання їжі,
розводу на роботу, перебування
на виробництві та навчанні, перевірку наявності засуджених,
проведення виховних, культурномасових та спортивно-оздоровчих
заходів тощо.

Пропоновані зміни

Обґрунтування

ністрації установи виконання
покарань протягом трьох діб.
Усі медичні обстеження мають
проводитися поза межами чутності і, якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному
конкретному випадку, поза межами видимості немедичного
персоналу.
Засуджений повинен мати доступ до рапорту та додатків
до нього, а також мати можливість знімати копії.

нови вказується у п. 73. Про необхідність проведення обстеження
поза межами чутності в видимості зазначено у п. 76.
Варто зауважити, що ці ж стандарти неодноразово висловлювалися
Комітетом за результатами візитів
в Україну. Для прикладу, у п. 30
Доповіді за результатами останнього візиту у 2012 році детально
окреслюються необхідні складові
медичного рапорту та деякі інші
стандарти, що знайшли відображення у пропозиціях.
Так само висловлювалися ці пропозиції і у деяких попередніх доповідях за результатами візитів
в Україну.

5.1. У кожній установі виконання
покарань організовується суворо
регламентований розпорядок дня
з урахуванням особливостей роботи з різними категоріями засуджених, оперативної обстановки,
пори року, місцевих умов та інших
конкретних обставин.
Розпорядок дня включає в себе час
підйому, туалету, виконання фізичних вправ, приймання їжі, розводу
на роботу, перебування на виробництві та навчанні, перевірку наявності
засуджених, проведення виховних,
культурно-масових та спортивнооздоровчих заходів тощо. Засуджені
мають право відмовитися від
участі у виконанні фізичних вправ.

Відповідна рекомендація закріплена у п. 57 Доповіді КЗК за
результатами візиту в Україну
в 2012 році.
Участь у виконанні фізичних вправ
не може бути обов’язком і з огляду
на те, що кожен обов’язок засудженого, якого не існує у вільних
громадян, є обмеженням, а обмеження не можуть застосовуватись
на підставі відомчого нормативного акту. КВК України не містить вимоги здійснювати фізичні вправи.

7.2. ...
На виробничих об’єктах установи Заборона мати при собі на виробНа виробничих об’єктах установи виконання покарань засудженим ництві продукти харчування, посуд,
виконання покарань засудженим забороняється тримати, споруджу- настільні ігри, спортивний одяг,
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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, будиночки, будки, приміщення та засоби
для відпочинку, опалення тощо),
користуватися точильним обладнанням та інструментом для
власних потреб.

вати різні будови (лазні, пральні,
душові, сейфи, будиночки, будки,
приміщення та засоби для відпочинку, опалення тощо), користуватися точильним обладнанням та
інструментом для власних потреб.

телевізійні приймачі та радіоприймачі (за винятком випадків, якщо
робота пов’язана з їх ремонтом)
є необґрунтованою, беручи до
уваги правило 26.13 Європейських
в’язничних правил, де вказується,
що «заходи з ... техніки безпеки
їхньої (засуджених. — прим. авт.)
праці мусять бути не менш суворими, аніж заходи, які застосовуються
щодо робітників на волі». Також
треба підкреслити також вимогу
правила 3 цього ж документу, що усі
обмеження, що застосовуються до
засуджених, повинні бути мінімальними. Схоже поло-ження міститься
й у Мінімальних стандартних правилах поводження з в’язнями Організації Об’єднаних Націй (п. 72.1), де
зазначається: «організація і методи
праці в закладах повинні максимально на-ближатися до тих, що
прийняті за стінами закладів, щоб
в’язні привчилися таким чином до
умов праці на волі».
Досить складно уявити, щоб особам
на волі заборонялося слухати радіо
під час роботи або вживати їжу в час
перерви на відпочинок у робочому
часі. Так само не може бути обґрунтована заборона мати спортивний
одяг на виробництві, адже часто
у засуджених навіть немає робочої
форми у належному стані (чистої,
не порваної і т. ін.) і їм доводиться
носити власний спортивний одяг.
Також така редакція норми супе
речить ч. 2 ст. 102 КВК України,
згідно з якою режим у колоніях має
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зводити до мінімуму різницю
між умовами життя в колонії
і на свободі, що повинно сприяти
підвищенню відповідальності засуджених за свою поведінку і усвідомленню людської гідності. Така
ж вимога міститься у Мінімальних
стандартних правилах поводження
з в’язнями (60.1).
У доктрині кримінально-виконавчого права користь такого підходу,
який ще називають терміном «нормалізація», вже доведена давно.

9.2. ...
При надходженні до засудженого
листа з Європейського суду з прав
людини про необхідність надання
копій документів, що перебувають в особовій
справі засудженого, та у разі відсутності коштів на його особистому рахунку
виготовлення копій виготовлення копій таких документів здійснюється за рахунок установи
виконання покарань. У такому
випадку копії необхідних документів надаються адміністрацією
установи виконання покарань
засудженому у п’ятиденний строк
після подачі ним письмової заяви
начальнику установи виконання
покарань.

У разі потреби засуджених
у копіях документів, пов’язаних
із реалізацією їх прав та законних інтересів, що містяться
в особовій справі засудженого,
та медичних документів, їм
надається можливість зняти
копії із них. У разі відсутності
коштів на його особистому рахунку виготовлення копій таких
документів здійснюється за
рахунок установи виконання
покарань. У такому випадку копії
необхідних документів надаються
адміністрацією установи виконання покарань засудженому
у триденний строк після подачі
ним письмової заяви начальнику
установи виконання покарань.

Для того, щоб засуджені належним чином могли реалізувати
свої права їм, безумовно, повинна
надаватися можливість знімати
копії із документів, що стосуються їх прав, інтересів, зберігати
при собі ці копії. Це одночасно
безпосередньо пов’язано із правом на оскарження рішень, дій
та бездіяльності суб’єктів владних
повноважень і є умовою належної
реалізації цього права.
Що стосується доступу до медичних документів щодо власного
здоров’я, то він повинен бути без
умовним з огляду на положення
Основ законодавства про охорону
здоров’я України, ЗУ «Про інформацію», Конституції України, які
вказуються, що доступ до стану
здоров’я особи не може бути обмеженим.

12.1. ...
У разі наявності у засудженого У разі наявності у засудженого копій Пропонується змінити строк викопій документів, які були зроблені документів, які були зроблені ним роблення копій з огляду на його
ним під час досудового розсліду- під час досудового розслідування надмірну тривалість, що може
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вання та судового розгляду справи, та які зберігаються на складі
установи виконання покарань, за
заявою засудженого адміністрація
установи надає ці копії для обґрунтування заяви до Європейського
суду з прав людини.

та судового розгляду справи, та які
зберігаються на складі установи
виконання покарань, за заявою
засудженого адміністрація установи надає ці копії у разі потреби, що
пов’язана із реалізацією їх прав
та законних інтересів засуджених.

суттєво перешкоджати реалізації
окремих процесуальних прав засуджених (наприклад, оскарження ухвали по вирішенні районним
судом питань, пов’язаних з виконанням вироку, за КПК України
можливе протягом семи днів).
Наголошуємо на тому, що Дер
жавна пенітенціарна служба
України попередньо відмовила
у внесенні цих змін. Це, очевидно, не може бути обґрунтовано
жодним міркуванням безпеки,
ізоляції або загалом режиму. Такий підхід сприятиме додатковій
закритості в’язничного відомст
ва, а також створенню маси перешкод для реалізації права на
правову допомогу і на захист від
протиправних дій суб’єктів, залучених до процесу виконання-відбування покарань.

14.1. ...
Короткострокові побачення надаються з родичами та іншими особами під наглядом представника
адміністрації установи виконання
покарань.

Короткострокові побачення надаються з родичами та іншими особами під наглядом представника
адміністрації установи виконання покарань, але поза межами
чутності та в умовах, що не
позбавляють можливості особистого контакту між цими
особами та засудженими. Побачення може бути проведено
без можливості особистого
контакту на підставі оцінки
індивідуально ризику.

У п. 153 доповіді КЗК за результатами візиту в Україну у 2009 році рекомендовано такі зміни. У ньому
вказується: «відкриті побачення
повинні бути правилом, а закриті
винятком». Також опосередковане
зауваження з цього приводу робилось і у Доповіді за результатами
візиту у 2005 році (п. 145).
До того ж, проблему умов проведення короткострокових візитів
було рекомендовано вирішити
у п. 137 Доповіді КЗК ще за результатами візиту у 2002 році. Недвозначно з цього приводу висловився КЗК і у п. 123 своєї Доповіді
щодо візиту у 2000 році.
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Така ж рекомендація стосується
й осіб, що позбавлені волі довічно
(п. 53 доповіді КЗК за результатами візиту у 2012 році).
Правило 24.4 Європейських в’яз
ничних правил вказує, що візити
мусять бути організовані таким
чином, аби надати ув’язненим
можливість максимально природно підтримувати та зміцнювати сімейні стосунки.
У п. 46–47 рішення ЄСПЛ Тросін
проти України (Trosin) Суд встановив, що побачення проходили
в присутності співробітника установи, який прослуховував розмови, а заявник був відділений від
сім’ї скляною перегородкою. Такий
спосіб, з позиції Суду, не допускав
ніякої приватності і виключав
будь-яких фізичний контакт між
засуджених та його відвідувачами,
що в кінці кінців призвело до встановлення Судом порушення ст. 8
Європейської конвенції про захист
прав людини та основоположних
свобод, яка закріплює з-поміж іншого право на приватність.
Що стосується оцінки індивідуального ризику та загрози безпеці
установи у кожному конкретному
випадку, то необхідність її здійснення узгоджується із практикою
та стандартами ЄСПЛ та КЗК. Про
недопустимість застосування «автоматичних» обмежень (без оцінки індивідуального ризику) ЄСПЛ
чітко висловився, наприклад,
у рішенні Trosin v. Ukraine (§§62–74)
та Messina v. Italy (no. 2) (§§62–74).
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Про те, що «автоматичний» підхід
до застосування обмежень до засуджених йде в розріз із Європейською конвенцією йдеться й у згаданому рішенні Dikson v. the UK,
у п. 75 якого Суд вказав: «система
Конвенції не залишає місця для
автоматичного позбавлення засуджених тих прав, що можуть йти
врозріз із поглядами суспільства».
Тобто такий висновок був зроблений навіть якщо обмеження застосовуються прав, що йдуть врозріз
з інтересами суспільства, не те що,
як у випадку з українськими установами виконання покарань, коли
більш відкриті умови побачень
практично не суперечить інтересам суспільства.
КЗК недвозначно вказує про недопустимість «автоматичних» обмежень прав засуджених (ув’язнених)
без оцінки індивідуальних ризиків у головному виді своїх
стандартів — Загальній доповіді
№ 11 2001 року, пункт 30 (CPT/Inf
(2001) 16). Ця ж рекомендація
повторюється у «Стандартах КЗК»
(стор. 25) (CPT/Inf/E (2002) 1–Rev.
2013). Те ж саме вказувалось у доповідях за результатами візитів до
України (див., наприклад, п. 91, 92
Доповіді за результатами візиту
в Україну 2009 року).
Між іншим, незважаючи на
попереднє відхилення пенітенціарною службою цієї пропозиції,
нагальність її врахування вже
стає зрозумілим усім. Як наслідок
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неодноразових зауважень КЗК
з цього приводу у Наказі ДПтС України «Про організацію виконання
рішення Державної пенітенціарної служби України від 01.11.2013
№ 6РК» від 06.11.2013 № 642/0013
визначено завдання «внести зміни
до нормативно-правових актів, що
стосуються порядку та умов виконання і відбування кримінальних
покарань, з урахуванням попередніх зауважень ЄКПТ, зокрема
щодо ... удосконалення порядку
та умов надання засудженим короткострокових побачень».
Тому наша пропозиція, у разі її врахування, практично може виконати
суттєву складову цього завдання.
На додаток, ідея, закладена
у такій пропозиції, підтримується
і провідними світовими вченими
в’язничного права. Так, наприклад, її підтримує Ендрю Койл
(Койл Э. Подход к управлению
тюрьмой с позиций прав человека: пособие для тюремного персонала. Лондон: Международный
центр тюремных исследований,
2002. — С. 72 (156 с.)).

14.1. ...
Невикористані в поточному пе- Вилучити
ріоді побачення на наступний
період не переносяться. ...

Це додаткове обмеження, що не
передбачено КВК України. Підзаконним актом не можуть встановлюватися додаткові до закону обмеження, адже вони націлені на
конкретизацію уже існуючих норм
актів вищої юридичної сили.
Крім того, збільшення обмежень
на право отримувати побачення
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суперечить цілі ресоціалізації засуджених, що закріплена як частина
мети кримінально-виконавчого законодавства (ч. 1 ст. 1 КВК України).

14.2. Адміністрація установи
виконання покарань забезпечує
надання засудженим телефонних
розмов без обмеження їх кількості у визначений розпорядком
дня час. З метою реалізації права
на телефонні розмови усіх засуджених, які відбувають покарання
в установі, тривалість розмови
одного засудженого не повинна
перевищувати 15 хвилин.

116

Адміністрація установи виконання
покарань забезпечує надання засудженим телефонних розмов без
обмеження їх кількості у визначений розпорядком дня час. У разі
наявності потреби забезпечити
право на телефоні розмови інших
засуджених, тривалість розмови одного засудженого може бути обмежена до 15 хвилин.

Чинна редакція правила встановлює
імперативну норму, яка фактично
встановлює нове порівняно з КВК
України обмеження. Частина 5 статті 110 КВК України вказує, що «засудженим надається право на телефонні розмови без обмеження їх
кількості...». Це, однак, не означає,
що відсутність обмежень на кількість повинна означати можливість
встановлення обмежень щодо їх
тривалості. Тим більше з урахуванням того, що у відповідності до Конституції України органи та установи
державної влади повинні діяти
у спосіб та порядку визначеному
законом, що позбавляє їх описаного
прикладу розширювального тлумачення відповідних норм.
Можливість обмеження тривалості, звичайно, може бути
обґрунтована з огляду здатність
конкретної установи забезпечити
реалізацію права на телефонні
розмови інших засуджених.
Проте це повинно здійснюватися
з урахуванням необхідності обмеження тривалості телефонного
дзвінка у кожному конкретному
випадку і тому автоматичне обмеження всіх дзвінків до 15 хвилин
не є обгрутнованим і пропонується
віднести таке регламентування до
дискреційних повноважень персоналу установ виконання покарань

Пропозиції змін до Проекту ПВР установ виконання покарань
Проект
14.2. ...
Телефонні розмови проводяться
за рахунок засудженого і під контролем представника адміністрації протягом дня у вільний від
роботи час та поза час, передбачений для приймання їжі та безперервного сну.

Пропоновані зміни
Телефонні розмови проводяться
за рахунок засудженого і під контролем представника адміністрації,
але поза межами чутності протягом дня у вільний від роботи час
та поза часом, передбаченим для
приймання їжі та безперервного
сну. У разі встановлення потенційної небезпеки телефонних
розмов конкретного засудженого для підтримки порядку
та безпеки, запобігання кримінальним злочинам та захисту
жертв злочинів вони можуть
прослуховуватися.

Обґрунтування
Правило 24.2 Європейських в’яз
ничних правил передбачає, що
телефонні дзвінки (як і побачення)
«можуть бути обмежені і контролюватися, якщо це необхідно для ...
підтримки порядку та безпеки, запобігання кримінальним злочинам
та захисту жертв злочинів...».
Це означає, що контроль у вигляді
прослуховування дзвінків повинен
бути винятком, а не правилом.
Це узгоджується і з вимогами
правила 3 цього ж документу, де
зазначається, що:
— «обмеження, накладені на осіб,
позбавлених волі, повинні бути
мінімально необхідними та відповідати тій обґрунтованій меті,
з якої вони накладаються».

14.2.
У разі якщо засуджений набирає
телефонний номер абонента, який
не зазначений у заяві, а також вживає під час телефонної розмови нецензурні слова, телефонна розмова припиняється, про що робиться
відмітка на заяві засудженого.

У разі якщо засуджений набирає
телефонний номер абонента, який
не зазначений у заяві телефонна
розмова припиняється, про що
робиться відмітка на заяві засудженого.

Зміна корелює із вищезазначеною пропозицією, тобто відсутність прослуховування нівелює
обов’язок припиняти розмову,
якщо представник персоналу почує нецензурні слова.

14.3.
Засудженим до довічного позбавлення волі, які тримаються в ПКТ,
побачення надаються в кімнатах
короткострокових побачень, які
розташовані як правило на території сектору максимального рівня
безпеки та обладнані кабінками.

Засудженим до довічного позбавлення волі, які тримаються в ПКТ,
побачення надаються в кімнатах
короткострокових побачень, які
розташовані, як правило, на території сектору максимального рівня
безпеки та обладнані кабінками.
Ці побачення надаються в тих
самих умовах, що визначені абзацом 2 пункту 14.1 цих Правил.

Проведення побачень осіб, що
позбавлені волі довічно, в таких
самих умовах, що й інші засуджені
рекомендується у п. 53 Доповіді
КЗК щодо візиту у 2012 році. Те ж
саме зазначається у п. 33 11-ої
Загальної доповіді КЗК, а також
у попередніх доповідях за результатами візитів до України.
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Пропоновані зміни

Обґрунтування

15.1. ...
Під час побачень не дозволяється
передавати засудженим або засудженими будь-яких документів,
записів, креслень тощо, за винятком випадків проведення побачень із захисниками, що здійснюють свої повноваження відповідно
до Кримінального процесуального
кодексу України. ...

Під час побачень не дозволяється
передавати засудженим або засудженими будь-яких документів,
записів, креслень тощо, за винятком випадків проведення побачень із захисниками, що здійснюють свої повноваження відповідно
до Кримінального процесуального
кодексу України.
Документи, що стосуються
реалізації прав засуджених (заяви, скарги, пропозиції, позовні
заяви, клопотання, медичні документи, відповіді та рішення
органів державної влади, та їх
копії), можуть бути передані
через представників персоналу
установ виконання покарань. ...

Зміна спрямована на реалізацію
права на звернення, а також на
правову допомогу. Іноді необхідність швидкої передачі таких
документів зумовлена короткими
строками оскарження рішень,
наприклад, національних судів —
у деяких випадках, як вказувалось
вище, строки становлять всього
7 днів. Розраховувати на вчасне
подання документів, скориставшись послугами пошти, якщо необхідно передати документ особі,
що надає правову допомогу (не
обов’язково захисник у кримінальному судочинстві), а й у інших
галузях право може не мати сенсу.

17.1.
При обшуках і оглядах використо- При обшуках і оглядах використовуються відповідні технічні засоби, вуються відповідні технічні засоа також службові собаки.
би, а також, у разі необхідності,
службові собаки.

18.1. ...
Вилучити
Під час пересування територією
установи виконання покарань
у супроводі персоналу засуджені
повинні тримати руки в положенні
«за спиною» (крім засуджених, які
тримаються у виправних центрах,
виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними
умовами тримання та дільницях
соціальної реабілітації).
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Необґрунтованим з точки зору
ефективності проведення обшуків
(співвідношення сила, засобів та
цілей) вбачається застосування
для проведення обшуків собак на
обов’язковій основі, а тому пропонується залучати собак у разі
необхідності.
Суперечить п. 26 11-ої Загальної
Доповіді КЗК за 2000 рік: де вказується «вимагання від засуджених
... тримати руки зчіпленими за спиною під час руху в межах установи
... є непотрібною з точки зору безпеки і зовсім не сприятиме позитивним відносинам між засудженими
та персоналом» (CPT/Inf (2001) 16).
Цю ж рекомендацію продубльовано на стор. 22 «Стандартів КЗК»
(CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2013).

Пропозиції змін до Проекту ПВР установ виконання покарань
Проект

Пропоновані зміни

XХ. Підстави застосування заходів Переглянути весь розділ з повним
фізичного впливу, спеціальних за- і всебічним (!) урахуванням рекособів і зброї
мендації п. 31, 32 Доповіді КЗК щодо візиту у 2012 році, а саме:
— «підстави, за яких може бути
застосована сила, повинні бути
чітко визначені у нормативних
актах стосовно кожного виду
(курсив наш) сили...»
«...переглянути нормативну базу
щодо застосування фізичної сили,
«спеціальних засобів» і гамівних
сорочок з урахуванням висновків делегації і висловлених вище
зауважень, а також забезпечити
співробітників
пенітенціарних
установ поліпшеною підготовкою
з цих питань. Зокрема, повинно
бути чітко визначено, що:
— коли не можна уникнути застосування наручників до
ув’язненого, вони ні за яких обставин не повинні бути надмірно зажатими і повинні застосовуватися тільки до тих пір поки
це є абсолютно необхідним.
Крім того, ув’язнений ніколи
не повинен бути прикутим
наручниками до фіксованих
об’єктів; а в разі, якщо засуджений вчиняє дуже сильний
та агресивний опір, відповідну особу краще має піддати
уважному нагляду у відповідному приміщенні. У разі,
якщо поведінка обумовлена
станом здоров’я ув’язнених,
працівники пенітенціарних
установ мають звернутися за
медичною допомогою і сліду-

Обґрунтування
Зміна спрямована на реалізацію
права на звернення, а також на
правову допомогу. Іноді необхідність швидкої передачі таких
документів зумовлена короткими
строками оскарження рішень,
наприклад, національних судів —
у деяких випадках, як вказувалось
вище, строки становлять всього
7 днів. Розраховувати на вчасне
подання документів, скориставшись послугами пошти, якщо необхідно передати документ особі,
що надає правову допомогу (не
обов’язково захисник у кримінальному судочинстві), а й у інших
галузях право може не мати сенсу.
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Пропоновані зміни
вати інструкціям спеціалістів
в галузі охорони здоров’я;
— дубинки повинні використовуватися тільки, коли є небезпека
для життя чи здоров’я, і тільки
коли вона є безпосередньою;
— сльозоточивий газ не повинен
бути частиною стандартного
укомплектування персоналу
і не повинен використовуватися в обмеженому просторі».
А також рекомендації, що «носіння працівниками пенітенціарних
установ «спеціальних засобів»
в межах житлової чи робочої зони повинно бути прихованим і не
видним для оточуючих» (п. 23 цієї
ж доповіді та доповіді щодо візиту
у 2009 році (п. 85) та інші неодноразові зауваження з цього ж приводу у попередніх доповідях КЗК).
Крім того повинні бути повною
мірою враховані вимоги щодо
застосування спеціальних засобів,
які визначені у рішенні ЄСПЛ «Каверзін проти України» (Kaverzin),
а саме що при їх застосування
має враховуватися стан здоров’я
засудженого, особливі вимоги
щодо можливості їх застосування
до інвалідів, а також інші рішення
ЄСПЛ проти України де Суд вказав
на недопустимість застосування
наручників до осіб, що перебувають у медичних закладах під
час відбування покарання (див.,
наприклад, Охріменко проти України (Okhrimenko)).
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Пропозиції змін до Проекту ПВР установ виконання покарань
Проект

Пропоновані зміни

Обґрунтування

21.2. Забороняється використовувати працю засуджених:
— на всіх роботах і посадах у територіальних органах управління ДПтС; адміністративних
будівлях, в яких розміщується
особовий склад з охорони установ виконання покарань;
— у приміщеннях, де розміщені
зброя, спецзасоби та службова
документація;
— на роботах, пов’язаних з устаткуванням для множення документів, радіотелеграфною та
телефонною технікою (за винятком лінійних монтерів у присутності представників адміністрації виконання покарань);
— на посадах продавців, бухгалтерів-операціоністів, касирів,
завідувачів продовольчих та
речових складів, комірників;
— на роботах, пов’язаних з обліком, зберіганням та видачею
медикаментів, а також вибухових та отруйних речовин;
— як фотографів (крім засуджених до обмеження волі), зубопротезистів, водіїв легкових
та оперативних автомобілів
i мотоциклістів;
— на посадах з підпорядкуванням їм вільнонайманих працівників;
— на роботах, що пов’язані з обслуговуванням та ремонтом
технічних засобів охорони і нагляду;
— на роботах, що пов’язані з наданням медичної допомоги.

21.2. Забороняється використовувати працю засуджених:
— на всіх роботах і посадах у територіальних органах управління ДПтС; адміністративних
будівлях, в яких розміщується
особовий склад з охорони установ виконання покарань;
— у приміщеннях, де розміщені
зброя, спецзасоби та службова
документація;
— на роботах, пов’язаних з устаткуванням для множення документів, радіотелеграфною та телефонною технікою (за винятком
лінійних монтерів у присутності
представників адміністрації
виконання покарань);
— на посадах продавців, бухгалтерів-операціоністів, касирів,
завідувачів продовольчих та
речових складів, комірників;
— на роботах, пов’язаних з обліком, зберіганням та видачею
медикаментів, а також вибухових та отруйних речовин;
— як фотографів (крім засуджених до обмеження волі), зубопротезистів, водіїв легкових
та оперативних автомобілів
i мотоциклістів;
— на посадах з підпорядкуванням
їм вільнонайманих працівників;
— на роботах, що пов’язані з обслуговуванням та ремонтом технічних засобів охорони і нагляду;
— на роботах, що пов’язані з наданням медичної допомоги та
діяльністю медичної частини
установи (окрім прибирання).

П. 60 Доповіді КЗК за результатами
візиту у 2012 року. Ця практика
засуджується також у доповіді про
візит в Україну за 2005 рік (п. 130).
Однак використання для заборони
працювати формулювання «що
пов’язані з наданням медичної
допомоги» може виявитися не
достатнім через те, що не зрозуміло, що ж насправді вважати «медичною допомогою». Наприклад,
чи відноситься практика роздачі
ліків до цієї категорії не зрозуміло
(такий підхід засуджувався КЗК під
час візиту у ВК № 89 у 2012 році).
Тому пропозиції спрямовані на
заповнення цієї прогалини. Разом
з тим відомо, що більшість установ все ще не спроможна забезпечити окремі посади прибиральниць для медичних частин і тому
пропонується не забороняти використання праці засуджених для
самообслуговування установи —
прибирання медичної частини.
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25.6. ...
Вилучити.
Засудженим забороняється брати із собою у ДІЗО або в карцери
продукти харчування і особисті
речі, за винятком рушника, мила,
зубної пасти (порошку), зубної
щітки, туалетного паперу, олівців,
авторучок, зошитів, поштових марок, конвертів, а в установах для
тримання жінок, крім зазначених
речей, спеціальні засоби гігієни. Їм
не дозволяється курити.
Засудженим забороняється брати з собою у ПКТ (ОК) продукти
харчування, особисті речі, крім
предметів першої потреби (годинник, підручники, прості олівці,
авторучки, зошити, поштові марки, картки, конверти, зубна паста
(порошок), зубна щітка, туалетний
папір), тютюнових виробів і сірників. Курити засуджені можуть лише під час щоденної прогулянки.

Обґрунтування
Пропонується вилучити ці норми,
адже вони категорично суперечать
рекомендаціям КЗК, що були вперше опубліковані у 21-ій Загальній
доповіді у 2011 року (CPT/Inf (2011)
28) та увійшли до переліку «Стандартів КЗК».
Поміщення особи у дисциплінарний ізолятор само по собі вже є покаранням з огляду на додаткову
і суттєву ізоляцію засудженого.
Додаткове покарання через це не
може бути виправданим.
У п. 55 вказаної Доповіді зазначається, що утримання в додатковій ізоляції (ДІЗО, ПКТ) «додатково обмежує
уже й так досить суттєво обмежені
права осіб, позбавлених волі. Додаткові обмеження не є неминуче
притаманними факту ув’язнення
і тому повинні бути додатково
обґрунтовані». Далі пропонуються
критерії обґрунтованості, під які не
підпадають ті обмеження, що їх планується закріпити у майбутніх ПВР.
Крім того такі обмеження не ви
значені
Кримінально-виконавчим кодексом України, адже там
вказується, (ч. 11 ст. 134), що «Під
час тримання в дисциплінарному
ізоляторі, карцері або приміщенні
камерного типу (одиночній камері)
засудженим забороняються побачення, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби,
одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними
іграми».
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Обґрунтування
Тобто КВК України не забороняє
брати із собою продукти харчування та особисті речі, відправляти листи, курити і т. ін.
Також процитована норма КВК
України вказує на вичерпний перелік обмежень не тільки для осіб,
які утримуються в ДІЗО, але й тих
що утримуються в карцері або
приміщенні камерного типу (одиночній камері). Виходячи з цього
неможливим є диференціювання
у проекті ПВР правового статусу
(застосування до однієї категорії
(в ДІЗО) одного об’єму прав та
обов’язків, а до інших (в ПКТ)
іншого, якщо це не передбачено
в КВК. В протилежному ж випадку
проект ПВР можна буде розглядати
як такий, в якому здійснено перевищення повноважень щодо кола
правових відносин, які можуть
регулюватися на рівні відомчого
нормативного акту, що покликаний лише конкретизувати існуючі
у законодавстві обмеження (КВК
України). Також такий підхід суперечитиме ст. 63 Конституції України, яка вказує, що обмеження
прав засуджених можуть встановлюватися виключно законами.
Також, наприклад, заборона листування за винятком окремих суб’єк
тів порушує норму, що закріплена
у ч. 1 ст. 113 КВК: «засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і телеграми за свій рахунок без обмеження їх кількості».
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Обґрунтування
У ч. 4 цієї ж статті не тільки встановлено ширше коло суб’єктів до яких
кореспонденція не підлягає перегляду, а й те, що така кореспонденція відправляється протягом однієї
доби з часу її подачі (відповідно
листування з міжнародними організаціями з ДІЗО, ПКТ не можна
забо-роняти вже навіть через це),
тобто порушується ч. 13 цієї ж статті, де вказується, що засуджений
має право оскаржити накладення
на нього стягнення (наприклад,
у письмовому вигляді замовним
листом до начальника установи,
територіального органу ДПтС).
Крім того ця норма протирічить
й міжнародним стандартам. Наприклад, у відповідності до правила 29.2 Європейських в’язничних
правил кожен в’язень повинен
мати право мати при собі книги
або іншу літературу, що стосується
їхньої релігії.
Ще у доповіді КЗК (п. 53) за результатами візиту 1999 року рекомендувалось надати засудженим,
поміщеним в дисциплінарний
ізолятор, можливість читати.
У Доповіді за 2002 рік вже було
рекомендовано «негайно вжити
заходів, щоб ув’язнені, що перебувають у штрафному ізоляторі
(ШІЗО) ... забезпечувалися матеріалами для читання» (п. 131).
У доповіді 2005 року КЗК вказав
уже так: «КЗК нагадує знову свою
рекомендацію, щоб матеріали
для читання були доступні цим
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Обґрунтування
(поміщеним в ДІЗО. — прим.
авт.) засудженим». У Доповіді про
візит у 2009 році КЗК знову повторив у п. 149 те ж саме, вказавши,
що мають бути внесені відповідні
зміни у законодавство.

25. 6. ...
Приймання засуджених у ДІЗО,
карцери, ПКТ (ОК) проводиться
молодшими інспекторами чергової зміни під керівництвом ЧПНУ
або їхніх заступників та документується. Засуджені підлягають
особистому обшуку з роздяганням
то проходять медичний огляд. Вони переодягаються в одяг, який
закріплений за ДІЗО, карцерами,
ПКТ (ОК). ...

Приймання засуджених у ДІЗО,
карцери, ПКТ (ОК) проводиться
молодшими інспекторами чергової зміни під керівництвом ЧПНУ
або їхніх заступників та документується. Засуджені підлягають
особистому обшуку з роздяганням. Вони переодягаються в одяг,
який закріплений за ДІЗО, карцерами, ПКТ (ОК). ...

При поміщенні до ДІЗО медичний
огляд не повинен проводитися
інакше як на вимогу самого засудженого. Залучення медичного
персоналу до процесу застосування дисциплінарної санкції (в тому
числі надання згоди на поміщення
в ДІЗО або підтвердження того, що
стан засудженого дозволяє утримання його в умовах ізоляції) категорично суперечить стандартам
КЗК. Про це категорично зазначено у п. 62 Загальної доповіді у 2011
року (CPT/Inf (2011) 28) та прямо
зазначається у Європейських в’яз
ничних правилах.

22.2
Відповідно до типових обов’язків
старшого днювального, днювального гуртожитку (камери) (додаток
22) розробляються і затверджуються обов’язки старшого днювального та днювального у гуртожитках
відділень соціально-психологічної
служби.

Відповідно до типових обов’язків
старшого днювального, днювального гуртожитку (камери) (додаток 22)
розробляються і затверджуються
обов’язки старшого днювального
та днювального у гуртожитках відділень соціально-психологічної служби. Ці обов’язки не можуть бути
такими, що ставлять засудженого в положення щоб він мав
владу над іншими засудженими.

П. 25 Доповіді КЗК щодо візиту
у 2012 році закріплює відповідну
рекомендацію.

24.2. В установах виконання покарань проводиться безкоштовна
демонстрація художніх відео- та
кінофільмів, які мають позитивний вплив на закріплення процесу

24.2. В установах виконання покарань проводиться безкоштовна
демонстрація художніх відео- та
кінофільмів, які мають позитивний вплив на закріплення процесу

Ця ж рекомендація повторюється
КЗК з року в рік (наприклад, Доповіді про візити 2002 року (п. 92),
2005 року (п. 148).

П. 98 Доповіді КЗК щодо візиту
у 2009 році передбачає необхідність розробки програм корисної
занятості для засуджених, які
знаходяться в умовах підвищеної
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виправлення та ресоціалізації засуджених.
У виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання, середнього
та максимального рівнів безпеки
(для засуджених, які тримаються
у звичайних жилих приміщеннях
та залишених для роботи з господарського обслуговування) художні кiно- та відеофільми демонструються один раз на тиждень.
Кількісні обмеження не стосуються
навчальних, документальних і науково-популярних кінофільмів, які
мають виховне значення.
Додатково дозволяється демон
струвати художні кiно- та відеофільми у святкові дні.
Для осіб, яких тримають у ДІЗО,
ПКТ (ОК), ЗПКТ та у карцерах установ виконання покарань, а також
засудженим до арешту та довічного позбавлення волі, кінофільми
не демонструються.

виправлення та ресоціалізації засуджених.
У виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання, середнього
та максимального рівнів безпеки
(для засуджених, які три-маються
у звичайних жилих приміщеннях
та залишених для роботи з господарського обслуговування) художні кiно- та відеофільми демонструються один раз на тиждень.
Кількісні обмеження не стосуються
навчальних, документальних і науково-популярних кінофільмів, які
мають виховне значення.
Додатково дозволяється демон
струвати художні кiно- та відеофільми у святкові дні.
Для осіб, яких тримають у ДІЗО,
ПКТ (ОК), ЗПКТ та у карцерах установ ви-конання покарань, а також
засудженим до арешту та довічного позбавлення волі, кінофільми
не демонструються.
Щодо осіб, які утримуються
в ПКТ, ДПК психологом спільно із
участю відповідного засудженого на основі індивідуальних
потреб розробляється програма корисної діяльності.

безпеки. За винятком хіба що доповіді про візит в Україну 2007 року (коли делегація не відвідувала
установи виконання покарань) про
проблеми зайнятості засуджених,
а особливо тих, що утримуються
в умовах додаткової ізоляції, Комітет кожен раз вказує на проблему
недостатньої зайнятості засуджених та ув’язнених в українських
пенітенціарних установах.

27.3. ...
Медична допомога засудженим до
довічного позбавлення волі організовується і надається, як правило,
безпосередньо в камері у присутності не менше трьох представників адміністрації установи виконання покарань. При необхідності
невідкладного надання медичної

Вилучити. Або переглянути з ура- Ці положення суперечать рекохуванням вимоги застосування мендаціям доповідей КЗК щодо
службових собак лише у винятко- візиту у 2009, а також 2012 році.
вих окремих випадках.
Зокрема п. 30 доповіді щодо візиту
у 2012 році закріплює рекомендацію, щоб «усі медичні обстеження
в’язнів проводилися поза межами
чутності і, якщо тільки медичний
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П. 33 «Стандартів КЗК» (CPT/Inf/E
(2002) 1 — Rev. 2013) також вказує на принципову важливість
намагань для створення корисної
занятості.
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допомоги такі засуджені переводяться до найближчого закладу
охорони здоров’я.
Перевезення до закладу охорони здоров’я (із закладу охорони
здоров’я) засудженого до довічного позбавлення волі здійснюється
в спеціалізованому автомобілі
з конвоєм кількістю не менше п’яти
осіб, до складу якого обов’язково
повинен входити кінолог зі службовим собакою. Перевезення
жінок, засуджених до довічного
позбавлення волі, здійснюється
без залучення кінолога зі службовим собакою.
27.3 ...
За потреби їм надається невідкладна медична допомоги в закладах охорони здоров’я.
Медична допомога засудженим
до довічного позбавлення волі
організовується і надається, як
правило, безпосередньо в камері
у присутності не менше трьох
представників адміністрації установи виконання покарань. При
необхідності невідкладного надання медичної допомоги засуджені до довічного позбавлення
волі переводяться до найближчого закладу охорони здоров’я.

Обґрунтування
працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза
межами видимості немедичного
персоналу».
Що стосується застосування собак
на систематичній основі, то КЗК
негативно висловлювався щодо
такого їх застосування (див. наприклад п. 91 Доповіді щодо візиту 2009 року (щодо довічно позбавлених волі, як надмірний захід
безпеки), п. 140 Доповіді щодо
візиту в 2002 році та ін.).

За потреби їм надається невідкладна медична допомоги в закладах охорони здоров’я.
Засуджені мають право знайомитись зі змістом своїх медичних карток та отримувати їх
копії, а за їх письмовою згодою
таке право мають їхні родичі.
Відмова у ознайомленні з медичними картками або у видачі
виписок забороняється.
Медична допомога засудженим до
довічного позбавлення волі організовується і надається поза межами
чутності і, якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному
конкретному випадку, поза межами видимості немедичного персоналу. При необхідності невідкладного надання медичної допомоги
засуджені до довічного позбавлення
волі переводяться до найближчого
закладу охорони здоров’я.

Ця пропозиція обґрунтовується
серед іншого практикою Європейського суду з прав людини, а саме
рішеннями щодо порушення статті 34 Конвенції, а також вимогами
щодо неможливості обме-ження
доступу особи (а відповідно за їх
згодою і їх родичів) до інформації,
що стосується її здоров’я (Основи законодавства про охорону
здоров’я, Закон України «Про інформацію», Конституція України).
П. 51 3-ої Загальної доповіді 1993
року (Ref.: CPT/Inf (93) 12) передбачає, що усі медичні обстеження
проводяться поза межами чутності і, якщо медичний працівник
не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза межами
видимості немедичного персоналу.
А тому присутність трьох представників персоналу на систематичній
основі без регламентування того
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Пропоновані зміни
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як саме це має відбуватися є загрозою медичній таємниці та суперечить цим рекомендаціям.
Також пропонується вилучити
вимогу про надання медичної допомоги безпосередньо в камері.
Це не є ні теоретично ні практично
обґрунтованим. Окрім полегшення роботи співробітників ДПтС вона по суті не може бути корисною
для досягнення якихось інших
цілей.

27.4. В установах виконання покарань забезпечується виконання
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил. Особи, які
прибули до установ виконання
покарань, проходять комплексну
санітарну обробку, що включає
в себе для чоловіків, зокрема,
стрижку волосяних частин голови, підборіддя, бороди, вусів.
Не менше одного разу в сім днів
засудженим організовується миття в лазні з обов’язковою зміною
натільної та постільної білизни,
а за потреби стрижка волосяних
частин голови, підборіддя, бороди, вусів та дезінсекція одягу. ...

В установах виконання покарань
забезпечується виконання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил. Особи, які прибули
до установ виконання покарань,
проходять комплексну санітарну
обробку, що включає в себе для
чоловіків, зокрема, стрижку волосяних частин голови, підборіддя, бороди, вусів. Не менше двох
разів на сім днів засудженим
організовується миття в лазні
з обов’язковою зміною натільної
та постільної білизни, а за потреби
дезінфекції одягу.
Засудженим, хворим на туберкульоз, організовується щоденне
миття у лазні.

Правило 19. 4 Європейських в’яз
ничних правил передбачає, що
«щонайменше в’язень має мати
право двічі митися у душі або
частіше, якщо необхідно».
Крім того, наприклад, у доповіді
КЗК за результатами візиту
у 2009 році (п. 89) рекомендував
українській владі збільшити частоту приймання душу. Такі ж рекомендації висловлювалися вже
у 1999 році (п. 41).
Про необхідність щоденного доступу до душу засуджених, хворих
на туберкульоз йдеться у п. 135
Доповіді про візит в Україну 2009
року. Така ж рекомендація вже
висловлювалася КЗК у 2005 році.
Що стосується стрижки волосяних
частин голови, підборіддя, вусів
то це не повинно бути потенційним обов’язком засуджених.
З огляду на п. 16 Мінімальних
стандартних правил поводження
з ув’язненими їм навпаки «треба
давати можливість дбати про
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свою зачіску і бороду, дозволяючи чоловікам регулярно голитися», а отже це має бути правом,
а не можливим обов’язком
з огляду на розсуд адміністрації
установи, адже можливість є сутнісною характеристикою саме
прав, які містять у собі відповідні
правомочності.
Це підтверджується також Коментарем Генеральної Асамблеї
ООН до Мінімальних стандартних правил ООН поводження
з ув’язненими (Notes and comments on the Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners: use and application of United
Nations standards and norms in
crime prevention and criminal justice. Twenty-first session Vienna,
23–27 April 2012/E/CN.15/2012/
CRP.1).

27.4. ...
Вилучити.
Засудженим чоловікам забороняється мати бороду та вуса, дозволяється мати коротку зачіску.

Окрім вищезазначеного обґрунтування також можна додати, що
відповідне обмеження не передбачено законом (в т. ч. КВК України),
а тому не може застосовуватись на
підставі відомчого нормативного
акт, враховуючи статтю 63 Конституції України (необхідність передбачення обмежень прав засуджених виключено законами).

33.1. ...
Вилучити.
З метою забезпечення безпеки
персоналу установ виконання
покарань та засуджених, попередження вчинення з їх боку
злочинів засуджені до довічного

У своїй доповіді щодо візиту у 2009
році КЗК рекомендував покласти
край такого роду практиці (п. 91).
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позбавлення волі, у відповідності
до затвердженого графіка, переводяться до інших камер кожних
два тижні з обов’язковим вологим прибиранням та дезінфекцією цих камер.
Залишити п. 1 у попередній реДодаток 2 до ПВР
1. Продукти харчування.
дакції, закріпленій у Додатку 7 до
Продукти харчування фабричного чинних ПВР.
(заводського) виготовлення, не
в скляній або металевій тарі, з діючим терміном реалізації, які не
потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки
та можуть зберігатися при кімнатній температурі, свіжі фрукти
та овочі (огірки, помідори, цибуля,
часник, перець, капуста, морква
та зелень), тютюнові вироби фабричного розфасування та чай.
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Пропоновані у Додатку 2 до Проекту зміни лише погіршують становище засуджених. Так, наприклад,
раніше їм дозволялось отримувати в передачах продукти фабричного (заводського) виготовлення,
в скляній або металевій тарі (не
домашнього виготовлення), що
забороняється Проектом.
Пропонована редакція крім того
застосовує спеціально-дозволений
тип правового регулювання (полягає у принципі «дозволено все, що
прямо передбачено»), що завжди
є обмежувальним і повинен застосовуватися не для регулювання
прав та обов’язків громадян, а для
регулювання діяльності органів
влади. Натомість попередня редакція пропонувала застосування
загально-дозволеного типу правового регулювання де вказувалось,
що дозволяються для отримання
в посилках, передачах будь-які
продукти харчування, а потім вказувалось кілька окремих винятків
із загального правила «продуктів
з простроченим терміном реалізації, консервованих продуктів
із м’яса, риби, овочів, фруктів,
виготовлених у домашніх умовах,
продуктів, що потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки та ті, що необхідно

Пропозиції змін до Проекту ПВР установ виконання покарань
Проект

Пропоновані зміни

Обґрунтування
зберігати при температурі 2–4
град. С протягом 72 годин, а також
спиртних напоїв та пива».
З огляду на пропонований тип
правового регулювання, наприклад, може бути заборонено отримувати в передачах, купувати
та зберігати редиску, хрін та ін.
Визначення ж смаків конкретних
осіб не може бути віднесено до
сфери правового регулювання
нормативного акту з огляду на
теорію правового регулювання,
а саме на так звані відносини, що
«не підлягають регулюванню»
(щодо думок, почуттів, смаків,
вподобань і т. ін.).
Крім того можуть виникати окремі
проблеми з визначенням того чи
відноситься той чи інший продукт
до фруктів чи овочів.
Загалом пропоновані зміни не
тільки звузять обсяг прав засуджених, але й внесуть додаткові
складнощі у діяльність з виконання-відбування покарань як таку.

Додаток 2 до ПВР (п. 2) ...
спортивні костюми (один); ...

Згідно з чинною редакцією ПВР
кип’ятильники дозволяються
спортивні костюми (один);
до зберігання та купування, але
Проектом пропонується їх забоелектрокип’ятильники побу- ронити. Додаткове обмеження не
тові промислового виробни відповідає задекларованій цілі
цтва до 0,5 КВт (1 шт.); ...
проекту Правил — гуманізувати
кримінально-виконавче законодавство, а тому пониження стандартів і накладення додаткових
обтяжень не є послідовним з боку розробників Проекту.
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Додаток 6 до ПВР
Будь-які документи (крім копій Вилучити.
вироків і ухвал судів, квитанцій на
зберігання грошей, речей та цінностей, а також кореспонденції від
органів та осіб, зазначених у пункті
26 цих Правил).

Необхідність вилучення норми
обумовлена пропонованим надання можливості засудженим
знімати копії документів, що
стосуються реалізації їх прав
та законних інтересів, в тому числі
медичної документації.

...
Копіювальний папір.

Що стосується копіювального паперу, то поширена за радянських
часів мотивація, що ця заборона
була нібито спрямована на протидію підробці грошей часів не
може бути раціонально прийнятною. Навряд чи можна повірити
у абстрактну можливість того, що
в установах, які підпорядковані
ДПтСУ, знайдеться багато осіб, які
зможуть фальсифікувати сучасний тип банкнот, знайти час, місце
де це зробити, приховати їх та ще
й збути ці купюри.

...

Примітка 3 до Додатку 6
Засудженим до довічного позбавлення волі, які навчаються у вищих
навчальних закладах, при необхідності використання у навчанні
комп’ютерної техніки, у визначений адміністрацією установи час
може видаватися ноутбук без доступу до мережі Інтернет.
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Засудженим, які навчаються
у вищих навчальних закладах, при
необхідності використання у на
вчанні комп’ютерної техніки, у ви
значений адміністрацією установи
час може видаватися ноутбук без
доступу до мережі Інтернет.

Загалом позитивна пропозиція
не є обґрунтованою з огляду на
розширення можливостей для
навчання лише засудженим до
довічного позбавлення волі, а тому пропонується дозволити використовувати ноутбуки на вказаних
підставах й іншим засудженим
(до обмеження волі, арешту, позбавлення волі на певний строк).
Це сприятиме процесу ресоціалізації усіх засуджених, та втіленню рекомендацій Європейських
в’язничних правил, КЗК, Мінімаль-

Пропозиції змін до Проекту ПВР установ виконання покарань
Проект

Пропоновані зміни

Обґрунтування
них стандартних правил ООН щодо поводження із ув’язненими
з приводу необхідності заняття
позбавлених волі осіб корисною
діяльністю.

Примітка 1 до Додатку 23
Для забезпечення належного
внутрішнього порядку у гуртожитках адміністрація установи
може додатково покладати на цих
осіб інші обов’язки, які не суперечать законодавству

Для забезпечення належного Обґрунтування у вищезгаданому
внутрішнього порядку у гурто- п. 25 Доповіді КЗК щодо візиту
житках адміністрація установи у 2012 році.
може додатково покладати на цих
осіб інші обов’язки, які не суперечать законодавству. Ці обов’язки
не можуть бути такими, що
ставлять засудженого в положення щоб він мав владу над
іншими засудженими.

Додаток 22, пункт щодо обов’язків Під час відвідування гуртожитку
днювального гуртожитку (примітка). особами начальницького складу
днювальний доповідає їм про
Під час відвідування гуртожитку чисельність утримуваних у гурособами начальницького складу тожитку і де вони перебувають
днювальний подає команду «вста- у даний час.
ти», «увага» і доповідає їм про чисельність утримуваних у гуртожитку і де вони перебувають у даний
час. (У період від відбою до підйому команди «встати» і «увага» не
подаються).

Поганий вплив мілітаристської
дисципліни на відносини між персоналом та засудженими був окреслений та негативно оцінений
у п. 22 Доповіді КЗК щодо візиту
у 2012 році.
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Підрозділ 3.2. Зміни до Правил внутрішнього
розпорядку слідчих ізоляторів

Пропозиції та зауваження
до проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Змін до Правил внутрішнього
розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінальновиконавчої служби України»
До пункту 1.3
Надане визначення ув’язнених невдале з юридичної точки зору. Так,
фраза «а також особи, вироки стосовно яких не набрали законної сили»,
відносить до категорії ув’язнених надто широке коло осіб, які такими не є.
До пункту 4.1 (у зв’язку із пунктом 3.18)
Ми пропонуємо недвозначно закріпити можливість ув’язнених осіб
отримувати копії документів, що стосуються їхніх прав та законних інтересів. Зокрема, мова йде про копії документів із медичних карт, із кримінальної справи та ін. Також необхідно закріпити, що у разі відсутності
в ув’язненого коштів на особистому рахунку, копії документів матимуть
виготовлятись за рахунок адміністрації установи у разі, якщо ці документи стосуються необхідності звернення до Європейського суду.
Такі вимоги, серед іншого, є необхідними для дотримання вимог
статті 13 Європейської конвенції (право на ефективні засоби правового
захисту) в частині виконання позитивних обов’язків держави із забезпечення цього права, а також статті 34 Конвенції, що передбачає право
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Пропозиції та зауваження до проекту змін до ПВР СІЗО
на індивідуальне звернення до Європейського суду. З цього приводу,
див. нещодавнє рішення ЄСПЛ17, яким встановлене порушення Конвенції
через, згідно з формулюванням Суду, системну проблему неврегульованості проблеми виготовлення копій документів у пенітенціарних установах. Зверніть увагу, що абзац 3 пункту 3.18 Правил не вирішує проблему
належним чином, адже не надає можливості отримання безкоштовних
копій для безпосереднього звернення до Суду, а тільки після отримання
«листа» від ЄСПЛ. Так само Правила оминають увагою необхідність виготовлення копій, пов’язаних із здійсненням згаданого права, передбаченого статтею 13 Конвенції, на національному рівні. Все це обумовлює
необхідність закріплення чіткого механізму отримання копій документів.
До пункту 4.5
Змінами пропонується зняти заборону використання телевізору.
При цьому залишається абзац із вказівкою на заборону будь-якої «теле-,
радіо-, аудіо- та відеоапаратура, аудіо-, відеокасети, CD та DVD диски (за винятком телевізора — один на камеру), а також USB флеш-накопичувачі».
Необхідно усунути вказаний недолік.
Крім того пропонується вилучити заборону використання радіоапаратури із вказівкою на можливість користування нею за дотримання тих чи
інших вимог (технічні характеристики, які не дозволяють забороненої передачі інформації, гучність застосування і тому подібне). Варто також розглянути можливість надання дозволу користування портативними комп’ютерами
без виходу в мережу Інтернет, як це практикується у деяких країнах (наприклад, Франція, Німеччина) та стосовно певних категорій засуджених в Україні.
У пункті з’являється нове обмеження — заборона користуватись
копіювальним папером. Його необхідність обумовлюється необхідністю
пов’язаною із захистом свої прав та законних інтересів, а використання
навряд чи може зашкодити режиму чи безпеці в установах. Тому така заборона є необґрунтованою. Так само заборона тримання при собі будьяких документів, крім певних категорій, хоча і є більш прогресивною
у порівнянні із попередньою нормою, не має раціонального підґрунтя
та мала б бути скасована повністю.
17

Воробйов проти України (переклад, із подальшими посиланнями на інші релевант
ні до проблеми рішення) // Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=
1415654102
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З огляду на мету попереднього ув’язнення, як вона визначена у Законі
України «Про попереднє ув’язнення» (стаття 2), необґрунтованою видається
заборона на користування та збереження продукції порнографічного характеру. Вона повинна бути усунена із Правил (як у чинній редакції так і у проекті).
До пункту 3.12 (Розділу 2)
Виключення вимоги повідомити ув’язненим про підстави та мотиви
взяття під варту, роз’яснити право на оскарження в суді підстав та мотивів
взяття під варту не є зрозумілим та може піднімати питання сумісності із
статтею 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Пропонується переконатись, що вимоги статті 5 дотримуватимуться за прийняття пропонованих ДПтСУ змін.
До пункту 2.9 (Розділу 5)
Пропонована редакція норми, що стосується застосування службових собак частково суперечить міжнародним стандартам, а саме, що стосується автоматичного та систематичного застосування службових собак
без необхідності оцінки індивідуального ризику. Нами вже вказувалось
на цю проблему у надісланих до ДПтСУ пропозиціях та зауваженнях до
проекту Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.
Робиться відсилання до цього документу з метою внесення змін до обговорюваного пункту.
До пункту 1.1 (Розділу 7)
Норма із незрозумілих мотивів вказує на засуджених до довічного
позбавлення волі, які відбувають покарання в установах виконання покарань. Це не може відноситись до предмету регулювання даного акту.
Можна припустити, що має місце помилка розробників документу.
До пункту 6.8 (розділу 8)
Пропонується, щоб така постанова видавалась ув’язненому на руки
з тим, щоб він мав належну можливість оскаржити її у разі, якщо мотивування є недостатнім, або якщо вона є незаконною.
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Пропозиції та зауваження до проекту змін до ПВР СІЗО
До пункту 7.10
Вилучення норми про необхідність обладнання карцеру відповідно
до встановленого опису є небажаним. Це позбавляє можливості вимагати мінімальних стандартів утримання в таких приміщеннях, а також на
практиці дозволятиме надмірний розсуд з цього питання, що неодмінно
призводитиме до зловживань.
До пункту 3.1 (розділу 9)
З метою уникнення непорозумінь пропонується замінити формулювання «за потреби їм (видається одяг і взуття)» на «на вимогу (їм видається одяг та взуття)».
До пункту 2.1 (розділу 10)
Перед словами «до системи» пропущено слово «відповідно».
До пункту 2.2
Пропонована норма порушує стандарти Європейського комітету
з запобігання катуванням. Це пов’язано із тим, що для забезпечення конфіденційності медичної інформації повинна бути закріплена можливість,
щоб представники немедичного персоналу могли лише спостерігати, але
не чути консультацію із лікарем. Детальніше див. надіслані до ДПтСУ зауваження Харківської правозахисної групи до проекту наказу стосовно медичного забезпечення в’язнів, а також, наприклад, видання нашої організації18.
До пункту 2.5
Перед словом «аналоги» доповнити словами «медичні препарати»,
що обумовлено змінами до пункту 4.1.
18

Див. Ащенко О. М., Човган В. О. Українське пенітенціарне законодавство у світлі
стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи / О. М. Ащенко, В. О. Човган; передм. М. М. Гнатовського; за заг. ред. Є. Ю. Захарова. — Харків: Права людини,
2014 р. — С. 78, 80, 94.; видання доступне також за посиланням: http://library.khpg.
org/files/docs/1413663568.pdf
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Змін до Правил внутрішнього
розпорядку слідчих ізоляторів
Державної кримінально-виконавчої служби України»

19

Чинна редакція

Пропозиції
Розділ І. Загальні положення

1.3.
...
засуджені — особи, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої
тяжкості чи тяжкі злочини, які на підставі статті
89 Кримінально-виконавчого кодексу України залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування; особи, засуджені до позбавлення волі,
вироки щодо яких набрали законної сили і які на
підставі статті 87 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі — КВК) підлягають відправленню до установ виконання покарань; особи,
засуджені до позбавлення волі, вироки щодо яких
набрали законної сили, які на підставі статті 90 КВК
тимчасово залишені в СІЗО або переведені до СІЗО
з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії; особи, засуджені
до позбавлення волі, вироки щодо яких набрали
законної сили, які відповідно до статті 88 КВК переміщуються під вартою з однієї установи до іншої;
19
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1.3.
...
засуджені — особи, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої
тяжкості чи необережні тяжкі злочини, які на підставі статті 89 Кримінально-виконавчого кодексу
України залишені у СІЗО для роботи з господарського
обслуговування; особи, засуджені до позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили
і які на підставі статті 87 Кримінально-виконавчого
кодексу України (далі — КВК) підлягають відправленню до установ виконання покарань; особи,
засуджені до позбавлення волі, вироки щодо яких
набрали законної сили, які на підставі статті 90 КВК
тимчасово залишені в СІЗО або переведені до СІЗО
з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії; особи, засуджені
до позбавлення волі, вироки щодо яких набрали
законної сили, які відповідно до статті 88 КВК переміщуються під вартою з однієї установи до іншої;

Проект підготовлений Дежавною пенітенціарною службою України.

Порівняльна таблиця до проекту наказу про затвердження змін до ПВР слідчих ізоляторів
... камера — обладнане відповідно до чинного законодавства житлове приміщення, призначене для тримання ув’язнених і засуджених у кількості двох і більше осіб;
карцер — приміщення, призначене для тримання
ув’язнених і засуджених, які злісно порушують вимоги режиму і до яких застосоване стягнення на
підставі статті 15 Закону України «Про попереднє
ув’язнення»;
...
ув’язнені — особи, які тримаються під вартою на
підставі ухвали слідчого судді (суду), і засуджені, вироки щодо яких не набрали законної сили.

... камера — обладнане відповідно до чинного законодавства приміщення, призначене для тримання
ув’язнених і засуджених у кількості двох і більше осіб;
карцер — приміщення, призначене для тримання
ув’язнених і засуджених, які злісно порушують вимоги режиму і до яких застосоване стягнення на підставі
статті 15 Закону України «Про попереднє ув’язнення»
та статті 134 КВК;
...
ув’язнені — особи, які тримаються під вартою
відповідно до вмотивованого рішення суду про
обрання як запобіжного заходу тримання під
вартою або про застосування тимчасового чи
екстрадиційного арешту, винесене відповідно
до Кримінального і Кримінального процесуаль
ного кодексів України та / або рішення компе
тентного органу іноземної держави у випадках,
передбачених законом, а також особи, вироки
стосовно яких не набрали законної сили.

1.4. Діяльність адміністрації СІЗО ґрунтується на суворому дотриманні законності та визначається відповідно до положення про СІЗО. Обов’язки адміністрації СІЗО визначено статтею 21 Закону України «Про
попереднє ув’язнення».

1.4. Діяльність адміністрації СІЗО ґрунтується на
суворому дотриманні законності та визначається
відповідно до положення про СІЗО. Обов’язки адмі
ністрації та персоналу СІЗО визначено статтею 21
Закону України «Про попереднє ув’язнення».

1.7. Забороняється розміщення на території СІЗО
відділень будь-яких філій, представництв або інших
підрозділів юридичної особи або представників фізичної особи — підприємця тощо.

1.7. Забороняється розміщення на території СІЗО
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців,
відділень будь-яких філій, представництв або інших
підрозділів юридичної особи або представників фізичної особи — підприємця тощо.

1.8. Наповнення СІЗО установлюється і змінюється ДПтС 1.8. Наповнення СІЗО установлюється і змінюється
відповідно до норм житлової площі, встановлених ДПтС відповідно до норм площі, встановлених статстаттею 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення». тею 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення».
4.1. Ув’язнені та засуджені мають право:
...
звертатися по психологічну допомогу; ...
за висновком лікаря отримувати від родичів (у фабричній, закритій, не пошкодженій упаковці) аналоги
медичних препаратів, призначених для проходження курсу лікування; ...

4.1. Ув’язнені та засуджені мають право:
...
отримувати психолого-педагогічну допомогу; ...
за висновком лікаря отримувати від родичів або
інших осіб (у фабричній, закритій, не пошкодженій
упаковці) медичні препарати та їх аналоги, при
значені для проходження курсу лікування, а також
купувати їх за безготівковим розрахунком; ...
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користуватись власним одягом і взуттям, мати при
собі документи та записи, що стосуються кримінального провадження, а також бланки поштових відділень та квитанції на здані на зберігання речі;
...

користуватись власним одягом і взуттям, мати при собі
документи та записи, що стосуються кримінального
провадження, захисту прав та інтересів, а також
квитанції на здані на зберігання гроші, цінності та речі;
...

4.2.
додержуватися розпорядку дня, встановленого
в СІЗО, і виконувати законні вимоги адміністрації
СІЗО. Не здійснювати умисних дій, що загрожують
життю і здоров’ю інших осіб, а також принижують їх
гідність;
...
дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та
іншого майна СІЗО, дотримуватися правил пожежної
безпеки;

4.2.
додержуватися розпорядку дня, встановленого
в СІЗО, і виконувати законні вимоги адміністрації
та персоналу СІЗО. Не здійснювати умисних дій, що
загрожують життю і здоров’ю інших осіб, а також принижують їх гідність;
...
дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та
іншого майна СІЗО, дотримуватися правил пожежної безпеки, а також безпеки при поводженні
з електроприладами;
за призначенням персоналу СІЗО чергувати в камері. за призначенням персоналу СІЗО чергувати в камері
по черзі.
4.4. Черговий у камері зобов’язаний:
...
після приймання їжі збирати та здавати посуд, а також харчові відходи;
...

4.4. Черговий у камері зобов’язаний:
...
після приймання їжі збирати та здавати харчові відходи;
...

4.5. Перелік продуктів харчування, предметів першої
необхідності, інших речей та предметів, які забороняється передавати ув’язненим і засудженим, а також користуватися та зберігати при собі:
продукти харчування у скляній або металевій тарі,
з простроченим терміном реалізації, консервовані продукти із м’яса, риби, овочів, фруктів, виготовлені в домашніх умовах, готові страви, продукти, що потребують
додаткового приготування шляхом термічної обробки,
продукти, які швидко псуються і потребують зберігання у спеціальних умовах, а також дріжджі, спиртні, слабоалкогольні напої і пиво, одеколон та інші вироби на
спиртовій основі, а також напої енергетичної дії (перелік
продуктів харчування може бути обмежений за приписом санітарно-епідеміологічної служби);
...
наручні та кишенькові годинники;

4.5. Перелік продуктів харчування, предметів першої
необхідності, інших речей та предметів, які забороняється передавати ув’язненим і засудженим, а також
користуватися та зберігати при собі:
продукти харчування у скляній тарі, з простроченим
терміном реалізації, консервовані продукти із м’яса,
риби, овочів, фруктів, виготовлені в домашніх умовах,
готові страви, продукти, що потребують додаткового
приготування шляхом термічної обробки, продукти,
які швидко псуються, а також дріжджі, спиртні, слабоалкогольні напої і пиво, одеколон та інші вироби на
спиртовій основі, а також напої енергетичної дії (перелік продуктів харчування може бути обмежений за
приписом санітарно-епідеміологічної служби);
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...
виключити

Порівняльна таблиця до проекту наказу про затвердження змін до ПВР слідчих ізоляторів
...
будь-яка теле-, радіо-, аудіо- та відеоапаратура,
аудіо-, відеокасети, CD та DVD диски (за винятком телевізора — один на камеру);
...
комп’ютерна техніка (за винятком комп’ютерної техніки, що встановлена у класах та використовується у навчальному процесі), ігрові консолі та приставки, портативні відеоігри, батарейки та зарядні пристрої до них;
...
будь-яка побутова, електрична та електромеханічна техніка (електричні плитки, кип’ятильники, пароварки тощо), крім електрочайника промислового
виготовлення;
...
вироби та посуд з фарфору, скла, кераміки, металу та
нержавіючої сталі, у тому числі каструлі, сковорідки,
казанки, ложки, виделки, кружки, тарілки тощо;
література, яка містить інформацію порнографічного характеру;
...
будь-які документи (крім документів та записів, що
стосуються кримінального провадження, а також
бланків поштових відділень та квитанцій на здані на
зберігання речі);

...
будь-яка теле-, радіо-, аудіо- та відеоапаратура,
аудіо-, відеокасети, CD та DVD диски (за винятком
телевізора — один на камеру), а також USB флешнакопичувачі;
...
комп’ютерна техніка (за винятком комп’ютерної техніки, що встановлена у класах та використовується у
навчальному процесі), ігрові консолі та приставки,
портативні відеоігри та зарядні пристрої до них;
...
будь-яка побутова техніка, крім електрочайника по
тужністюнебільше2кВт,електрокип’ятильника
промислового виготовлення потужністю не біль
ше 0,5 кВт та телевізора;
...
вироби та посуд з фарфору, скла, кераміки, а також
каструлі, сковорідки, казанки, виделки тощо;
продукція порнографічного характеру;

...
будь-які документи (крім документів та записів, що
стосуються кримінального провадження, захисту
прав та інтересів, а також квитанції на здані на
зберігання гроші, цінності та речі;), копіюваль
ний папір;
...
...
формений одяг, обладнання до нього, а також поясні формений одяг і знаки розрізнення військово
ремені, підтяжки та краватки;
службовців та працівників правоохоронних ор
ганів, а також поясні ремені, підтяжки та краватки;
...
...
кольорові ручки та олівці, фарби, копіювальний папір виключити
(за винятком простих олівців та ручок чорного, синього або фіолетового кольорів);
...
...
4.6. Кількість продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, яку ув’яз
нені і засуджені можуть зберігати при собі:
сухі кондитерські вироби, продукти швидкого приготування та чай — до 1 кг, тютюнові вироби —

4.6. Кількість продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, яку ув’яз
нені і засуджені можуть зберігати при собі:
сухі кондитерські вироби, продукти швидкого приготування та чай — до 1 кг, тютюнові вироби —
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не більше 10 пачок цигарок або махорки, сірники —
не більше 10 коробок або одна запальничка разового
використання;
...
засоби особистої гігієни, інші предмети побуту — не
більше одного комплекту кожного найменування;
...

Предмети, речі та продукти харчування понад зазначену кількість здаються на склад і видаються у разі
потреби. Загальна вага продуктів харчування, 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 цими Правилами
кількості, вони на підставі заяви видаються власникам. Предмети і речі, що вийшли з ладу внаслідок
користування ними, за письмовою заявою власника
знищуються адміністрацією СІЗО або за заявою передаються його родичам. Про знищення посадовими
особами СІЗО складається акт, з яким ув’язнений або
засуджений ознайомлюється під підпис, та додається до його особової справи.

не більше 30 пачок цигарок або махорки, сірники —
не більше 10 коробок або одна запальничка разового
використання;
...
засоби особистої гігієни — не більше одного комплекту кожного найменування;
...
електрокип’ятильники промислового виготов
лення потужністю не більше 0,5 кВт — 1 на
5 осіб;
Предмети, речі та продукти харчування понад зазначену кількість здаються на склад і видаються у разі
потреби. Загальна вага продуктів харчування, які належать ув’язненому чи засудженому, не повинна перевищувати 50 кг (з урахуванням тих, що містяться
на складі). Медичні препарати, які отримані від
родичів або інших осіб, зберігаються в медич
ній частині СІЗО.
Якщо предмети і речі, що зберігаються на складі,
знадобляться ув’язненому чи засудженому і не будуть перевищувати встановленої цими Правилами
кількості, вони на підставі заяви видаються власникам. Предмети і речі, що вийшли з ладу внаслідок
користування ними, за письмовою заявою власника знищуються службовими особами СІЗО або за
заявою передаються його родичам. Про знищення
службовими особами СІЗО складається акт, з яким
ув’язнений або засуджений ознайомлюється під підпис, та додається до його особової справи.

Розділ ІІ. Підстави та порядок приймання у СІЗО ув’язнених і засуджених
3.12. З ув’язненими, які вперше прибули до СІЗО,
адміністрація СІЗО протягом трьох діб з моменту
їх прибуття організовує вивчення даних про їх особистість, проводить психологічну діагностику особистості, виявляє осіб, які схильні до нападу на персонал СІЗО, втечі, самогубства або членоушкодження,
вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів,
інших протиправних дій.
У цей період адміністрація СІЗО зобов’язана:
повідомити ув’язненим про підстави та мотиви
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3.12. З новоприбулими ув’язненими персонал
СІЗО організовує вивчення їх особистості, проводить
їх психологічну діагностику, виявляє осіб, які схильні
до нападу на персонал СІЗО, втечі, самогубства або
членоушкодження, вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів, інших протиправних дій. На цей час
зазначені ув’язнені розміщуються у камерах
для новоприбулих осіб (карантинних камерах).
У цей період персонал СІЗО зобов’язаний:
виключити

Порівняльна таблиця до проекту наказу про затвердження змін до ПВР слідчих ізоляторів
взяття під варту, роз’яснити право на оскарження в ...
суді підстав та мотивів взяття під варту; ...

Розділ ІV. Забезпечення режиму тримання у слідчих ізоляторах
7.7. Працівникам правоохоронних органів та захисникам дозволяється проносити матеріали та
документи, що стосуються провадження за кримінальними справами, з обов’язковим їх оглядом на
контрольно-пропускному пункті СІЗО на наявність
заборонених предметів.

7.7. Працівникам правоохоронних органів та захисникам дозволяється проносити матеріали та документи, що стосуються провадження за кримінальними
справами, з обов’язковим їх оглядом на контрольнопропускному пункті СІЗО на наявність заборонених
предметів. При проведенні слідчих дій праців
никам правоохоронних органів дозволяється
використовувати технічні засоби (техніку для
проведення аудіо- та відеофіксації процесуаль
них дій, ноутбуки).

9.1.
...

9.1.
...
Прогулянка для неповнолітніх та жінок з дітьми
за їх згодою може бути замінена на заняття
у спортивній залі чи розділена на дві частини
тривалістю не менше ніж одна година кожна.

9.3. ...
У разі відмови ув’язненого чи засудженого від прогулянки він на цей час виводиться до окремого вільного
камерного приміщення, де перебуває під постійним
наглядом з боку посадових осіб СІЗО. Забороняється
залишати наодинці ув’язнених і засуджених, схильних до самогубства або

9.3. ...
У разі відмови ув’язненого чи засудженого від прогулянки він залишається під постійним наглядом
з боку посадових осіб СІЗО. Забороняється залишати
наодинці ув’язнених і засуджених, схильних до самогубства або членоушкодження, втечі, нападу, за
хоплення заручників. Звільнення від прогулянки

членоушкодження. Звільнення від прогулянки також також може надаватися за рекомендацією медичноможе надаватися за рекомендацією медичного пра- го працівника СІЗО.
цівника СІЗО.
Розділ V. Заходи безпеки
2.9. Службові собаки застосовуються:
для охорони території та приміщень СІЗО;
під час виведення ув’язнених чи засуджених з камер
та їх супроводу на прогулянку, санітарну обробку,
господарські роботи, а також переміщення на пункти обміну та у зворотному напрямку;

2.9. Службові собаки застосовуються:
для охорони території та приміщень СІЗО;
під час огляду транспортних засобів i вантажів;
для виявлення наркотичних засобів;
для розшуку, затримання та супроводу ув’язнених
або засуджених, які вчинили втечу;
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під час огляду транспортних засобів i вантажів;
для виявлення наркотичних засобів;
для розшуку, затримання та супроводу ув’язнених
або засуджених, які вчинили втечу.

для перевірки стану контрольно-слідової сму
ги зовнішньої і внутрішньої заборонених зон
та вказаної планом охорони смуги місцевості,
що прилягає до СІЗО;
при проведенні обшуків і оглядів приміщень
та території СІЗО;
під час конвоювання засуджених (у тому числі
тих, вироки щодо яких не набрали законної си
ли) до довічного позбавлення волі за межами
режимного корпусу;
для припинення масових заворушень та про
явів групової непокори ув’язнених та засудже
них у СІЗО.
Службові собаки не залучаються при конво
юванні ув’язнених та засуджених у межах ре
жимного корпусу, а також до жінок, засуджених
до довічного позбавлення волі (у тому числі тих,
вироки щодо яких не набрали законної сили).

Розділ VІ. Придбання продуктів харчування, предметів першочергової потреби,
отримання передач, посилок, бандеролей та грошових переказів і передач
2.1. Відповідно до статті 9 Закону України «Про попереднє ув’язнення» ув’язнені мають право одержувати передачі або посилки та грошові перекази
і передачі.
Передачі приймаються для ув’язнених загальною
вагою не більше 50 кг на місяць. Не допускається
обмеження ваги передач, прийнятих для хворих, що
страждають захворюваннями, підтвердженими медичним висновком лікаря СІЗО, вагітних жінок і жінок,
що мають при собі дітей, а також неповнолітніх.
...

2.1. Відповідно до статті 9 Закону України «Про попереднє ув’язнення» ув’язнені мають право одержувати передачі або посилки та грошові перекази
і передачі.
виключити

...

2.6. ...
2.6. ...
перевищення встановленої загальної ваги передачі. виключити
У такому випадку на розсуд особи, яка принесла передачу, частина передачі, що спричиняє перевищення
ваги, повертається;
2.8. У камерах СІЗО встановлюються телевізори невеликих габаритів (діагональ до 80 см) з розрахунку —
один на камеру, одержані від родичів ув’язнених
(засуджених) або інших осіб.
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2.8. У камерах СІЗО встановлюються телевізори невеликих габаритів (діагональ до 80 см) з розрахунку —
один на камеру, одержані від родичів ув’язнених
(засуджених) або інших осіб. Особа, яка хоче пере-

Порівняльна таблиця до проекту наказу про затвердження змін до ПВР слідчих ізоляторів
Для отримання телевізора ув’язнений чи засуджений дати ув’язненому (засудженому) телевізор, по
дає письмову заяву на ім’я начальника СІЗО.
подає начальнику СІЗО письмову заяву.
Передача телевізорів від родичів або інших осіб
Передача телевізорів від родичів або інших осіб
оформлюється актом, де зазначаються: модель
телевізора, назва заводу-виробника, рік випуску,
характерні ознаки та за наявності технічний паспорт. Акт складається у трьох примірниках, перший
видається особі (власнику), яка передала телевізор,
другий долучається до особової справи ув’язненого
чи засудженого, третій зберігається у відділі соціально-виховної та психологічної роботи СІЗО.
У кількість та вагу передач телевізори не враховуються.
...

оформлюється актом, де зазначаються: модель
телевізора, назва заводу-виробника, рік випуску,
характерні ознаки та за наявності технічний паспорт. Акт складається у трьох примірниках, перший
видається особі (власнику), яка передала телевізор,
другий долучається до особової справи ув’язненого
чи засудженого, третій зберігається у відділі соціально-виховної та психологічної роботи СІЗО.

2.12. Посилки та бандеролі повертаються відправникам у випадках: звільнення або вибуття адресата із
СІЗО; смерті ув’язненого чи засудженого; наявності
письмової відмови ув’язненого чи засудженого.
Посилки повертаються поштовим відправленням з
позначкою «підлягає поверненню». Уміст посилок
та бандеролей реєструється в Книзі обліку посилок
та бандеролей, що надійшли на адресу ув’язнених
(засуджених), та їх вмісту за формою, визначеною
додатком 13 до цих Правил.

2.12. Посилки та бандеролі повертаються відправникам за їхній рахунок у випадках: звільнення або
вибуття адресата із СІЗО; смерті ув’язненого чи засудженого; наявності письмової відмови ув’язненого
чи засудженого. Посилки повертаються поштовим
відправленням з позначкою «Підлягає поверненню».
виключити

...

VІІ. Порядок надання побачень з родичами, іншими особами та захисником, листування
1.1. ...

1.1. ...
Надання і проведення побачень засудженим
до довічного позбавлення волі, які відбувають
покарання в установах виконання покарань,
здійснюється відповідно до кримінально-вико
навчого законодавства.

1.2. ... Побачення ув’язненим та засудженим дозволяється одночасно не більш як з трьома дорослими
особами, разом з якими можуть бути неповнолітні
особи.

1.2. ... На побачення допускаються дорослі особи,
з якими можуть бути малолітні або неповнолітні
особи. Кількість осіб, які одночасно можуть бути
присутні на побаченні з ув’язненими або засуд
женими, визначається залежно від пропускної
спроможності приміщень для надання поба
чень згідно з передбаченими нормами, а також
можливостей забезпечення їхньої безпеки.
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1.6. ... Побачення для ув’язнених, які обвинувачуються у вчиненні особливо небезпечних злочинів або
засуджених за ці злочини, а також засуджених до
довічного позбавлення волі, у тому числі вироки щодо яких не набрали законної сили, проводяться в індивідуальному порядку окремо від інших ув’язнених
і засуджених.

1.6. ... Побачення для засуджених до довічного позбавлення волі, у тому числі вироки щодо яких не набрали законної сили, проводяться в індивідуальному
порядку окремо від інших ув’язнених і засуджених.

1.7. Короткострокові побачення надаються адмініст- 1.7. Короткострокові побачення надаються адміністрацією СІЗО у спеціально обладнаній кімнаті для про- рацією СІЗО у спеціально обладнаній кімнаті для проведення короткострокових побачень (додаток 14). ведення короткострокових побачень.
1.8. Побачення близьким родичам з ув’язненим,
який перебуває в закладах охорони здоров’я, надаються з дозволу начальника СІЗО або його заступника
за наявності письмового дозволу слідчого або суду,
які здійснюють кримінальне провадження. Начальник варти з охорони ув’язненого у закладі охорони
здоров’я на підставі письмового дозволу начальника СІЗО або його заступника та письмового дозволу
слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, допускає близького родича на побачення
з ув’язненим з урахуванням розпорядку дня закладу
охорони здоров’я та висновку лікаря цього закладу
на письмовій заяві близького родича.

1.8. Побачення близьким родичам або іншим осо
бам з ув’язненим, який перебуває у закладі охорони
здоров’я, надаються з дозволу начальника СІЗО або
його заступника за наявності письмового дозволу
слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження. Начальник варти з охорони ув’язненого
в закладі охорони здоров’я на підставі письмового
дозволу начальника СІЗО або його заступника та
письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, допускає осіб, яким
дозволено побачення з ув’язненим, з урахуванням
розпорядку дня закладу охорони здоров’я та висновку лікаря цього закладу на їх письмовій заяві.

3.2. Порядок приймання скарг, заяв, клопотань та
листів ув’язнених, реєстрації і направлення їх адресатам, а також оголошення авторам про результати їх
розгляду здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення».

3.2. Порядок приймання скарг, заяв, клопотань
та листів ув’язнених, реєстрації і направлення їх адресатам, а також оголошення авторам про результати їх розгляду здійснюються відповідно до статті 13
Закону України «Про попереднє ув’язнення» та Інс
трукції з організації перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які тримаються в установах
виконання покарань та слідчих ізоляторах,
затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 02 липня 2013 року № 1304/5, за
реєстрованим у Міністерстві юстиції України
02 липня 2013 року за № 1110/23642.

Розділ VІІІ. Надання соціально-психологічної та педагогічної допомоги
5.5. Ув’язненим і засудженим дозволяється мати при 5.5. Ув’язненим і засудженим дозволяється мати при
собі і користуватися релігійною літературою, предме- собі і користуватися релігійною літературою, предметами релігійного культу індивідуального користуван- тами релігійного культу індивідуального користуван-
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ня для натільного або кишенькового носіння, крім ня для натільного або кишенькового носіння, крім
саморобних та колючо-ріжучих предметів.
саморобних, колючо-ріжучих та пожежонебез
печних предметів.
6.8. Стягнення у вигляді поміщення до карцеру
накладається за вмотивованою постановою про
поміщення ув’язненого у карцер, винесеною начальником СІЗО або особою, яка виконує його обов’язки
(додаток 26). Постанови про накладення дисциплінарного стягнення оголошуються ув’язненим (засудженим) під підпис та разом з матеріалами перевірки
долучаються до їх особових справ.

6.8. Стягнення у вигляді поміщення до карцеру
накладається за вмотивованою постановою про
поміщення ув’язненого у карцер, винесеною начальником СІЗО або особою, яка виконує його обов’язки
(додаток 26). Постанова про накладення дисциплінарного стягнення оголошується ув’язненому
(засудженому) під підпис та разом з висновком по
перевірці долучаються до його особової справи.

7.1.
...

7.1.
...
До неповнолітніх ув’язнених та засуджених
стягнення у виді поміщення до карцеру засто
совується у виключних випадках у разі безус
пішного застосування інших заходів впливу.

7.2. Злісним порушником режиму тримання є ув’яз
нений або засуджений, який не виконує законних вимог персоналу СІЗО, вживає спиртні напої, наркотичні
засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші
одурманливі засоби, виготовляє, зберігає, купує, розповсюджує заборонені предмети, бере участь у настільних та інших іграх з метою здобуття матеріальної
чи іншої вигоди, вчинив дрібне хуліганство, систематично ухиляється від лікування захворювання, що
становить небезпеку для здоров’я інших осіб, а також
вчинив протягом року більше трьох порушень режиму тримання, на які за постановою начальника СІЗО
чи особи, яка виконує його обов’язки, були накладені
стягнення, що достроково не зняті або не погашені
відповідно до чинного законодавства.

7.2. Злісним порушником режиму тримання є
ув’язнений або засуджений, який не виконує законних вимог персоналу СІЗО, вживає спиртні напої,
наркотичні засоби, психотропні речовини або їх
аналоги чи інші одурманливі засоби, виготовляє,
зберігає, купує, розповсюджує заборонені предмети,
бере участь у настільних та інших іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди, вчинив дрібне
хуліганство, систематично ухиляється від лікування
захворювання, що становить небезпеку для здоров’я
інших осіб або вчинив протягом року більше трьох
порушень режиму тримання.

7.4. За відсутності начальника СІЗО, коли іншими заходами попередити порушення режиму неможливо,
ув’язнені чи засуджені переводяться в окрему камеру
відповідно до постанови про тимчасову ізоляцію до
24 годин ув’язненого (засудженого) (додаток 28) до
прибуття начальника СІЗО. Така ізоляція не є дисциплінарним стягненням, але якщо начальник СІЗО
приймає рішення про поміщення особи, яка вчинила

7.4. За відсутності начальника СІЗО, коли іншими заходами припинити і попередити порушення режиму неможливо, ув’язнені чи засуджені переводяться
до окремої камери відповідно до постанови про
тимчасову ізоляцію до 24 годин ув’язненого (засудженого) (додаток 28) до прибуття начальника СІЗО.
Така ізоляція не є дисциплінарним стягненням, але
якщо начальник СІЗО приймає рішення про поміщен-
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порушення, у карцер, час попереднього перебування ня особи, яка вчинила порушення, у карцер, час пов ізоляції зараховується до загального строку три- переднього перебування в ізоляції зараховується до
мання в карцері.
загального строку тримання в карцері.
7.7. ... Ув’язненим та засудженим, поміщеним до 7.7. ... Ув’язненим та засудженим, поміщеним до каркарцеру, у випадку призначення судом дати судового церу, за їх заявою видаються наявні у них матеріали
розгляду за їх заявою видаються наявні у них ма- для підготовки до судового засідання.
теріали для підготовки до судового засідання.
7.13. Карцер обладнується відповідно до опису (дода- виключити
ток 30).
Розділ ІХ. Праця та матеріально-побутове забезпечення ув’язнених і засуджених
1.4. Ув’язнені не допускаються до роботи у відділах
по контролю за виконанням судових рішень, фотолабораторіях, радіотрансляційних вузлах, у кімнатах
із розмножувальною та іншою апаратурою, до управління транспортними засобами, до ремонту й експлуатації технічних засобів охорони та зв’язку, а також до
догляду за службовими собаками.

1.4. Ув’язнені не допускаються до роботи у відділах
(групах, секторах) контролю за виконанням судових рішень, фотолабораторіях, радіотрансляційних
вузлах, у кімнатах із розмножувальною та іншою апаратурою, до управління транспортними засобами, до
ремонту й експлуатації технічних засобів охорони та
зв’язку, а також до догляду за службовими собаками.

2.3. Не залишаються для роботи з господарського обслу- Виключити
говування СІЗО іноземці та особи без громадянства, колишні військовослужбовці, засуджені за самовільне залишення частини та дезертирство, колишні працівники
правоохоронних органів, що засуджені за тяжкі злочини, особи, засуджені за злочини, пов’язані з незаконним
обігом наркотиків, розкраданням зброї та боєприпасів.
2.4. Загальна чисельність засуджених, які можуть
залишатися для роботи з господарського обслуговування СІЗО, не може перевищувати 5 відсотків від
наповнення СІЗО.

2.4. Загальна чисельність засуджених, які можуть
залишатися для роботи з господарського обслуговування СІЗО, не може перевищувати 5 відсотків від
планового наповнення СІЗО.

2.5. Для проведення капітальних ремонтів камер з числа засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування, можуть створюватися ремонтнобудівельні бригади. Така праця оплачується за рахунок
коштів, виділених на проведення ремонтних робіт.

2.5. Для проведення ремонтних робіт з числа засуджених, залишених для роботи з господарського
обслуговування, можуть створюватися ремонтнобудівельні бригади. Оплата праці таких осіб здій
снюється відповідно до законодавства.

3.1. Відповідно до вимог статті 115 КВК та статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення» ув’язненим
і засудженим забезпечуються побутові умови, що
відповідають правилам санітарії та гігієни.

3.1. Відповідно до вимог статті 115 КВК та статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення» ув’язненим
і засудженим забезпечуються побутові умови, що
відповідають правилам санітарії та гігієни.
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Ув’язненим надаються безплатно за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі
та інші види матеріально-побутового забезпечення.
Їм видається одяг і взуття встановленого зразка.

Ув’язненим надаються безплатно за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі
та інші види матеріально-побутового забезпечення.
За потреби їм видається одяг і взуття.

3.5. Вагітні жінки і жінки з дітьми розміщуються в
камерах, які обладнуються одноярусними ліжками.
Для дітей установлюються дитячі ліжка, а жінки
отримують предмети догляду за ними.

3.5. Вагітні жінки і жінки з дітьми розміщуються в камерах, які обладнуються відповідно до
Норми забезпечення меблями, інвентарем
і предметами господарчого призначення
слідчого ізолятора, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 27 липня
2012 року № 1118/5, зареєстрованої в Міні
стерстві юстиції України 30 липня 2012 року за
№ 1275/21587.

4.1. Ув’язнені і засуджені щодня забезпечуються
триразовим гарячим харчуванням за нормами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від
16 червня 1992 року № 336 «Про норми харчування
осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ».

4.1. Ув’язнені і засуджені забезпечуються харчуванням за нормами та в порядку, визначеними пос
тановами Кабінету Міністрів України від 16 червня
1992 року № 336 «Про норми харчування осіб, які
тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої
служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ», від 27 грудня
2001 року № 1752 «Про норми харчування
у протитуберкульозних закладах для осіб,
хворих на туберкульоз, та малолітніх і непов
нолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями ту
беркульозу» та Положенням про організацію
продовольчого забезпечення у Державній
кримінально-виконавчій службі України на
мирний час, затвердженого наказом Мініс
терства юстиції України від 08.06.2012 № 850/5,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
15 червня 2012 року за № 982/21294.

4.3. Засуджені, залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування, приймають їжу в приміщенні для вживання їжі або в їдальні. Ув’язнені, які
працюють у майстернях, приймають їжу за місцем
роботи у спеціально відведених місцях з дотриманням вимог санітарії та гігієни або в камерах.

4.3. Засуджені, залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування, приймають їжу в приміщенні для приймання їжі або в їдальні. Ув’язнені,
які працюють у майстернях, приймають їжу за місцем
роботи у спеціально відведених місцях з дотриманням вимог санітарії та гігієни або в камерах.
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6.1. ... Особи, які прямують транзитом, забезпечуються установою виконання покарань або СІЗО
одягом і взуттям за сезоном, а також харчуванням
відповідно до законодавства.

6.1. ... Особи, які прямують транзитом, забезпечуються установою виконання покарань речовим
майном, а також харчуванням відповідно до нор
мативно-правових актів.

Розділ Х. Медичне обслуговування ув’язнених і засуджених в СІЗО
1.2. Медична частина забезпечує надання первинної лікувально-профілактичної допомоги ув’язненим і засудженим. Вона включає консультацію лікаря, діагностику
і лікування основних найпоширеніших захворювань,
травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення
хворого ув’язненого чи засудженого для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги.

1.2. Медична частина забезпечує надання первинної
лікувально-профілактичної допомоги ув’язненим
і засудженим, яка включає консультацію лікаря,
діагностику і лікування захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення хворого
ув’язненого чи засудженого для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги.

1.3. Основними завданнями медичної частини є: на- 1.3. Основними завданнями медичної частини є:
дання невідкладної медичної допомоги; ...
надання екстреної медичної допомоги;
...
1.4. Медична частина має у своєму складі амбулаторію, стаціонар, інфекційний ізолятор, окрему
палату-ізолятор для тримання осіб з психічними
розладами, аптеку і стерилізаційну (автоклавну).
Усі приміщення медичної частини обладнуються інженерно-технічними засобами охорони і нагляду.

1.4. Медична частина має у своєму складі амбулаторію, стаціонар, інфекційний ізолятор, окрему палату-ізолятор для тримання осіб з психічними розладами, туберкульозний кабінет, приміщення для
зберігання ліків. Усі приміщення медичної частини
обладнуються інженерно-технічними засобами охорони і нагляду.

1.5. Амбулаторія медичної частини СІЗО призначена для надання амбулаторної медичної допомоги
ув’язненим і засудженим. До складу амбулаторії
входять кабінети: начальника медичної частини;
лікарського прийому (терапевта, фтизіатра, психіатра, нарколога, стоматолога тощо); долікарського
прийому (фельдшери, медсестри); фізіотерапевтичний; процедурний; допоміжні діагностичні, у тому
числі функціональної діагностики, рентгенологічний, флюорографічний. В амбулаторії обладнуються
приміщення для: клініко-діагностичної лабораторії;
перев’язувального кабінету; зберігання ліків; очікування прийому.

1.5. Амбулаторія медичної частини СІЗО призначена для надання амбулаторної медичної допомоги
ув’язненим і засудженим.
До складу амбулаторії входять кабінети: начальника
медичної частини; лікарського прийому (терапевта,
фтизіатра, інфекціоніста, психіатра, нарколога, стоматолога тощо); долікарського прийому (фельдшери, медсестри); фізіотерапевтичний; процедурний;
допоміжні діагностичні, у тому числі функціональної
діагностики, рентгенологічний, флюорографічний.
В амбулаторії обладнуються приміщення для: клініко-діагностичної лабораторії; зберігання ліків; очікування прийому.

1.6. Стаціонар медичної частини призначений для: 1.6. Стаціонар медичної частини призначений для:
... тримання хворих, які підлягають звільненню через ...
хворобу, за неможливості перебування їх у камерах. виключити
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2.1. У СІЗО здійснюються: медичний контроль за станом здоров’я ув’язнених і засуджених шляхом проведення оглядів та обстежень; виявлення осіб, які
потребують лікування та постійного медичного нагляду, проведення щодо них лікувально-оздоровчих
заходів з метою збереження здоров’я і працездатності; амбулаторне і стаціонарне лікування методами і засобами відповідно до чинного законодавства.

2.1. У СІЗО здійснюються: медичний контроль за станом здоров’я ув’язнених і засуджених шляхом проведення оглядів та обстежень; виявлення осіб, які потребують лікування та постійного медичного нагляду,
проведення щодо них лікувально-оздоровчих заходів з метою збереження здоров’я і працездатності;
амбулаторне і стаціонарне лікування до системи
стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних
протоколів надання медичної допомоги в по
рядку, передбаченому законодавством.

2.2. У СІЗО ув’язнені і засуджені звертаються по медичну допомогу до медичного працівника під час
щоденного обходу ним камер, а в разі гострого захворювання — до посадових осіб СІЗО.

2.2. У СІЗО ув’язнені і засуджені звертаються по медичну допомогу до медичного працівника під час
щоденного обходу ним камер або до посадових осіб
СІЗО. Медичному персоналу не дозволяється
заходити в камери і залишатися там без супро
воду посадових осіб СІЗО.
...
...
Амбулаторний прийом проводиться медичними пра- Амбулаторний прийом проводиться лікарем (фель
цівниками у медичних кабінетах режимних корпусів за дшером) у медичних кабінетах режимних корпусів
попереднім записом, що здійснюється фельдшером. за попереднім записом.
Медичному персоналу не дозволяється заходити в камери і залишатися там без супроводу посадових осіб СІЗО.
2.3. Розміщення хворих ув’язнених і засуджених у
стаціонарі медичної частини проводиться за рекомендацією медичного працівника СІЗО з дотриманням вимог ізоляції.
Особи, щодо яких є підозра на наявність у них інфекційних або паразитарних захворювань, розміщуються в камерах медичної частини, що виділяються під
карантин, строк якого визначається медичними
показаннями. Первинна санітарна обробка таких осіб
здійснюється в останню чергу з обов’язковою дезінфекцією одягу й особистих речей.

2.3. Госпіталізація хворих ув’язнених і засудже
них у стаціонарі медичної частини проводиться
за висновком лікаря (фельдшера) СІЗО. Розміщення хворих ув’язнених і засуджених у стаціонарі медичної частини проводиться з дотриманням вимог ізоляції.
Особи, щодо яких є підозра на наявність у них інфекційних або паразитарних захворювань, розміщуються в інфекційному ізоляторі медичної частини.
Первинна санітарна обробка таких осіб здійснюється
в останню чергу з обов’язковою дезінфекцією одягу
й особистих речей.

2.5. У випадках, коли ув’язнений або засуджений бажає використовувати аналоги медичних препаратів,
призначених для проходження курсу лікування, вони
можуть бути отримані від родичів (у фабричній закритій, не пошкодженій упаковці) за висновком лікаря в порядку, визначеному чинним законодавством.
Такі ліки підлягають обліку в медичній частині.

2.5. У випадках, коли ув’язнений або засуджений бажає
використовувати аналоги медичних препаратів, призначених для проходження курсу лікування, вони можуть
бути отримані від родичів або інших осіб (у фабричній
закритій, не пошкодженій упаковці) за висновком лікаря
в порядку, визначеному чинним законодавством. Такі ліки підлягають кількісному обліку в медичній частині.
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2.6. Ув’язнені і засуджені, які вибувають із СІЗО, підлягають медичному огляду. До перевезення не допускаються хворі в гострій стадії захворювання, хворі
на інфекційні та венеричні захворювання, уражені
педикульозом, коростою, які не пройшли встановленого курсу лікування. Виняток становлять хворі на
активну форму туберкульозу та венеричні захворювання, вироки щодо яких набрали законної сили. Таких хворих направляють на лікування до спеціалізованих лікарень ДПтС в умовах ізоляції. Перевезення
осіб, хворих на туберкульоз, до лікувальних закладів,
судів, для проведення слідчих дій здійснюється спеціалізованим транспортом з додержанням санітарно-гігієнічних норм.

2.6. Ув’язнені і засуджені, які вибувають із СІЗО, підлягають медичному огляду. До перевезення не допускаються хворі в гострій стадії захворювання, хворі
на інфекційні захворювання (крім туберкульозу),
уражені педикульозом, коростою, які не пройшли
встановленого курсу лікування.
Хворі на активну форму туберкульозу та захворювання, що передаються статевим шляхом, вироки
щодо яких набрали законної сили, направляються
на лікування до спеціалізованих лікарень (відділень)
Державної кримінально-виконавчої служби Ук
раїни в умовах ізоляції. Перевезення осіб, хворих на
туберкульоз, до лікувальних закладів, судів, для проведення слідчих дій здійснюється спеціалізованим транспортом з додержанням санітарно-гігієнічних норм.

2.8. Надання ув’язненим і засудженим невідкладної
медичної допомоги, що не може бути надана у медичній частині СІЗО, здійснюється відповідно до Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної
допомоги особам, узятим під варту, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України та Міністерства
охорони здоров’я України від 10 лютого 2012 року
№ 239/5/104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10 лютого 2012 року за № 212/20525.

2.8. Надання ув’язненим і засудженим екстреної медичної допомоги, що не може бути надана у медичній частині СІЗО, здійснюється відповідно до Порядку
взаємодії закладів охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної
допомоги особам, узятим під варту, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України та Міністерства
охорони здоров’я України від 10 лютого 2012 року
№ 239/5/104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10 лютого 2012 року за № 212/20525.

3.2. При психічних розладах, у тому числі інтоксикаційних та алкогольних психозах, агресивній поведінці з проявами буйства, намаганні в збудженому
стані вчинити членоушкодження до ув’язненого або
засудженого застосовується захід ізоляції у вигляді
поміщення до окремої палати-ізолятора медичної
частини СІЗО.

3.2. При психічних розладах, у тому числі інтоксикаційних та алкогольних психозах, агресивній поведінці з проявами буйства, намаганні в збудженому
стані вчинити членоушкодження до ув’язненого або
засудженого застосовується захід ізоляції у вигляді
поміщення до окремої палати-ізолятора для три
мання осіб з психічними розладами медичної
частини СІЗО з дотриманням вимог чинного за
конодавства з подальшим направленням до
спеціалізованого медичного закладу.

3.4. Про поміщення ув’язненого або засудженого до
окремої палати-ізолятора посадовою особою СІЗО складається акт, у якому зазначаються: підстави щодо застосування ізоляції, лікар (комісія лікарів), який зробив

3.4. Про поміщення ув’язненого або засудженого до окремої палати-ізолятора для тримання осіб з психіч
ними розладами посадовою особою СІЗО складається
акт, у якому зазначаються: підстави щодо застосування
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висновок, інші особливості застосування цього заходу. Акт підписується присутніми черговим помічником, медичним працівником СІЗО та молодшими
інспекторами, які брали участь у поміщенні хворого
до палати-ізолятора, затверджується начальником
СІЗО та долучається до особової справи ув’язненого
чи засудженого, а також робиться запис у його медичній карті.

ізоляції, лікар (комісія лікарів), який зробив висновок,
інші особливості застосування цього заходу. Акт підписується присутніми черговим помічником, медичним
працівником СІЗО та молодшими інспекторами, які
брали участь у поміщенні хворого до палати-ізолятора для тримання осіб з психічними розладами,
затверджується начальником СІЗО та долучається до
особової справи ув’язненого чи засудженого, а також
робиться запис у його медичній карті.

3.5. Перед поміщенням до окремої палати-ізолятора
ув’язненого чи засудженого ретельно оглядають посадові особи та медичні працівники СІЗО, вилучають
у нього всі небезпечні предмети та роз’яснюють про
необхідність його перебування в палаті, дотримання режиму та тимчасовість заходу. Відповідно до
психічного стану хворого його супровід здійснюють
два молодших інспектори та лікар.

3.5. Перед поміщенням до окремої палати-ізолятора для тримання осіб з психічними розладами,
ув’язненого чи засудженого ретельно оглядають
посадові особи, вилучають у нього всі небезпечні
предмети та роз’яснюють про дотримання режиму та
тимчасовість заходу. Відповідно до психічного стану
хворого його супровід здійснюють два молодших
інспектори та лікар.

3.6. ... Ув’язнений або засуджений, який перебуває
в ізоляції, має оглядатися лікарем не менше одного
разу на 3-4 години. Тривалість разового призначення ізоляції встановлюється до 8 годин, для продовження її строку необхідне нове призначення. При
продовженні строку ізоляції більше ніж на 48 годин
хворого перед кожним новим призначенням має
оглядати комісія лікарів-психіатрів.

3.6. ...
Ув’язнений або засуджений, який перебуває в ізоляції, має оглядатися лікарем не менше одного разу на
4 години. Тривалість разового призначення ізоляції
встановлюється до 8 годин, для продовження її строку необхідне нове призначення. При продовженні
строку ізоляції більше ніж на 48 годин хворого перед
кожним новим призначенням має оглядати комісія
лікарів-психіатрів.

Розділ ХІ. Участь ув’язнених і засуджених у цивільно-правових відносинах
1.2. ... Посвідчена довіреність вручається особі, яка
його видала, або на її прохання і за її рахунок надсилається за вказаною поштовою адресою особі, на
ім’я якої видане це доручення.

1.2. ... Посвідчена довіреність вручається особі,
від імені якої вона посвідчена, або на прохання
такої особи і за її рахунок надсилається за за
значеною нею адресою особі, на ім’я якої вида
на така довіреність.

Додатки до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів
Державної кримінально-виконавчої служби України
Додаток 2 до цих Правил

Пункт 7. доповнити словами «, з них відбував покарання у місцях позбавлення волі»

Додаток 4 до цих Правил

викласти у новій редакції
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Додаток 8 до цих Правил

виключити

Додаток 13 до цих Правил

виключити

Додаток 14 до цих Правил

виключити

Додаток 26 до цих Правил

слово «грубе» замітити словом «злісне»

Додаток 28 до цих Правил

внести зміни: слова «карцер» замінити словами «камера»

Додаток 30 до цих Правил

виключити

Додаток 31 до цих Правил

виключити
Заступник директора
Департаменту взаємодії з органами влади
С. В. Мартиненко

Заступник директора
Департаменту взаємодії з органами влади
С. В. Мартиненко
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Розділ 4
Проект змін до наказу стосовно
медичного забезпечення засуджених

Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку надання медичної допомоги

Пропозиції
про зміни та доповнення
до «Порядку організації надання медичної допомоги
засудженим до позбавлення волі»
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
Прийняття цього нормативно-правового акту є надзвичайно важливою подією для політики у сфері виконання покарань нашої держави.
Численні зауваження правозахисного середовища та міжнародних органів підтверджують, що стан надання медичної допомоги в українських
установах виконання покарань залишає бажати кращого. Не дивно, що
в’язнична медицина неодноразово ставала предметом особливої стурбованості Ради Європи, зокрема, Європейського комітету з запобігання
катуванням, Європейського суду з прав людини, діяльність яких продемонструвала серйозні прогалини у забезпечені здоров’я осіб, що знаходяться в установах, підпорядкованих ДПтС України.
Незважаючи на це, як підтверджує наш аналіз, розробники документу проігнорували низку міжнародних стандартів, які стосуються сфери
надання медичної допомоги засудженим. У нас склалося враження, що
стандарти Європейського суду з прав людини, Європейського комітету
з запобігання катуванням, Всесвітньої організації охорони здоров’я були
серйозно обділені увагою авторами проекту Порядку.
З цього приводу варто вказати на необхідність перед подальшим
опрацюванням Порядку детального аналізу Державною пенітенціарною службою України принаймнітаких документів (далеко не вичерпний перелік):
1. Загальних доповідей Європейського комітету з запобігання катуванням, зокрема Загальної доповіді № 3, яка спрямована на закріплення
157

Розділ 4. Проект змін до наказу стосовно медичного забезпечення засуджених
стандартів медичної допомоги в’язням, останньої Загальної доповіді Комітету за 2013 рік, яка встановлює стандарти документації та фіксування
тілесних ушкоджень ув’язнених та інших засуджених; особлива увага мала б бути приділена також «Стандартам КЗК», у яких визначені засадничі
ідеї в тому числі щодо пенітенціарної медицини;
2. Принципово важливих документів Ради Європи:
Відповідних положень Рекомендації Ради Європи щодо Європей
ських в’язничних правил (2006);
Рекомендації № R (98) 7 Комітету Міністрів державам-учасницям
стосовно етичних та організаційних аспектівохорони здоров’я у в’язниці
(Прийнято Комітетом Міністрів 8 квітня 1998);
Доповідь Європейського комітету охорони здоров’я (1998) «Організація медичних послуг у в’язницях в
Державах-членах Ради Європи»;
3. Вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я по основних аспектах здоров’я у місцях позбавлення волі (2006, Відень), документ, що
вважається керівним у визначенні політики охорони здоров’я засуджених; Керівного рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я та Програми ВІЛ / СНІД Організації Об’єднаних Націй «ВІЛ / СНІД попередження,
лікування, поводження та підтримка» (2006, Відень). Замість того, щоб
обмежитися загальними формулюваннями і бланкетними нормами щодо
ВІЛ / СНІД в тексті Порядку, авторам Проекту варто було б звернути увагу
на та окреслити в документі специфічні проблеми, що пов’язані з утриманням, лікуванням, підтримкою ВІЛ-інфікованих в пенітенціарних установах, адже їх специфіка є суттєвою, а кількість інфікованих засуджених
є надзвичайно великою. До речі, ДПтС України мала гарну нагоду взяти до
уваги і впровадити у практику власні досить якісні напрацювання з цього
приводу у виданні «ВІЛ / СНІД та права людини у пенітенціарній системі»
(2011 рік), однак не зробила цього;
Принципи ООН медичної етики, що відносяться до ролі працівників
охорони здоров’я(ухвалені Генеральною Асамблеєю, Резолюція 37/194of
18 грудня 1982);
4. Заяви Всесвітньої медичної асоціації щодо особистого огляду засуджених, що була прийнята на Всесвітній медичній асамблеї (Будапешт,
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Угорщина, 1993) зі змінами Ради цієї організації (Дивон-ле-Бен, Франція,
2005);
Заяви Всесвітньої ради медичних сестер ««Заява про позицію з питання про роль медичних сестер у догляді за затриманими та ув’язненими
«(прийнято в 1998 р., переглянуто і змінено в 2006 і 2011 рр.);
Тренчинська заява про охорону психічного здоров’я в тюрмах (Всесвітня організація охорони здоров’я, 2007);
Московської декларації «Тюремне здоров’я як частина громадського
здоров’я» (Всесвітня організація охорони здоров’я, 2003);
Документа «Забезпечення здоров’я молоді в умовах ув’язнення»
(Всесвітня організація охорони здоров’я, 2003).
Можливо, саме відсутність детального попереднього аналізу цих
стандартів й призвело до низької якості пропонованого для обговорення
Порядку. Багато з наших зауважень спрямовані на те, щоб хоч трохи надолужити упущення розробників. Зауважимо, що розробка дійсно якісного
документу, який відповідав би міжнародним стандартам, нашими пропозиціями, які спрямовані перш за все на подолання явних недоліків, аж ніяк
не обмежується.
У світлі вищенаведеного, слід рекомендувати Державній пенітенціарній службі також вернути увагу на окремі принципові речі:
1. Необхідність аналізу зазначених міжнародних стандартів та роз
робки базового концептуального документу, який включив би основні
вимоги міжнародних стандартів до порядку надання медичної допомоги
особам, які утримуються в пенітенціарних установах, та став би першим
кроком для розробки якісного відомчого акту;
2. Потребу розробки окремого розділу, який стосувався б превентивної медицини. Охорона здоров’я, особливо у в’язницях, не повинна обмежуватися лише лікуванням, а має бути розрахована йна превенцією. Натомість Проект не містить фактично й згадки про таке важливе завдання.
Якщо взяти за відправну позицію стандарти КЗК (3-тя Загальна доповідь),
то пріоритетними сферами профілактики мають бути:
а) гігієна;
б) заразні хвороби (що передаються);
в) попередження суїциду;
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г) попередження насилля.
З нашої точки зору, доцільно також означити попередження наркоманії та алкоголізму.
3. Закріпити специфічні аспекти охорони здоров’я жінок із максимальним врахуванням вимог Бангкокських правил;
4. Вирішення питання застосування лікування метадоновою терапією засуджених, що вимагає започаткування дискусії на рівні ДПтС України. Особлива актуальність та гострота цього питання була підтверджена
минулорічним випадком смерті клієнта замісної підтримувальної терапії
в СІЗО м. Києва через її переривання;
5. На наш погляд ДПтС України повинна розглянути питання про
прийняття комплексного акту, який би врегулював одночасно й питання медичного забезпечення в СІЗО. Доцільним є поширення Проекту на
осіб, що засуджені до покарання у виді арешту, адже переважно воно
відбувається в тих же установах, що й позбавлення волі на певний строк
та довічне позбавлення волі;
6. Принциповим, на наше переконання, є перегляд Додатку 7 (до пунк
ту 2 глави 1 розділу ІІІ) «Перелік показань і протипоказань для направлення хворих до спеціалізованих та багатопрофільних лікарень (відділень)»,
адже запропоноване закріплення протипоказань для направлення засуджених для лікування за межі установи є неприйнятним та може звести
до мінімуму вплив позитивної спрямованості до ширшого використання
потенціалу лікарень поза пенітенціарними установами на практиці.
Особливе занепокоєння викликає зміст нового переліку хвороб, що є підставою для дострокового звільнення.
Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів
про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання від
18 січня 2000 року був невиправдано жорстоким. Цей перелік, затверджений наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань та Міністерством охорони здоров’я України, передбачає звільнення від покарання в’язнів з вкрай важкими хворобами, як правило
в незворотному стані. Проект нового наказу, який ще не затверджено
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ще більш жорстокий, і його затвердження і виконання треба терміново
призупинити.
Так, за старим і сучасним наказами від покарання звільнялися лише
хворі на прогресуючий двосторонній фіброзно-кавернозний туберкульоз з порушеннями серцево-судинної системи, який не виліковується адекватною хіміотерапією. Тобто, така ж ситуація, якщо процес захопив одну
легеню — не є підставою для звільнення. Прогресуючий деструктивний
туберкульоз хребта, двосторонній туберкульоз нирок з кавернами — всі
ці показники є передумовою невиліковних уражень. Тобто, хворих звільняють майже на межі життя і смерті.
Ще гірше ситуація з онкологічними захворюваннями. Фактично, хворих звільняють вмирати, бо підставою для звільнення є онкологічні захворювання 4-го ступеню. Таких хворих в Україні, як правило, вилікувати не
можуть.
В новому наказі все це збереглося. Більш того, в розділі «хвороби нервової системи» в старому варіанті були присутні судинні захворювання.
Так за наказом можна було подавати на звільнення в’язнів з «Судинними захворюваннями головного та спинного мозку: емболії, геморагічні,
ішемічні або змішані гострі порушення мозкового кровообігу, хронічна
судинна енцефалопатія 3-ї стадії, первинні (нетравматичні) субарахноїдальні крововиливи при встановленому діагнозі з вираженими стійкими
явищами осередкового враження мозку». В новому наказі навіть цього
надто жорстокого переліку немає. Тобто звільняти в’язнів навіть з найважкішими судинними розладами не передбачається.
Те ж стосується менінгітів, абсцесів головного мозку, розсіяного
склерозу,туберкульозного ураження нервової системи, лейкоенцефаліту
Шільдерса, пухлин головного мозку, краніоспінальних пухлин, тощо.
В новому переліку немає навіть таких надважких хвороб як бічний
аміотрофічний склероз, цереброспинальні атаксії, епілепсії.
Теж саме ми бачимо в переліку хвороб органів кровообігу. Якщо
в старому переліку були присутні: констриктивний перикардит, що не
підлягає хірургічному лікуванню, набуті або природні вади серця, бактеріальний ендокардит, затяжний перебіг, кардіоміопатія, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба 3-ї стадії, тощо. То за новим переліком
подання на звільнення вимагають тільки «усі хвороби серця 3-ї стадії,
та загрозливі шлуночкові аритмії високих градацій на тлі ішемії міокарду
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та зниженої систолічної функції лівого шлуночка. Безумовно — це просто
вбивчий перелік хвороб.
Також значно погіршилася стаття про хвороби органів дихання.
В старому переліку подання на звільнення підлягали хворі на: хронічний
обструктивний бронхіт, бронхіальну астму, бронхоектатична хвороба,
абсцес легенів, єпієма плеври, саркоідоз, ідіопатичний фіброзний альвеоліт, пневмоконіози різної етіології, емфізема. В новому переліку зазначено, що поданню на звільнення підлягають усі хвороби органів дихання
з легеневою недостатністю 3-го ступеню, тобто коли процес став вже незворотнім.
Дуже поганим є перелік хвороб органів травлення і нирок. Він передбачає подання на звільнення тільки при цирозі печінки та порушення
всмоктування в кишковику в стадії кахексії і білкової недостатності та наявності хронічної хвороби нирок 4–5-ї стадії, чи недостатності кровообігу 3-ї
стадії, тобто коли хвороба є вже невиліковною.
Серед хвороб кістково-м’язової системи та сполученої тканини подання передбачалось при низці захворювань: ревматоїдний артрит, геморагічний васкуліт, системний червоний вовчак, хвороба Бехтерєва,
дерматоміозіт, вузелковийпереартеріїт, системна склеродермія. В новому переліку залишилося тільки висока ампутація верхніх або нижніх кінцівок, або поєднання високих ампутацій однієї верхньої і однієї нижньої
кінцівок.
Таким чином, цей перелік хвороб, який ще не затверджений, на наш
погляд, має бути переглянутим, бо він не відповідає жодним міжнародним нормам, є жорстоким і антигуманним.
Харківська правозахисна група і надалі продовжує відстоювати
свою послідовну позицію про необхідність перепідпорядкування медичної служби установ виконання покарань Міністерству охорони здоров’я
України, як це неодноразово рекомендувала Рада Європи. Ми проінформовані про наявність політичної волі керівництва ДПтС України для такого
перепідпорядкування і про відсутність такої волі у Міністерства охорони
здоров’я. У зв’язку з цим ми закликаємо Державну пенітенціарну службу
України до започаткування публічної процедури переговорів із МОЗ України з приводу перепідпорядкування медичної служби цьому відомству
та сприятимемо у забезпеченні прогресування та підтримки цьому процесу з боку громадянського суспільства.
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Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку надання медичної допомоги
Ми наполягаємо на максимальному врахуванні нижчевикладених
пропозицій так само, як і на втіленні наших концептуальних зауважень
у новому, доопрацьованому Проекті. Його розробка має бути суттєво
продовжена у часі з тим, щоб всебічно врахувати зауваження. Звертаємо
увагу ДПтС України, що чинні зауваження повністю розроблені з точки
зору забезпечення прав людини, а також базуються на міжнародних стандартах, виконання яких не може ставитися під сумнів, а тому відхилення
окремих з цих пропозицій навряд чи буде обгрутнованим та виправданим у світлі пріоритету прав людини, задекларованого ДПтС України.

Порівняльна таблиця з пропонованими змінами
Чинна редакція

Пропонована редакція

Обґрунтування

Розділ 1
1. Цей Порядок визначає основні
засади організації надання медичної допомоги засудженим до
позбавлення волі та взаємодію
закладів охорони здоров’я Дер
жавної кримінально-виконавчої
служби України (далі — заклади
охорони здоров’я ДКВС) із закладами охорони здоров’я з питань
надання медичної допомоги засудженим.

1. Цей Порядок визначає основні
засади організації надання медичної допомоги засудженим
до арешту, позбавлення волі
на певний строк, довічного
позбавлення волі та взаємодію
закладів охорони здоров’я Дер
жавної кримінально-виконавчої
служби України (далі — заклади
охорони здоров’я ДКВС) із закладами охорони здоров’я з питань
надання медичної допомоги засудженим.

Щодо арешту див. вище.
Також бажано уникати формулювання назв покарань не так, як
вони закріплені у Кримінальному
кодексі України: позбавлення волі
на певний строк і довічне позбавлення волі. І хоча КВК України йде
шляхом заміщення обох видів
покарань одним терміном «позбавлення волі» краще з точки зору юридичної техніки записувати
обидва види покарання.

11. У разі звернення засудженого до лікаря закладу охорони
здоров’я ДКВС з проханням про
допуск обраного лікаря медичний працівник закладу охорони
здоров’я ДКВС протягом 1 доби
готує медичну довідку про стан

11. У разі звернення засудженого до лікаря закладу охорони
здоров’я ДКВС з проханням про
допуск обраного лікаря медичний працівник закладу охорони
здоров’я ДКВС протягом 1 доби
готує медичну довідку про стан

Незважаючи на те, що Проект
закріплює право на вільний вибір
лікаря, необхідне таке уточнення,
яке сприятиме додатковій визначеностіукримінально-виконавчих
відносинах. Що стосується індивідуально-практикуючих лікарів,
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11. У разі звернення засудженого до лікаря закладу охорони
здоров’я ДКВС з проханням про
допуск обраного лікаря медичний працівник закладу охорони
здоров’я ДКВС протягом 1 доби
готує медичну довідку про стан
здоров’я засудженого та запит до
керівництва УВП.

11. У разі звернення засудженого до лікаря закладу охорони
здоров’я ДКВС з проханням про
допуск обраного лікаря медичний працівник закладу охорони
здоров’я ДКВС протягом 1 доби
готує медичну довідку про стан
здоров’я засудженого та запит до
керівництва УВП. Засуджений може звернутися про допуск лікаря
із будь-якого закладу охорони
здоров’я, в тому числі із приватного, а також індивідуально-практикуючих лікарів.

Незважаючи на те, що Проект
закріплює право на вільний вибір
лікаря, необхідне таке уточнення,
яке сприятиме додатковій визначеності у кримінально-виконавчих
відносинах. Що стосується індивідуально-практикуючих лікарів,
то презюмується необхідність наявності відповідного документа,
що посвідчує право на заняття індивідуальною лікарською практикую. Це пов’язано, зокрема,
і з вимогою, які міститься у п. 1.12
Проекту щодо порядку пропуску
спеціаліста, який можливий тільки
після пред’явлення сертифіката.

12. Керівництво установи виконання покарань (далі — УВП)
забезпечує допуск лікаря до засудженого протягом 3 робочих
днів після представлення обраним
лікарем паспорта громадянина,
диплома про освіту та сертифіката
спеціаліста.

12. Керівництво установи виконання покарань (далі — УВП)
забезпечує допуск лікаря до засудженого протягом 3 робочих днів.
Допуск надається тільки після
представлення обраним лікарем
документа, що посвідчує особу,
диплома про освіту та сертифіката спеціаліста.

Пропонована авторами Проекту
редакція норми дає можливість
неоднозначно трактувати її зміст.
А саме, можна неоднозначно трактувати, чи надається допуск після
трьох днів після представлення
сертифіката чи протягом трьох
днів, але за умови пред’явлення
сертифіката.
Такий термін як «паспорт громадянина» не є загальновживаним
у юридичній теорії. Натомість законодавство, як правило, містить
категорію «документ, що посвідчує
особу», яка є ширшою за змістом
і виправданішою.

15. Консультування, обстеження
і лікування обраним засудженим
лікарем здійснюються в умовах закладу охорони здоров’я ДКВС в присутності медичного персоналу.
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15. Консультування, обстеження і лікування обраним засудженим лікарем здійснюються в умовах закладу
охорони здоров’я ДКВС. Присутність іншого медичного персоналу при цьому забороняється, за
винятком випадків згоди засудженого та обраного лікаря.

Пропоновані зміни спрямовані на
усунення відразу кількох негативних аспектів пропонованої редакції норми:
а) порушення конфіденційності
медичної інформації. Перевага лікування нев’язнич
ним лікарем від звичайного

Порівняльна таблиця з пропонованими змінами
Консультування, обстеження і лікування проводяться поза межами
чутності і, якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза межами
видимості немедичного персоналу.

лікування в’язничними лікарями серед іншого полягає в тому,
що засуджений може без побоювань висловлювати йому інформацію щодо стану здоров’я,
яку він не бажав би ставити під
загрозу розголошення персоналу або взагалі розголошенню
серед засуджених (особливо
що стосується ВІЛ-статусу, при
наявності якого, можливість
лікування лікарем не з колонії
може стати вирішальною у бажанні засудженого лікуватися,
з огляду на побоювання розголошення свого статусу у разі
звернення до лікарів колонії);
б) створює підстави для побоювань засудженого у разі
бажання висловитисящодо
необхідності медичної фіксації слідів насилля або бажання
їх продемонструвати;
в) лікар має бути незалежним
у способі вибору способів та методів лікування, а присутність
інших лікарів може ставати
цьому на заваді. Втім, це може
і сприяти підвищенню якості лікування тому на такий випадок
і розрахована можливість присутності інших лікарів за умови
отримання згоди засудженого
та його лікаря.
Така норма не може бути обґрунтована міркуваннями безпеки,
наприклад, можливістю передачі
заборонених предметів, адже
будь-який спеціаліст має проходити обов’язковий контроль на
предмет наявностізаборонених
предметів при вході в УВП.
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16. У разі потреби в додаткових
обстеженнях, які не можуть бути здійснені в закладах охорони
здоров’я ДКВС (наявним обладнанням, лабораторіями та обсягом медико-санітарної допомоги
не передбачено проведення цих
обстежень), їх проведення здійснюється на базі закладу охорони
здоров’я з орієнтовного переліку,
де таке обстеження може бути
проведено.

16. У разі потреби в додаткових
обстеженнях, які засуджений не
бажає здійснити в закладах охорони здоров’я ДКВС,їх проведення здійснюється на базі закладу
охорони здоров’я з орієнтовного
переліку, де таке обстеження може
бути проведено.

Обмеження у можливості вибору
місця обстеження є необґрунтованим. По-перше, це порушує право
на вибір способу лікування, яке
є невід’ємною складовою права
на охорону здоров’я (ст. 6 Основ
законодавства України про охорону здоров’я). По-друге, наявне
обладнання медичних частин
вітчизняних колоній є часто застарілим і таким, що вичерпало
свій ресурс, а тому обстеження на
ньому (яке у випадку його наявності стає єдино можливим, якщо
прийняти пропоновану редакцію
норми Проекту) не може надати
результатів такої якості, яку можна отримати при проведенні обстежень за межами УВП.

18. Керівництво УВП не пізніше
строку, визначеного лікарем
у медичній довідці, забезпечує
направлення засудженого на обстеження до закладу охорони здо
ров’я з орієнтовного переліку.

Керівництво УВП у строк, визначений лікарем у медичній довідці,
але не пізніше 3 робочих днів,
забезпечує направлення засудженого на обстеження до закладу
охорони здоров’я з орієнтовного
переліку

Додаткове уточнення строку вирішення питання про направлення
засудженого на обстеження до
закладу охорони здоров’я з орієнтовного переліку є необхідним
для попередження випадків зловживання лікарем, яке може бути
погоджено з адміністрацією УВП
у зв’язку з найрізноманітнішими обґрунтуваннями останньої.
Невизначеність строків та можливість дискреції є недопустимим
у питанні забезпечення права на
охорону здоров’я.

Розділ 2
3. У разі виявлення у засудженого
тілесних ушкоджень медичний
працівник негайно повідомляє
керівництво УВП і складає довідку у трьох примірниках, у якій
детально описується характер

166

У разі виявлення у засудженого
тілесних ушкоджень медичний
працівник негайно повідомляє
керівництво УВП і складає медичну довідку у трьох примірниках,
зміст якої повинен містити:

Зміни повністю узгоджуються із
давно сформованими стандарта
ми Європейського комітету з запо
бігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи пока-

Порівняльна таблиця з пропонованими змінами
ушкоджень, їх розміри та розта- 1) твердження засудженого, які
шування. Два примірники довідки
стосуються медичного обстедолучаються до матеріалів осоження (включаючи опис ним
бової справи та медичної карти
його стану здоров’я, а також
№ 025/о, а третій примірник вибудь-які твердження щодо недається особисто засудженому.
належного поводження);
2) вичерпний опис об’єктивних
медичних показників;
3) міркування медичного працівника з огляду на твердження засудженого та об’єктивні
медичні показники, а також
обґрунтування того чи знаходяться вони у стані відповідності між собою.
Додатково до медичної довідки
складається карта тілесних
ушкоджень, в якій позначається
розташування тілесних ушкоджень, а також здійснюється фотографування ушкоджень. Знімки та карта тілесних ушкоджень
додаються до рапорту.
Після складання рапорту його
копії та копії додатків протягом
доби направляються до прокурора та територіального органу
управління ДПтС України незалежно від бажання засудженого чи
адміністрації установи виконання покарань протягом трьох діб.
Усі медичні обстеження мають
проводитися поза межами чутності і, якщо медичний працівник
не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза межами
видимості немедичного персоналу.
Засуджений повинен мати доступ до довідки та додатків до
неї, а також мати можливість
знімати копії згідно з пунктом 1.28 цього Порядку.

ранню (далі — КЗК, Комітет), які
вже давно позитивно зарекомендували себе на практиці.
Вимоги про необхідність складання за результатами огляду документа, який фіксував би твердження засудженого, які стосуються
медичного обстеження (включаючи опис ним його стану здоров’я,
а також будь-які твердження неналежного поводження); вичерпний
опис об’єктивних медичних показників; міркування медичного працівника з огляду на твердження
засудженого та об’єктивні медичні
показники, а також обґрунтування
того чи знаходяться вони у стані
відповідності між собою були закріплені ще у перших Загальних
доповідях Комітету. Так, вони були
висловлені, наприклад, у п. 53 2-ої
Загальної доповіді 1992 року (Ref.:
CPT/Inf (92) 3); 3-ої Загальної доповіді 1993 року (Ref.: CPT/Inf (93)
12), а саме у п. 60–61.
Найбільш комплексно ці стандарти були викладені у нещодавній
загальній доповіді 2013 року
(CPT/Inf (2013) 29), у якій були спеціально розглянуті питання порядку медичного документування
будь-яких тілесних ушкоджень.
Наприклад, про зміст рапорту
йдеться у п. 74 цього документу,
про необхідність «автоматичного»
надсилання медичним працівником рапорту відповідальним за
розслідування незалежним органам навіть без згоди самого засудженого, якщо у нього виявлено
тілесні ушкодження, вказується
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у п. 77. При цьому необхідність
надсилати такий рапорт, невраховуючи бажання засудженого,
підкреслюється особливо.
Про потребу складання «карти
медичних ушкоджень», а також
фотографування ушкоджених ділянок тіла йдеться й у п. 74 цієї ж
доповіді.
Що стосується умов нагляду за
проведенням візиту, то вимога їх
проведення поза межами чутності
та видимості (так як вона сформульована) закріплюється уп. 51
Загальної доповіді КЗК за 1993
рік (3rd GeneralReport [CPT/Inf (93)
12]), та була повторена у «Загальних стандартах КЗК» (стр. 96, CPT/
Inf/E (2002) 1 – Rev. 2013).
Також вона була повторена і Уряду
України. Зокрема п. 30 доповіді
щодо візиту у 2012 році закріплює
рекомендацію, щоб «усі медичні
обстеження в’язнів проводилися
поза межами чутності і, якщо тільки медичний працівник не бажає
іншого в кожному конкретному
випадку, поза межами видимості
немедичного персоналу».
4. Про факт виявлення тілесних ушкоджень у засудженого
керівництво УВП упродовж доби
з моменту виявлення тілесних
ушкоджень письмово інформує
прокурора, а також фіксує у журналі обліку виявлення тілесних
ушкоджень в осіб, які прибули до
УВП, форма якого визначена у додатку 3 до цього Порядку.
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4. Факт виявлення тілесних ушкоджень у засудженого керівництво
УВП упродовж доби з моменту
виявлення тілесних ушкоджень
також фіксується у журналі обліку
виявлення тілесних ушкоджень
в осіб, які прибули до УВП, форма
якого визначена у додатку 3 до
цього Порядку.

Узгоджується з попередньою зміною щодо повідомлення прокурора, а тому не має необхідності
у здійсненні повторення цієї вимоги.

Порівняльна таблиця з пропонованими змінами
5. ...
Медична допомога засудженому
надається негайно в умовах медичної частини УВП. При неможливості
надання такої допомоги в повному
обсязі засуджений направляється
до лікарняного закладу або до
закладу охорони здоров’я з орієнтовного переліку не пізніше строку,
визначеного медичним працівником у медичній довідці.

5. ...
Медична допомога засудженому
надається негайно в умовах медичної частини УВП. При неможливості
надання такої допомоги в повному
обсязі засуджений направляється
до лікарняного закладу або до закладу охорони здоров’я з орієнтовного переліку у строк, визначений
медичним працівником у медичній
довідці, але не пізніше трьох діб
з моменту її складення.

9. Після первинного медичного
огляду засуджені направляються в
дільницю карантину, діагностики
та розподілу.

9. Після первинного медичного
огляду засуджені направляються
в дільницю карантину, діагностики
та розподілу.Усім засудженим видається пам’ятка, яка містить
інформацію про:
— організацію та порядок отримання медичної допомоги як
в установі, так і за її межами,
щодо вільного вибору лікаря;
— профілактику найбільш поширених серед засуджених
захворювань;
— основні правила гігієни в установі.

Зміна відповідає рекомендації
Комітету з запобігання катуванням, що міститься у абз. 2 п. 34
його третьої Загальної доповіді
1993 року (CPT/Inf (93) 12).

21. Керівництво УВП організовує та
забезпечує цілодобову охорону засудженого під час лікування у закладі
охорони здоров’я з орієнтовного
переліку відповідно до вимог законодавства. Забезпечення охорони
не повинно заважати нормальному здійсненню лікування. Забороняється застосування наручників
до засуджених під час лікування.

Доповнення спрямоване на додаткове гарантування того, що
охорона не заважатиме нормальному процесу лікування, що
мало місце у вітчизняній практиці
(приклад скандалу прийому родів
у жінки, прикованої наручниками
до ліжка).
КЗК також неодноразово висловлювався з цього приводу,прямо
вказуючи, що застосування наручників під час лікування є недопустимим (п. 36 3-ої Загальної
доповіді КЗК 1993 року).

21. Керівництво УВП організовує та
забезпечує цілодобову охорону засудженого під час лікування у закладі охорони здоров’я з орієнтовного переліку відповідно до вимог
законодавства.

Обґрунтування безпосередньо
пов’язано з пропонованими змінами до пункту 1.18 цього Проекту
на тих самих підставах.
Також вимога «оперативності» надання медичної допомоги міститься у п. 37 Загальної доповіді 1993
року (CPT/Inf (93) 12), яка є частиною «Стандартів КЗК» (стр. 40, CPT/
Inf/E (2002) 1 – Rev. 2013).

Також вона спрямована на врахування у медичній практиці
у процесі виконання покарань
профілактичної та превентивної
цілі, про яку було сказано у концептуальних зауваженнях до цього проекту.
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23. Документи, що містять відомості про стан здоров’я засудженої особи та надання їй необхідної медичної допомоги, повинні
зберігатися з додержанням умов,
що гарантують конфіденційність
цих відомостей. Порядок доступу
до медичної документації персоналу УВП визначається окремим
наказом керівника цієї установи.

23. Документи, що містять відомості про стан здоров’я засудженої особи та надання їй необхідної
медичної допомоги, повинні
зберігатися з додержанням умов,
що гарантують конфіденційність
цих відомостей. Доступ до них
персоналу УВП повинен бути
винятком та може бути обґрунтований тільки нагальними
міркуваннями безпеки та забезпечення режиму виконання
та відбування покарання. Забороняється доступ персоналу
до інформації про ВІЛ статус
засудженого, крім випадку його
письмової згоди.
Порядок доступу до медичної документації персоналу УВП визначається окремим наказом керівника цієї установи.

Стандарти КЗК вимагають щоб засуджені володіли таким же самим
рівнем конфіденційності медичної
інформації, який існує для вільних
осіб (п. 50 3-ої Загальної доповіді
Комітету (CPT/Inf (93) 12)). Практично таке ж саме положення
міститься у Вказівках Всесвітньої
організації охорони здоров’я по основних аспектах здоров’я у місцях
позбавлення волі (2006, Відень),
де вказується: «на результати медичних оглядів та аналізів, що проводяться у виправних установах за
згодою пацієнтів в рамках клінічної
допомоги, повинні поширюватися
ті ж вимоги до конфіденційності,
що застосовуються відповідно до
норм етики в медичній практиці
зазвичай».
Зміни узгоджуються з Методичними вказівками по боротьбі
з ВІЛ-інфекцією та СНІДом в ви
правних установах (ВООЗ, 1993) де
підкреслюється, що «інформація
про стан здоров’я та медичне
лікування ув’язнених є конфіденційною» і може розголошуватися
медперсоналом тільки за згодою
ув’язненого або в тих випадках,
коли «це виправдовується міркуваннями безпеки і благополуччя
в’язнів і персоналу, із застосуванням тих же принципів розголошення інформації, які зазвичай
застосовуються в суспільстві».
Крім того, згідно з стандартами
КЗК захист конфіденційності ВІЛстатусу є аксіоматичним. А необхід
ність отримання згоди засудженого на відкриття свого ВІЛ-статусу
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є «справою принципу» (п. 31 11-ої
Загальної доповіді КЗК [CPT/Inf
(2001) 16]).
У Керівному рішенні Всесвітньої
організації охорони здоров’я та Програми ВІЛ / СНІД Організації Об’єд
наних Націй «ВІЛ / СНІД попередження, лікування, поводження та
підтримка» також міститься схожий
принцип, який вимагає:
«В’язнична система повинна імплементувати правила, щодо: ...
17. Гарантії конфіденційності медичної інформації ув’язненого. Така інформація повинна зберігатися у спеціально захищеному місці,
яке доступне лише медичному
персо-налу. ...».
При чому в усіх цих стандартах
наголошується, що забезпечення кон-фіденційності ВІЛ-статусу
в пенітенціарних закладах іноді
може бути взагалі неможливим,
однак в’язнична адміністрація
повинна здійснювати зусилля
в цьому напрямку, що, тим не
менш, може сприяти збереженню конфіденційності.
В протилежному випадку тактика
виявлення ВІЛ-інфікованих з превентивними цілями призводить
до зворотного ефекту — справжня превенція залишається в стороні і її завдання насправді не досягається.
Більше того, якщо засуджені не
впевнені у конфіденційності інформації щодо їхнього ВІЛ-статусу
вони просто не будуть звертатися
за медичною допомогою, що аж
ніяк не сприятиме лікувальним
пріоритетам.
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28. Усі особи, які вибувають
з УВП, проходять медичний огляд
з проведенням флюорографічного обстеження (крім осіб, яким
флюорографічне обстеження було
проведено менше ніж 11 місяців
тому). Після закінчення огляду
робиться висновок щодо стану
здоров’я кожного, хто вибуває,
який заноситься у медичну карту
№ 025/о.

28. Усі особи, які вибувають
з УВП, проходять медичний огляд
з проведенням флюорографічного обстеження (крім осіб, яким
флюорографічне обстеження було
проведено менше ніж 11 місяців
тому). Після закінчення огляду
робиться висновок щодо стану
здоров’я кожного, хто вибуває,
який заноситься у медичну карту
№ 025/о.

Необхідність закріплення права
засудженого отримувати медичну
інформацію стосовно власного
здоров’я обґрунтовується серед
іншого вимогами щодо неможливості обмеження доступу особи
(а відповідно за їх згодою і їх родичів) до інформації, що стосується
її здоров’я (Основи законодавства
про охорону здоров’я, Закон України «Про інформацію», Конституція
України).

Медичний працівник, який здійснював огляд, ставить свій особистий підпис під висновком на
відкритій довідці особової справи
засудженого, яка вибуває з УВП.

Медичний працівник, який здійснював огляд, ставить свій особистий підпис під висновком на
відкритій довідці особової справи
засудженого, яка вибуває з УВП.
Засуджений та інші особи, за його згодою, мають право отримати копії будь-яких медичних
документів, що його стосуються, в тому числі отримувати їх
після звільнення з установи
виконання покарань. Копії виготовляються за рахунок коштів
засудженого. У разі відсутності
на його рахунку достатніх коштів копії виготовляються за
рахунок УВП.

Така вимога безпосередньо визначена у п. 46 3-ої Загальної Доповіді
КЗК, де серед іншого, зазначається
й про можливість надання таких
копій сім’ї засудженого, юристу та
лікарю за межами установи, в якій
утримується засуджений. До речі,
таке право цілком узгоджується
і є необхідною передумовою права на вільний вибір лікаря, яке
закріплене в Проекті, адже часто
для залучення певної медичної установи чи професіонала необхідні
наявні медичні документи.
Крім того, потреба формального
закріплення такої можливості
обґрунтовується практикою Євро
пейського суду з прав людини,
а саме рішеннями щодо порушення статті 34 Конвенції (адже коли
засудженому не надаються копії
медичних документів він не може
надіслати їх до цього суду, що само
по собі вже визнається порушення
правила про співпрацю національних влад із Судом). Саме відмова
адміністрацій пенітенціарних у наданні копій документів, необхідних
Суду, ставала причиною порушення
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статті 34 Конвенції у рішенні «Устянцев проти Украни» (3299/05),
у справі «Василь Іващенко проти України» (760/03), в якій засудженому
відмовляли в отриманні копій серед
іншого у зв’язку з тим, що він мав
право мати при собі лише свій вирок (відповідна норма, між іншим,
й сьогодні закріплена у ПВР).
У принциповому рішенні Найдьон
проти України (Nаydyon v. Ukraine)
Суд чітко встановив напроти аргументам уряду, що у нього не було
обов’язку робити копії, що ст. 34
Конвенції накладає на державиучасниці позитивний обов’язок
не перешкоджати здійсненню
права на індивідуальне звернення, зокрема, надавати заявникам
копії документів, необхідних для
належного розгляду їх заяв.
Такий обов’язок витікає і з маси
інших рішень ЄСПЛ, в яких вказується на обов’язок держави забезпечувати осіб, які знаходяться
під її відповідальністю, в тому
числі засудженим, необхідними
для подачі в Суд заяви (див., наприклад, Iambor v. Romania (no. 1),
no. 64536/01, §216; Novinskiy v.
Russia, no. 11982/02, §120; Gagiu v.
Romania, no. 63258/00, §§93–99).
Глава 2
2. До повного медичного обсте- До повного медичного обстеження
ження входять: ...
входять: ...
— огляд лікарем-терапевтом, — огляд лікарем-терапевтом,
психіатром, стоматологом (зупсихіатром, хірургом, невропабним лікарем) та за показантологом, кардіологом, стоманями — огляд лікарями інших
тологом (зубним лікарем) та за
спеціальностей; ...
показаннями — огляд лікарями інших спеціальностей;

Досить дивною є логіка стосовно
невключення до повного медичного обстеження обов’язкового огляду невропатологом, кардіологом
в контексті того, що захворювання
серцево-судинної та нервової системи займають перші місця у смертності засуджених (за інформацією
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з сайту ДПтС України20: «Щодо
захворюваності та смертності
хворих на туберкульоз інформуємо, що серед причин смертності
в загальній статистиці туберкульоз посідає IV місце після СНІДу,
захворювань серцево-судинної
та нервової систем».
4. У випадках, коли лікарі медичної частини не можуть самостійно
встановити діагноз, до обстеження залучаються фахівці закладів
охорони здоров’я відповідно до
розділу І цього Порядку.

4. У випадках, коли у лікарів медичної частини виникають складнощі із встановленням точного
діагнозу самостійно, до обстеження залучаються фахівці закладів
охорони здоров’я відповідно до
розділу І цього Порядку.

Лікарю медичної частини може бути складно і навіть соромно визнати
свою недостатню кваліфікованість
і «неможливість» встановлення
діагнозу, що може призвести до
вагань у використанні потенціалу
цієї норми.
Тому зміна терміну «неможливість»
на більш нейтральне формулювання «складнощі із встановленням
точного діагнозу» тільки сприятиме додатковому гарантуванню
правильного встановлення діагнозу у засуджених завдяки залученню зовнішніх спеціалістів.

6. Подальший медичний контроль за станом здоров’я засуджених здійснюється під час профілактичних медичних оглядів,
а також у разі звернень засуджених із скаргами на стан здоров’я
до медичної частини.

6. Подальший медичний контроль
за станом здоров’я засуджених
здійснюється під час профілактичних медичних оглядів, а також
у разі звернень засуджених із
скаргами на стан здоров’я до медичної частини. Засуджені повинні мати можливість конфіденційно
звертатись до працівників медичної частини щодо свого здоров’я
за допомогою безпосередньої
передачі листів у запечатаних конвертах, які не підлягають перегляду представниками немедичного
персоналу УВП.

Зміна покликана імплементувати
рекомендацію Комітету з запобігання катуванням, що міститься
у п. 34 його Третьої Загальної
до-повіді 1993 року (CPT/Inf (93)
12). У цій рекомендації, зокрема,
вказується, що засуджені повинні
мати можливість звертатись до
медичних працівників конфіденційно, як приклад, вказується на
запечатані конверти. Також у ній
вказується, що персонал не повинен мати доступу до перегляду
таких конфіденційних запитів.
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2. ...

2. ...

У профілактичному медичному
огляді обов’язково беруть участь
терапевт, психіатр, стоматолог чи
зубний лікар. У разі відсутності
вказаних фахівців в медичній
частині, вони залучаються з лікарняних закладів чи закладів охорони здоров’я відповідно до вимог
розділу І цього Порядку.

У профілактичному медичному
огляді обов’язково беруть участь
кардіолог, невропатолог, терапевт, психіатр, стоматолог чи
зубний лікар. У разі відсутності
вказаних фахівців в медичній частині, вони залучаються з лікарняних закладів чи закладів охорони
здоров’я відповідно до вимог розділу І цього Порядку.
Профілактичний медичний огляд
неповнолітніх проводиться лікарем-педіатром, отоларингологом,
окулістом, невропатологом, кардіологом, хірургом, стоматологом, психіатром.

Профілактичний медичний огляд
неповнолітніх проводиться лікарем-педіатром, отоларингологом,
окулістом, невропатологом, хірургом, стоматологом, психіатром.
7. ... Засуджені зазначеної категорії
повинні мати форму первинної
облікової документації № 1-ОМК
«Особова медична книжка»,
затверджену наказом Міністер
ства охорони здоров’я України від
11 березня 1998 року № 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 березня 1998 року за
№ 210/2650.

Див. обґрунтування до пункту 1.2.2.
Варто також вказати на принцип
про необхідність еквівалентності
медичної допомоги серед вільних
громадян і серед засуджених.
Така редакція норми є дивною
вже враховуючи те, що неповнолітні, які навчаються у школах,
зобов’язані проходити медичний
огляд у кардіолога.

Наказ, на який здійснюється посилання, втратив чинність від
31.05.2013 на підставі Наказу Міні
стерства охорони здоров’я № 150
від 21.02.2013.
У цьому ж наказі міститься спрощена форма первинного обліку
№ 1-ОМК.
В будь-якому випадку формулювання норми Проекту «засуджені
зазначеної категорії повинні мати
форму первинної облікової документації» повинна бути змінена
таким чином: «на засудженого
заповнюється форма первинної
облікової документації».

Глава 4. Надання амбулаторної медичної допомоги засудженим
1. Амбулаторний прийом засуджених здійснюється лікарем у медичній частині щодня у години, визначені наказом начальника УВП.
Для кожного відділення, зміни чи

1. Амбулаторний прийом засуджених здійснюється лікарем у медичній частині щодня у години, визначені наказом начальника УВП.
Для кожного відділення, зміни чи

Така зміна узгоджується із про
позицію запровадження пам’яток
і матиме ціллю якнайкраще інформування засуджених щодо порядку отримання медичної допомоги.
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декількох відділень визначається декількох відділень визначається
час амбулаторного прийому.
час амбулаторного прийому.
Графік прийому кожним лікарем повинен бути повідомлений у пам’ят
ці, що видається кожному засудженому (пункт 9 глави 1 розділу 2).
2. Засуджені особисто записуються
у журналі попереднього запису на
амбулаторний прийом, форма якого визначена у додатку 5 до цього
Порядку (далі — Журнал попереднього запису), який ведеться
у кожному відділенні УВП та зберігається у начальника відділення
соціально-психологічної служби.
Перед початком амбулаторного
прийому Журнал попереднього
запису передається до медичної
частини.

2. Засуджені особисто записуються
у журналі попереднього запису на
амбулаторний прийом, форма якого визначена у додатку 5 до цього
Порядку (далі — Журнал попереднього запису), який ведеться
у кожному відділенні УВП та зберігається у начальника відділення
соціально-психологічної служби.
Перед початком амбулаторного
прийому Журнал попереднього
запису передається до медичної
частини.

Ця зміна узгоджується із пропозицією можливості конфіденційного
доступу-звернення засуджених
до медичного персоналу шляхом
запечатаних конвертів, що не підлягають перевірці.

Прийом без попереднього запису Прийом без попереднього запису
в журналі проводиться за рішен- в журналі проводиться за рішенням лікаря.
ням лікаря, в тому числі у разі
звернення засудженого конфіденційно у відповідності до пункту 6 глави 2 розділу 2.
5. Після огляду засудженого лікар
розбірливо записує до медичної
карти № 025/о дату прийому, скарги, дані об’єктивного обстеження,
діагноз, призначення, робить ви
сновок про потребу звільнення від
роботи, необхідність стаціонарного
лікування та ставить свій підпис.
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5. Після огляду засудженого лікар
стисло і розбірливо записує до
медичної карти № 025/о дату прийому, скарги, дані об’єктивного
обстеження, діагноз, призначення, робить висновок про потребу
звільнення від роботи, необхідність
стаціонарного лікування та ставить
свій підпис.
У разі виявлення у засудженого
тілесних ушкоджень, складаються
документи, що передбачені у пункті 3 глави 1 розділу 1 і здійснюється
повідомлення прокурора та територіального органу ДПтС України.

Видалено слово «стисло», як вимога до запису лікаря, адже вона не
є раціональному та обмежує (до того ж неоднозначно) лікаря у всебічному описі результатів обстеження.
Зміна, що стосується випадку
виявлення тілесних ушкоджень
спрямована на узгодження з попередніми пропозиціями щодо
порядку їх фіксації.
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12. Довідки про звільнення від
роботи, рецепти та інша медична
документація на руки засудженим не видаються.

12. Засудженому за його бажан- Див. обґрунтування до пункту 1.28
ням або за бажанням родичів чи
інших близьких осіб і за згодою
засудженого видаються на руки
копії довідок про звільнення від
роботи, рецептів та до будь-якої
іншої медичної документації.
У разі небажання засудженого
надавати копії своєї медичної документації родичам або іншим
близьким особам ним повинна
бути підписана відмова.

13. У дільницях посиленого контролю УВП з максимальним рівнем
безпеки, де тримаються засуджені
у приміщеннях камерного типу,
медичний працівник разом із
інспектором служби охорони, нагляду і безпеки щодня перевіряє
загальний стан здоров’я засуджених під час обходу камер.
У разі звернення засудженого зі
скаргами на стан здоров’я медичний працівник робить відповідні
призначення або записує засуджених на амбулаторний прийом.

13. У дільницях посиленого контролю УВП з максимальним рівнем
безпеки, де тримаються засуджені
у приміщеннях камерного типу,
медичний працівник разом із інспектором служби охорони, нагляду
і безпеки щодня перевіряє загальний стан здоров’я засуджених під
час обходу камер.
У разі звернення засудженого зі
скаргами на стан здоров’я медичний працівник робить відповідні
призначення або записує засуджених на амбулаторний прийом.

У режимних корпусах амбулаторний прийом здійснює лікар у спеціально обладнаних та відповідно оснащених приміщеннях за
попереднім записом, зробленим
медичним працівником, а в разі
відсутності медичного працівника — інспектором служби охорони, нагляду і безпеки.
...

Амбулаторний прийом здійсню
ється у загальному порядку за
попереднім записом, зробленим
медичним працівником, а в разі
відсутності медичного працівника — інспектором служби охорони, нагляду і безпеки. Засуджені
повинні мати можливість звернутися до медичного персоналу
конфіденційно в порядку, передбаченому пунктом 6 глави 2 розділу 2 цього Порядку. З цією метою
організовується можливість безпосереднього вручення звернення
у запечатаному вигляді...

Пропонується вилучити вимогу
про надання медичної допомоги
безпосередньо в камері. Це не є ні
теоретично, ні практично обґрунтованим. До того ж нормальне
проведення медичного обстеження не в умовах медичної частини
викликає додаткові складнощі.
Окрім полегшення роботи співробітників ДПтС України, що не
може бути належним обґрунтуванням в цьому випадку, вона по
суті не може бути корисною для
досягнення якихось інших цілей.
Можливість забезпечення безпеки
медичного персоналу не змінюється від місця надання медичної
допомоги.
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14. Засудженим, які перебувають у приміщеннях камерного
типу, дисциплінарних ізоляторах,
амбулаторна медична допомога
надається на місці медичним
працівником під час щоденної перевірки загального стану здоров’я
засуджених. У випадках, коли
є загроза здоров’ю або життю засудженого, який тримається у зазначених приміщеннях, медичний
працівник негайно у письмовому
вигляді інформує про це начальника УВП, який дає дозвіл на переміщення такого засудженого до
медичної частини.
Медичним працівникам забороняється перебувати в приміщеннях камерного типу, дисциплінарних ізоляторах без супроводження
персоналу служби охорони, нагляду і безпеки.

14. Засудженим, які перебувають
у приміщеннях камерного типу,
дисциплінарних ізоляторах, амбулаторна медична допомога надається у загальному порядку.
Огляд та консультування проводиться поза межами чутності і,
якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза межами видимості немедичного персоналу.

Дисциплінарні стягнення у цьому
випадку є лише додатковою ізоляцією, а тому воно не повинно
привносити додаткових необґрунтованих природою цього стягнення
обмежень. Тим більше не може
виступати змістом цього покарання обмеження права на отримання
медичної допомоги шляхом такої
зміни порядку його реалізації, адже обмеження має бути мінімального необхідним для досягнення
У разі висновку лікаря про необ- обґрунтованої мети (правило 3
хідність поміщення засудженого Європейських в’язничних правил).
у стаціонар медичної частини
або лікування його за межами Що стосується умов нагляду за
установи виконання покарань проведенням медичного огляду, то
відбування дисциплінарного вимога їх проведення поза межами
стягнення призупиняється і мо- чутності та видимості (так як вона
же бути продовжено після виду- сформульована) закріплюється
жання засудженого.
у п. 51 3-ої Загальної доповіді КЗК за
1993 рік (3rd General Report [CPT/Inf
(93) 12]), та була повторена у «Загальних стандартах КЗК» (стр. 96,
CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2013).
Також вона була повторена і Уряду
України. Зокрема п. 30 доповіді
щодо візиту у 2012 році закріплює
рекомендацію, щоб «усі медичні
обстеження в’язнів проводилися
поза межами чутності і, якщо тільки медичний працівник не бажає
іншого в кожному конкретному
випадку, поза межами видимості
немедичного персоналу».
Розділ 3. Глава 1

1. Направленню на госпіталізацію в лікарняні заклади підлягають засуджені, у яких виникли
захворювання або загострилися
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1. Направленню на госпіталізацію
в лікарняні заклади підлягають
засуджені, у яких виникли захворювання або загострилися хронічні

Обґрунтування пов’язано із тими
ж міркуваннями, що закріплені у
обґрунтуванні до пункті 1.16 цього
Проекту.

Порівняльна таблиця з пропонованими змінами
хронічні хвороби, лікування яких
потребує госпіталізації до лікарняних закладів, а також при необхідності проведення додаткового
обстеження (наявним в медичних
частинах УВП обладнанням, лабораторіями та обсягом медикосанітарної допомоги не передбачено проведення цих обстежень)
в умовах лікарняних закладів.

хвороби, лікування яких потребує
госпіталізації до лікарняних закладів,
а також при необхідності проведення додаткового обстеження, яке за
суджений не бажає здійснити в закладах охорони здоров’я ДКВС.
Відмова у направленні на госпіталізацію, а також для проведення додаткового обстеження
може бути оскаржена засудженим до суду.

2. Направлення засуджених, які
потребують госпіталізації, до лікарняних закладів здійснюється
за висновком лікаря медичної
частини з урахуванням переліку
показань і протипоказань для направлення хворих до спеціалізованих та багатопрофільних лікарень
(відділень) згідно з додатком 7 до
цього Порядку, та згідно з нарядом
департаменту охорони здоров’я та
медико-санітарного забезпечення
ДПтС України про направлення на
лікування, форма якого визначена
у додатку 8 до цього Порядку, або
нарядом територіального органу
ДПтС України про направлення на
лікування за формою, визначеною
у додатку 9 до цього Порядку.

2. Направлення засуджених, які
потребують госпіталізації, до лікарняних закладів здійснюється
за висновком лікаря медичної
частини з урахуванням переліку
показань і протипоказань для направлення хворих до спеціалізованих та багатопрофільних лікарень
(відділень) згідно з додатком 7 до
цього Порядку, та згідно з нарядом
УВП згідно з додатком № ...

Така процедура є зайвим бюрократичним затягуванням. Вона не повинна існувати, адже тільки створює
зайві «головні болі» як засудженому
так і департаменту охорони здоров’я
та медико-санітарного забезпечення ДПтС України. Необхідність
забезпечення безпеки і врахування
кількості наявних місць може бути
припустимим обґрунтуванням, але
це не повинно ставати підставою
для затягування із лікуванням за
межами УВП, а тому повинні бути
здійснені намагання закріпити цю
процедуру по-іншому.
У зв’язку з цим також, має бути
видозмінено додаток з прикладом
наряду.
Потрібно розробити новий додаток у світлі пропозиції.

3. Направлення на лікування засуджених, які потребують спеціалізованої психіатричної допомоги,
здійснюється згідно з нарядом на
госпіталізацію до психіатричної
лікарні за формою, визначеною
у додатку 10 до цього Порядку.

3. Направлення на лікування засуджених, які потребують спеціалізованої психіатричної допомоги,
здійснюється згідно з нарядом на
госпіталізацію до психіатричної лікарні за формою, визначеною у додатку № ... до цього Порядку.

З таких самих міркувань, що й
вище, додаток повинен бути перероблений з тим, щоб оформлювачем наряду була адміністрація
УВП.

Можливість оскарження відмови
у направленні на госпіталізацію,
а також для проведення додаткового обстеження є важливою
гарантією права на отримання
належної медичної допомоги
у разі зловживання посадових
осіб та необґрунтованих відмов
у такому направленні.

4. Направлення засуджених на лі- 4. Направлення засуджених на лі- Узгоджується з попередніми про
кування до лікарняних закладів за кування до лікарняних закладів за позиціями змін. Розподіл, що ви-
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Розділ 4. Проект змін до наказу стосовно медичного забезпечення засуджених
нарядами департаменту охорони
здоров’я та медико-санітарного
забезпечення ДПтС України та
нарядами територіальних органів
ДПтС України здійснюється згідно
з розподілом, який визначається
організаційно-розпорядчими актами ДПтС України.

нарядами УВП здійснюється згідно
з розподілом, який визначається
організаційно-розпорядчими актами ДПтС України.

значається організаційно-розпорядчими актами ДПтС України, повинен бути відповідно доступний
адміністраціям УВП.

5. Для отримання наряду про направлення засудженого на стаціонарне лікування до лікарняного
закладу відділ (сектор) охорони
здоров’я територіального органу
ДПтС України, якому підпорядкована УВП, яка направляє засудженого, надсилає запит на госпіталізацію за формою, визначеною
у додатку 11 до цього Порядку,
з висновком лікаря медичної
частини УВП про необхідність лікування засудженого в лікарняному
закладі.
...

5. Для отримання наряду про
направлення засудженого на
стаціонарне лікування до лікарняного закладу начальник УВП,
яка направляє засудженого, надсилає відділу (сектору) охорони
здоров’я територіального органу ДПтС України запит на госпіталізацію за формою, визначеною
у додатку № ... до цього Порядку,
з висновком лікаря медичної
частини УВП про необхідність лікування засудженого в лікарняному
закладі.
...

Ця пропозиція є продовженням
попередніх щодо спрощення порядку направлення на лікування
за межі колоній. Додаток 11 передбачає звернення територіального управління із запитом до центрального апарату ДПтС України
задля госпіталізації.
Це є суттєвим ускладненням про
цедури, а тому пропонується
своєрідне зниження на одну ступінь
у запитах, які повинні будуть надсилатись не за схемою «адміністрація
УВП — обласне управління — ДПтС
України», а за схемою «адміністрація УВП — обласне управління».
Це, очевидно, суттєво пришвидшить та спростить процедуру, що
є вигідним для засудженим, так
і для пенітенціарної адміністрації.

7. Після закінчення стаціонарного
лікування засудженого виписують
до УВП, звідки він направлявся на
лікування.
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7. Після закінчення стаціонарного
лікування засудженого виписують
до УВП, звідки він направлявся на
лікування. Дата закінчення лікування визначається відповідальною особою лікарняного закладу,
до якого направлений засуджений,
з урахуванням його рівня видужання, стану здоров’я, показань
та протипоказань для лікування,
можливості продовження лікування у медичній частині УВП.

Це уточнення потрібне через те,
що відповіді на питання про те,
хто вирішує тривалість лікування
не міститься у Проекті. Тому така
зміна запропонована з метою визначеності.

Порівняльна таблиця з пропонованими змінами
Розділ 4. Глава 1
4. Безкоштовна зубопротезна допомога засудженим, які не мають
пільг, передбачених законодавством України, на отримання такої
допомоги та не мають коштів на
власному рахунку і не можуть
здійснити протезування за рахунок родичів, надається у разі
наявності у засудженого показань
для протезування зубів.
Показаннями для безкоштовного
протезування зубів є: відсутність
усіх зубів на одній чи обох щелепах;
відсутність усіх бокових зубів на
одній чи обох щелепах; відсутність
кількох передніх зубів на одній чи
обох щелепах при збереженні всіх
бокових зубів; відсутність не менше двох зубів, що стоять поруч,
з одного чи з двох боків щелепи за
наявності медіальної та дистальної опори; пародонтоз залежно від
стану жувального апарату.

4. Безкоштовна зубопротезна допомога засудженим, які не мають
пільг, передбачених законодавством України, на отримання такої
допомоги та не мають коштів на
власному рахунку і не можуть
здійснити протезування за рахунок
родичів, надається у разі наявності
у засудженого показань для протезування зубів.
Показаннями для безкоштовного
протезування зубів є: відсутність
одного чи більше зубів на одній чи
обох щелепах;пародонтоз залежно
від стану жувального апарату.

Така «економія» (протезування
зубів, коли їх втрачено «більше,
ніж два бокових зуба», та ще
й тільки у разі, коли вона стоять поруч) є протиправною і не
узгоджується з чинним законодавством України, в першу чергу,
з вимогами Конституції України
щодо гарантування безкоштовної
медичної допомоги.
Засуджені мають користуватися
медичною допомогою на тих самих засадах і тому ж самому рівні,
що й вільні громадяни.

Розділ 6
5. З урахуванням результатів
медичного огляду засудженого
комісія негайно складає висновок
спеціальної лікарської комісії про
медичний огляд засудженого щодо наявності захворювання, визначеного Переліком за формою,
визначеною у додатку 13 до цього
Порядку. ...

5. З урахуванням результатів медичного огляду засудженого комісія негайно, але не пізніше трьох робочих днів, складає висновок
спеціальної лікарської комісії про
медичний огляд засудженого щодо наявності захворювання, визначеного Переліком за формою,
визначеною у додатку 13 до цього
Порядку. ...

Відповідний строк необхідно
встановлювати для визначеності
законодавчого регулювання кримінально-виконавчих відносин та недопущення зловживань у діяльності
по виконанню покарань. Її актуальність є беззаперечною, беручи до
уваги ускладнену практику звільнення у зв’язку з хворобою, що
відбувається зазвичай надто пізно.

10. У разі погіршення стану здо
ров’я засудженого, щодо якого
суд відмовив у звільненні від подальшого відбування покарання
за хворобою на підставі відповід-

10. У разі погіршення стану здо
ров’я засудженого, щодо якого
суд відмовив у звільненні від подальшого відбування покарання
за хворобою на підставі відповід-

Така ускладнена процедура повторного подання матеріалів на
звільнення є зайвою. Вона нічим
не обґрунтована та призводитиме
тільки до затягування процесу.
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Розділ 4. Проект змін до наказу стосовно медичного забезпечення засуджених
10. У разі погіршення стану
здоров’я засудженого, щодо якого
суд відмовив у звільненні від подальшого відбування покарання
за хворобою на підставі відповідного висновку комісії, подання
про звільнення від відбування
покарання протягом трьох діб погоджується з начальником територіального органу ДПтС України,
яким створено комісію, та повторно подається до суду.
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10. У разі погіршення стану здо
ров’я засудженого, щодо якого
суд відмовив у звільненні від подальшого відбування покарання
за хворобою на підставі відповідного висновку комісії, подання
про звільнення від відбування
покарання протягом трьох діб
погоджується з начальником відділу (сектору) охорони здоров’я
територіального органу ДПтС
України, який є головою комісії,
та повторно подається до суду.

Така ускладнена процедура повторного подання матеріалів на
звільнення є зайвою. Вона нічим
не обґрунтована та призводитиме
тільки до затягування процесу.

Доповнити пунктом 11 такого
змісту:
«Про встановлення комісією захворювань, які є підставою для
подання до суду матеріалів про
звільнення засуджених від подальшого відбування покарання,
може клопотати адміністрація
установи виконання покарань
або сам засуджений, його родичі
(за згодою засудженого), законний представник.
Висновок комісії про відсутність
захворювань, які є підставою
для подання до суду матеріалів
про звільнення засуджених, може
бути оскаржено до суду».

Пропонована норма стане додатковою гарантією для звільнення
тяжкохворих засуджених у разі,
якщо мають місце підстави. Ціллю
є те, щоб засудженим з тяжким
станом здоров’я не доводилося
тривалий час домагатися від уповноважених суб’єктів вирішення
питання про звільнення.
Необхідність оскарження є неодмінною гарантією дотримання
справедливості та законності процедури.

Розділ 5
Зміни до проекту наказу
про технічні засоби нагляду і контролю

Проект наказу «Про затвердження нормативно-правових актів з питань використання ТЗ...»
ПРОЕКТ

__________ Київ № ____

Проект наказу
«Про затвердження нормативно-правових актів
з питань використання технічних засобів нагляду
і контролю в місцях перебування засуджених та осіб,
узятих під варту»
21

Відповідно до вимог статей 16, 18, 61, 102 і 103 Кримінально-виконавчого кодексу України та статті 7 Закону України «Про попереднє
ув’язнення», з метою удосконалення окремих норм, що регламентують
порядок використання технічних засобів нагляду і контролю в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту
(додається).
2. Затвердити Порядок використання технічних засобів нагляду
і контролю в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту (додається).
3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади» (із змінами).
21

Підготовлено Державною пенітенціарною службою України.
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Розділ 5. Зміни до проекту наказу про технічні засоби нагляду і контролю
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Сидоренка С. М.

Міністр О. Лукаш
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Проект наказу «Про затвердження нормативно-правових актів з питань використання ТЗ...»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
_______________ 2013 № _____

Перелік технічних засобів нагляду і контролю,
що використовуються в місцях перебування
засуджених та осіб, узятих під варту
1. Технічні засоби нагляду і контролю (далі — ТЗНіК) — це окремі
засоби, системи, комплекси, що функціонально та за технічними характеристиками дають змогу здійснювати нагляд і контроль за поведінкою
засуджених та осіб, узятих під варту, у місцях їх перебування з метою
попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарань, отримання необхідної інформації про поведінку засуджених та осіб, узятих під варту.
2. У якості ТЗНіК застосовуються:
— системи охоронної сигналізації;
— системи контролювання доступу;
— теле-, відеосистеми;
— доглядові комплекси, системи та засоби виявлення заборонених
предметів;
— системи виявлення та блокування несанкціонованого зв’язку;
— системи аудіоконтролю та реєстрації аудіоінформації;
— системи визначення місцезнаходження засуджених та осіб, узятих під варту.
3. Системи охоронної сигналізації призначені для виявлення та попередження вчинення втеч з установ виконання покарань (далі — УВП) чи
слідчих ізоляторів (далі — СІЗО) та надходження до зон, що охороняються, предметів, речей, речовин і виробів, заборонених до використання
в УВП та СІЗО.
4. Системи контролювання доступу призначені для забезпечення
автоматизації пропускного режиму на контрольно-пропускному пунк
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Розділ 5. Зміни до проекту наказу про технічні засоби нагляду і контролю
ті по пропуску людей, реєстрації персоналу та відвідувачів УВП і СІЗО
з можливістю їх візуальної ідентифікації при виході з УВП чи СІЗО шляхом
звіряння з матеріалами фото-, відеозйомки, організації режиму їх переміщення в зонах, що охороняються.
5. Теле-, відеосистеми призначені для дистанційного візуального
спостереження за поведінкою засуджених та осіб, узятих під варту, реєстрації (запису) інформації з теле- і відеокамер, встановлених в окремих
приміщеннях та на територіях УВП чи СІЗО, крім випадків, передбачених
законодавством України.
6. Доглядові комплекси, системи та засоби виявлення заборонених
предметів призначені для підвищення ефективності заходів щодо недопущення надходження до зон, що охороняються, предметів, речей, речовин і виробів, заборонених до використання в УВП та СІЗО, автоматизації
огляду персоналу та відвідувачів УВП і СІЗО на контрольно-пропускному
пункті по пропуску людей, а також догляду посилок (передач).
7. Системи виявлення та блокування несанкціонованого зв’язку призначені для недопущення використання засудженими та особами, взятими під варту, засобів зв’язку, крім випадків, передбачених законодавством
України.
8. Системи аудіоконтролю та реєстрації аудіоінформації застосовуються для прослуховування і реєстрації (запису) аудіоінформації
з телефонних ліній, радіостанцій, мікрофонів, встановлених в окремих
приміщеннях та на територіях УВП чи СІЗО. Використовуються при виникненні необхідності забезпечення контролю за діями засуджених та осіб,
узятих під варту.
9. Системи визначення місцезнаходження засуджених та осіб, узятих
під варту, призначені для здійснення контролю за місцезнаходженням
цих осіб та маршрутами їх пересування. Вони застосовуються за рішенням адміністрації УВП чи СІЗО до засуджених, які схильні до втечі та (або)
мають змогу знаходитись поза межами зон, що охороняються (під час
проходження лікування чи залучення до робіт за межами зон, що охороняються, перебування у відпустках тощо), а також осіб, узятих під варту,
які проходять лікування в закладах охорони здоров’я.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О. В. Анохін
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Перелік технічних засобів нагляду і контролю
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
_______________ 2013 № _____

Порядок використання
технічних засобів нагляду і контролю
в місцях перебування засуджених та осіб,
узятих під варту
І. Загальні положення
1. Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю
(далі — ТЗНіК) визначає механізм використання цих технічних засобів
у системі заходів, спрямованих на забезпечення порядку виконання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виконання і відбування
кримінальних покарань у виді арешту або позбавлення (обмеження) волі
шляхом цілодобового та постійного нагляду і контролю за поведінкою
засуджених та осіб, узятих під варту, у місцях їх перебування з метою попередження втеч та інших злочинів, отримання необхідної інформації
про поведінку засуджених та осіб, узятих під варту.
2. Цей Порядок поширюється на установи виконання покарань
(далі — УВП), слідчі ізолятори (далі — СІЗО), об’єкти, на яких використовується праця засуджених, заклади охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби України, в яких проходять лікування
засуджені та особи, взяті під варту, а також заклади охорони здоров’я
згідно з орієнтовним переліком, визначеним відповідно до наказу Міні
стерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від
10.05.2012 № 710/5/343 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів
охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України
із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги засудженим», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.05.2012 за
№ 769/21082.
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ІІ. Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю
1. Обладнання місць перебування засуджених та осіб, узятих під варту, ТЗНіК здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів
щодо впровадження та експлуатації інженерно-технічних засобів охорони та спеціальної техніки на об’єктах, що належать до сфери управління
Державної пенітенціарної служби України, з урахуванням їх функціонального призначення та технічних характеристик, особливостей організації
охорони і нагляду.
2. Використання ТЗНіК здійснюється персоналом УВП та СІЗО у межах функціональних обов’язків, затверджених начальником УВП чи СІЗО,
відповідно до експлуатаційної документації, що регламентує правила користування цими засобами.
3. З метою здійснення контролю за станом дотримання в УВП та СІЗО
встановленого порядку виконання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виконання і відбування кримінальних покарань у виді
арешту або позбавлення (обмеження) волі у черговій частині апарату
ДПтС України та чергових частинах її територіальних органів за рішенням
керівництва ДПтС України або начальника територіального органу ДПтС
України встановлюються віддалені автоматизовані робочі місця, на які
може бути відображена відео-, аудіо- та інша інформація від ТЗНіК, встановлених у підпорядкованих УВП та СІЗО.
4. При застосуванні ТЗНіК забезпечується обмеження доступу до інформації сторонніх осіб шляхом використання вбудованих у ТЗНіК програмних або апаратних засобів обмеження доступу (паролі, захищені
протоколи обміну, інше) та (або) захищених від стороннього доступу каналів передачі інформації.
5. Інформація про застосування в УВП та СІЗО ТЗНіК доводиться засудженим та особам, узятим під варту, під час їх прибуття до УВП чи СІЗО,
про що такі особи ставлять свій підпис у повідомленні, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку. Крім того, інформація про застосування ТЗНіК розміщується в УВП та СІЗО на контрольно-пропускному
пункті по пропуску людей шляхом встановлення попереджувального
знака «Увага! Працюють технічні засоби нагляду і контролю», зразок якого
наведено у додатку 2 до цього Порядку.
6. Наявні ТЗНіК повинні забезпечувати зберігання відео-, аудіо- та іншої інформації не менше 14 діб.
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7. Відео-, аудіо- та інша інформація, що фіксується ТЗНіК, надається
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України за письмовим дозволом. Дозвіл надається:
— керівництвом ДПтС України — персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;
— начальником територіального органу ДПтС України — персоналу територіального органу ДПтС України, підпорядкованих йому
УВП та СІЗО;
— начальником УВП чи СІЗО — персоналу підпорядкованої УВП чи
СІЗО.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О. В. Анохін
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Додаток 1
до Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту
Повідомлення про застосування
технічних засобів нагляду і контролю
_________________________________________________________
__________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові засудженого (особи, взятої під варту))
«_____» __________20___ року був повідомлений (на) адміністрацією
_________________________________________________________
__________________________________________________________
(повне найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
про те, що відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про попереднє
ув’язнення» і статей 16, 18, 61 та 103 Кримінально-виконавчого кодексу
України в цій установі застосовуються технічні засоби нагляду і контролю.

«_____» __________ 20___ р. ___________ _______________________
_____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Повідомлення здійснив:
_________________________________________________________
__________________________________________________________
(посада, спеціальне звання) (підпис) (прізвище, ініціали)
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Додаток 2
до Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту

250

Увага!
Працюють те хнічні
з асоби нагляду
і контролю

500
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Пропозиції
про зміни та доповнення до «Порядку використання
технічних засобів нагляду і контролю в місцях
перебування засуджених та осіб, узятих під варту»
1. Доповнити «Порядок...» пунктом 7 такого змісту:
«7. Застосування ТЗНіК, якщо при цьому здійснюється втручання
у право на приватність, повинно бути мінімально необхідним та спрямованим лише на досягнення інтересів національної та громадської
безпеки країни чи внутрішнього порядку і безпеки в установі, запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або
захисту прав і свобод інших осіб. Таке втручання повинно обов’язково
бути пропорційним та необхідним у демократичному суспільстві».

2. Доповнити «Порядок...» пунктом 8 такого змісту:
«8. Не допускається застосування ТЗНіК у житлових приміщеннях, дисциплінарних ізоляторах, карцерах, приміщеннях камерного типу (окремих камерах), їдальнях, лазнях, туалетах та кімнатах психоемоційного розвантаження, якщо при цьому здійснюється втручання у право
на приватність, за винятком випадків наявності достовірної інформації, що існує загроза безпеці чи правам засуджених та осіб, узятих під
варту, або інших осіб. У разі застосування ТЗНіК у цих приміщеннях,
начальником УВП чи СІЗО або його заступником приймається рішення із зазначенням підстав та детальним обґрунтуванням необхідності
та вказівкою строків застосування. Щодо такого спостереження засудженим та особам, узятим під варту, повідомляється додатково та заздалегідь, про що такі особи ставлять свій підпис у повідомленні, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.».
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3. Доповнити «Порядок...» пунктом 9 такого змісту:
«9. Застосування ТЗНіК до окремих засуджених та осіб, узятих під варту, у разі втручання у право на приватність, допускається тільки на
підставі оцінки індивідуального ризику та загрози безпеці установи,
засуджених та інших осіб. У разі застосування ТЗНіК стосовно цих осіб
начальником УВП чи СІЗО або його заступником приймається рішення із зазначенням підстав, детальним обґрунтуванням необхідності
та вказівкою строків застосування. Щодо такого спостереження засудженим та особам, узятим під варту, повідомляється додатково та заздалегідь, про що такі особи ставлять свій підпис у повідомленні, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку».

4. Пункт 7 «Порядку...» вважати пунктом 10 та викласти у такій редакції:
«Відео-, аудіо- та інша інформація, що фіксується ТЗНіК, надається
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України або
іншим особам, установам чи організаціям у разі необхідності,
пов’язаної із захистом прав засудженого та осіб, узятих під варту,
за письмовим дозволом. Дозвіл надається:
— керівництвом ДПтС України — персоналу Державної кримінальновиконавчої служби України;
— начальником територіального органу ДПтС України — персоналу
територіального органу ДПтС України, підпорядкованих йому УВП
та СІЗО;
— начальником УВП чи СІЗО — персоналу підпорядкованої УВП чи
СІЗО. Рішення про відмову в наданні такої інформації повинно
бути вмотивованим та обґрунтованим і допускається, якщо
її поширення може становити загрозу підтриманню режиму
та безпеки в установі або правам окремих осіб».

5. Доповнити «Порядок...» пунктом 11 такого змісту:
«11. Рішення про застосування ТЗНіК, що передбачені у пунктах 8 та 9,
можуть бути оскаржені у встановленому чинним законодавством
порядку».
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Обґрунтування
Головною метою пропозицій є дотримання права на приватність людини та громадянина. Воно закріплено ст. 8 Європейської конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод. Європейський суд з прав
людини у своїй практиці неодноразово встановлював порушення цієї
статті через те, що закріплене у ній право, обмежувалося необґрунтовано, в тому числі і в пенітенціарній сфері. Критерії обґрунтованості закріплені у частині 2 цієї статті. У відповідності до неї будь-які обмеження цього
права (чим є застосування ТЗНіК з огляду на практику ЄСПЛ) повинно відповідати таким вимогам:
А) здійснюватися згідно з законом (ця вимога дотримується);
Б) застосовуватися в інтересах національної та громадської безпеки
чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. — ця вимога була майже буквально
втілена у пропонованому пункті, однак, з урахуванням специфіки
цілей обмежень в установах виконання покарань, а саме додано
таку ціль, з якою може застосовуватись ТЗНіК, як «(досягнення інтересів) ... внутрішнього порядку і безпеки в установі». Ця специфіка була детально описана у рішеннях Великої Палати ЄСПЛ «Hirst v.
the UK» і «Dikson v. the UK», в них же було описано важливість того,
щоб обмеження були пропорційними;
В) «необхідними у демократичному суспільстві» (ця категорія передбачає наявність нагальної суспільної потреби, а також «справедливого балансу» між індивідуальними інтересами особи, права
якої обмежуються, та суспільства) та пропорційними (такими, що
відповідають цілям, на досягнення яких вони спрямовані, та не
обмежують право більше, ніж це потрібно для їх досягнення).
Крім того у пропонованому п. 7 закріплена така вимога як «мінімальність», що узгоджується із вимогою правила 3 Європейських в’язничних
правил, яке передбачає, що всі обмеження, які застосовуються до в’язнів,
повинні бути «мінімально необхідними та відповідати тій обґрунтованій
меті, з якої вони накладалися».
Пропоновані редакції п. 8 та п. 9 спрямовані на встановлення додаткових процесуальних гарантій дотримання права на приватність. При цьо
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му нами у пропозиціях застосовується формулювання «якщо при цьому
здійснюється втручання у право на приватність». Це пов’язане з тим, що
окремі випадки застосування ТЗНіК можуть не вважатись втручанням
у право на приватність (встановлення систем сигналізації, засоби з виявлення заборонених предметів та ін.), а тому поширення гарантувальних
норм на них було б нераціональним та недоцільним.
Що стосується оцінки індивідуального ризику та загрози безпеці
установи у кожному конкретному випадку, то необхідність її здійснення
узгоджується із практикою та стандартами ЄСПЛ та Європейського комітету з запобігання катуванням (КЗК). Про недопустимість застосування
«автоматичних» обмежень (без оцінки індивідуального ризику) ЄСПЛ чітко висловився, наприклад, у рішенні Trosin v. Ukraine (§§62–74) та Messina
v. Italy (no. 2) (§§62–74). Про те, що «автоматичний» підхід до застосування
обмежень до засуджених йде в розріз із Європейською конвенцією йдеться й у згаданому рішенні Dikson v. the UK.
КЗК недвозначно вказує про недопустимість «автоматичних» обмежень прав засуджених (ув’язнених) без оцінки індивідуальних ризиків у головному виді своїх стандартів — Загальній доповіді № 11
2001 року, пункт 3022. Ця ж рекомендація повторюється у «Стандартах
КЗК» (стор. 25)23. Те ж саме вказувалось у доповідях за результатами візитів до України (див., наприклад, п. 91, 92 Доповіді за результатами візиту в Україну 2009 року).
Пропонується змінити пункт 7 Проекту на пункт 10 з переробкою
змісту з тим, щоб надати можливість отримувати інформацію, яка стосується потенційних порушень прав людини іншим суб’єктам, ніж співробітникам Державної кримінально-виконавчої служби України. Це продиктовано очевидною необхідністю ознайомлення з такою інформацію
громадськості та інших суб’єктів, наприклад, з метою недопущення наступних порушень, а також гарантування об’єктивного розслідування порушень прав, якщо вони трапляться, і про це буде інформація у відкритих
джерелах. До того ж мова у цьому випадку йде не тільки про правозахисні
організації, а й про захисника, прокуратуру, представників Департаменту
22

http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-11.htm#_Toc523890672

23

CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2013 / Режим доступу: http://www.cpt.coe.int/en/documents/
eng-standards.pdf
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Розділ 5. Зміни до проекту наказу про технічні засоби нагляду і контролю
НПМ Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спостережних комісій, їх членів і т. ін.
З огляду на специфіку попередження про застосування ТЗНіК
у п. 7 та п. 8 вказується на Форми, передбачені Додатками 1 та 2. Вони
обов’язково мають містити такі змістовні деталі: строк застосування (а також зберігання отриманої інформації), підстави, цілі, точне місце застосування, тип засобу нагляду чи контролю. Таке попередження є неминучим
для забезпечення реального дотримання вимог міжнародних стандартів,
які стосуються правообмежень засуджених, та окреслені вище.
Державна пенітенціарна служба запрошується до уважного вивчення пропозицій та конструктивного їх сприйняття. Варто зазначити, що без
цих додаткових гарантій Проект документа не забезпечує гарантування
прав людини, а спрямований лише на формальне виконання існуючої
у КВК України вимоги прийняття спеціального акту, який би врегулював
питання ТЗНіК, що дозволить на практиці застосовувати ці засоби формально законно. Неприйняття пропозицій, безсумнівно, у майбутньому
призведе до визнання порушень Європейської конвенції про захист прав
та основоположних свобод Європейським судом, а також до проблем
у втіленні рекомендацій КЗК.
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Рекомендації
«Щодо розслідування звинувачень
у жорстокому поводженні
у пенітенціарній службі України»,
розроблених у рамках спільної програми
Європейського Союзу і Ради Європи
«Посилення боротьби
з жорстоким поводженням і безкарністю»
у країнах Південного Кавказу, Молдові і Україні»

24

Скарги від ув’язнених, тощо
1. Потрібно вжити нагальних кроків для забезпечення того, аби
ув’язнені могли швидко повідомляти про випадки жорстокого поводження, не боячись при цьому офіційних або неофіційних покарань через застосування санкцій або зловживання повноваженнями. Особи,
що подають скарги про жорстоке поводження, або повідомляють про
інші ознаки неналежного ставлення, не повинні піддаватися ризику залякування або знущання за те, що вони це зробили, за винятком випадків, коли скарга носить відверто абсурдний характер, або її подано не
доброчесно.
2. Той принцип, що ув’язнені повинні мати можливість подавати
скарги на жорстоке поводження, не боячись відплати, може означати,
що за потреби в особливих випадках такий в’язень повинен мати право
вимагати переведення до іншого закладу.
24

Підготовлено Державною пенітенціарною службою України.
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3. Залякування або накладання покарання за спілкування із моніторинговими установами повинне класифікуватись як окреме дисциплінарне порушення.
4. Засоби для листування повинні бути доступними для ув’язнених,
а не надаватися на окремий запит. Конверти для подання скарг, що дозволятимуть спілкування із відповідними органами без цензури (зокрема, із
прокуратурою та службою Уповноваженого з прав людини) повинні бути
доступними в декількох місцях у в’язниці, та їх наявність не повинна залежати від конкретного запиту.
5. Зустрічі між ув’язненими та представниками моніторингових
служб повинні проходити в умовах, що забезпечуватимуть конфіденційність обговорення. Працівники в’язниці не повинні робити жодних спроб
дізнатися від ув’язненого про зміст такого обговорення.
6. Ув’язнені також повинні мати можливість спілкуватися в письмовій формі із іншими органами та установами, зокрема, народними депутатами, неурядовими організаціями, юристами, та відповідними міжнародними установами. Отримання листів повинне фіксуватися, а також
повинні зазначатися будь-які причини, що вимагають відкриття такого
листа. Ці записи повинні бути доступними для інспекції моніторинговими органами.
7. У довгостроковій перспективі, групи експертів, що працюють
в системі кримінальної юстиції, повинні заохочувати до відвідання
в’язниць в рамках програм вищої освіти та навчання, аби підвищити їхню
обізнаність із наявними карними практиками.
8. Загальна система збору даних про скарги та інші повідомлення про
жорстоке поводження є дуже важливою. Це допоможе на ранніх стадіях
виявити ознаки потенційної наявності таких випадків в окремих установах. Це також допоможе відповідним органам здійснювати нагляд за подальшим розслідуванням та результатами розгляду скарг.

Система розслідування скарг та інших повідомлень
про жорстоке поводження
9. Необхідно серйозно розглянути можливість створення незалежного слідчого органу, який би займався розслідуванням всіх скарг
та інших матеріалів про жорстоке поводження; або, як альтернатива,
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принаймні запровадження незалежного органу, який би здійснював
нагляд за розглядом таких справ прокуратурою. Така установа потрібна в Україні з огляду на минулі та нинішні системні проблеми в роботі.
Якщо можна довести, що абсолютно незалежного органу не потрібно,
повинен принаймні існувати окремий слідчий орган, що займатиметься саме справами щодо жорстокого поводження з боку державних
службовців.
10. Незалежний орган (або альтернативний відділ) повинен мати оперативну незалежність, отримати чіткі настанови щодо того, у який спосіб
потрібно здійснювати нагляд над такими розслідуваннями, отримати
повністю всі необхідні ресурси, а його працівники повинні відповідним
чином заохочуватися та вважати службу в такому підрозділі професійно
престижною.
11. Чіткі настанови або рекомендації повинні бути надані щодо недвозначних умов процедури та часових рамок розслідування скарг
або повідомлень про жорстоке ставлення моніторинговою або інспекторською службою пенітенціарної системи України. Ці рекомендації повинні бути опубліковані для забезпечення прозорості та надання сигналу
працівникам тюрем про чіткий намір викорінити жорстоке поводження
шляхом ефективного розслідування та покарання за такі дії.
12. Потерпіла особа повинна бути в повній мірі задіяна у розслідуванні справи про жорстоке поводження, аби надати йому чи їй можливість коментувати та надавати оцінку доказів, наданих на спростування такого обвинувачення. Це право не повинне залежати від того,
чи було визнано статус такої особи як «потерпілої» у відповідності до
визначення КПК.
13. Потерпіла особа повинна мати право вимагати проведення внутрішнього перегляду або судового перегляду рішення про припинення
провадження, за потреби скориставшись при цьому правом на правову
допомогу.
14. Слідчі та прокурори повинні мати право використовувати докази
«подібних фактів» (тобто, докази, що надходять від низки не пов’язаних
між собою осіб стосовно одного й того ж можливого злочинця, та які
по кожному із випадків є подібними за своєю природою, можуть використовуватися для визначення моделі поведінки певної особи, при
цьому ці випадки підтверджують один одного) у випадках жорстокого
ставлення.
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Працівники в’язниць
15. Працівники в’язниць повинні бути зобов’язані повідомляти
про випадки жорстокого поводження навіть якщо ув’язненим не було
подано скарги із цього приводу. Потрібно створити атмосферу, в якій
вважатиметься правильним повідомляти про такі вчинки, скоєні колегами; необхідно чітке розуміння того, що вина за жорстоке поводження поширюється не тільки на порушників, але й на всіх, кому відомо
або повинно було бути відомо про випадки жорстокого поводження,
та які не повідомили про це. Це передбачає наявність чіткої підзвітності, а також запровадження захисних заходів для інформаторів.
Працівники в’язниць повинні мати доступ до систем конфіденційних
повідомлень, а також отримати гарантії того, що до них самих не застосовуватимуться санкції за повідомлення. Коротко кажучи, система
захисту інформаторів, які працюють в пенітенціарній службі, повинна
бути запроваджена разом із обов’язком повідомляти про потенційно
достовірні випадки жорстокого поводження: особи, які доброчесно
повідомлятимуть про такі випадки повинні бути захищені, та потрібно
створити чітку підзвітність.
16. Необхідно невідкладно приділити увагу питанням добору, призначення та подальшого навчання працівників в’язниць. Таке навчання
повинне також зосередитися на питанні професійних стандартів та зміни
світогляду, наприклад, шляхом підкреслення ролі кодексу етики працівників пенітенціарної системи.
17. Існуючі правила тюремного розпорядку повинні бути змінені, аби
відобразити положення нового кодексу етики. Права в’язнів повинні бути
чітко та однозначно викладені. Застосування будь-яких заходів безпеки
чи дисциплінарних заходів повинне чітко відповідати обставинам конкретної справи та відбуватися в об’єктивний спосіб, аби упередити будь-які
натяки на корупцію чи зловживання.

Медичний персонал в’язниці
18. Існує чітке та глибоке переконання про те, що медичний персонал
не захищає ув’язнених у випадках жорстокого поводження. Відновлення
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довіри ув’язнених є вкрай важливим. Також необхідно вжити заходів для
підвищення професійної незалежності. Зокрема, медичних працівників
в’язниць потрібно захистити від покарань за привернення уваги до загальних ознак можливого жорстокого поводження з в’язнями. Необхідно
запровадити систему швидкої передачі інформації про проблеми, виявлені медичними працівниками, яка б забезпечувала конфіденційність
пацієнта та самих медичних працівників з метою захисту від санкцій за
повідомлення.
19. Необхідно розглянути питання передачі медичної служби
в’язниць під керівництво МОЗ. Окрім того, потрібні заходи для підвищення професійного рівня працівників. Медичні працівники повинні
мати спеціалізовані знання стосовно того, яким чином діяти у випадках
виникнення особливих форм тюремних патологій. Варто також розглянути питання запровадження визнаної професійної спеціалізації лікарів
та медичного персоналу на основі перепідготовки та навчання під час
роботи.
20. Ув’язнені повинні мати можливість звертатися до медичних працівників конфіденційно, без надання можливості персоналу в’язниці
відсіювати запити про доступ, а також не боятися покарання за такі дії.
Будь-які спроби персоналу в’язниці втручатися у це право доступу, або
порушити конфіденційність консультації, повинні мати наслідком дисциплінарне покарання. Питання переведення в’язнів на лікування до лікарні (в межах тюремної системи або поза ними) повинне вирішуватися
кваліфікованим медперсоналом, а не службою безпеки чи адміністрацією лікарні.
21. Система збору, конфіденційності та довготривалого зберігання
тюремних медичних записів по кожному в’язню вимагає невідкладної
уваги. Потрібно вдосконалити механізм фіксації ушкоджень: будь-які помічені ознаки насильства повинні повністю фіксуватися, разом із відповідними свідченнями в’язня та висновками лікаря, та ця інформація повинна
надаватися в’язневі за його запитом. У в’язниці медична таємниця повинна зберігатися так само, як і в суспільстві, а ведення документації про пацієнта повинне бути обов’язком лікаря. Необхідно запровадити систему
безпечного та конфіденційного збереження медичних справ впродовж
визначеного періоду після звільнення ув’язненого.
22. Тюремні медичні служби повинні періодично готувати статистичну інформацію стосовно виявлених ушкоджень, та передавати її
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адміністрації в’язниці, відповідним міністерствам та внутрішнім й зовнішнім органам моніторингу (зокрема, інспекторській службі пенітенціарної системи та службі Уповноваженого з прав людини).

Судові медичні служби
23. Працівники судових медичних служб повинні мати конкретний
обов’язок забезпечення повної відповідності своїх звітів положенням
Стамбульського протоколу у справах, що стосуються потенційного жорстокого поводження з в’язнями.
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Пропозиції до Рекомендацій
«Щодо розслідування звинувачень у жорстокому
поводженні у пенітенціарній службі України»,
розроблених у рамках спільної програми
Європейського Союзу і Ради Європи
«Посилення боротьби з жорстоким поводженням
і безкарністю» у країнах Південного Кавказу,
Молдові і Україні
25

Пункт 1
Змінити наступним чином:
«Потрібно вжити нагальних кроків для забезпечення того, аби
ув’язнені могли швидко повідомляти про випадки жорстокого поводження, не боячись при цьому офіційних або неофіційних покарань
через застосування санкцій або зловживання повноваженнями. Особи, що подають скарги про жорстоке поводження, або повідомляють
про інші ознаки неналежного ставлення, не повинні піддаватися ризику залякування або знущання за те, що вони це зробили».

Відповідно, клаузу такого змісту: «за винятком випадків, коли скарга
носить відверто абсурдний характер, або її подано не доброчесно» варто
вилучити з таких причин:
А) дослівно, якщо застосовувати формально юридичне тлумачення
цієї норми, це означає, що особи, які подають «абсурдні» чи «не25

Далі по тексту — Документ.
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доброчесні» скарги, можуть піддаватися ризику залякування або
знущання за те, що вони це зробили. З приводу цієї рекомендації
нами висловлювалися зауваження ще коли вона була закріплена
у доповіді Д. Мердока, однак, з незрозумілих причин вони не були
враховані;
Б) законодавство не містить понять «абсурдна» чи «недоброчесна»
скарга. Закон України «Про звернення громадян», inter alia в рамках якого і подаватимуться такі скарги, не передбачає категорії
зловживання правами, тому право на звернення у передбаченому ним порядку є необмеженим. Кожен має право писати,
що вважає за правильне. Звичайно, у разі наявності у скарзі інформації, що містить наклеп чи іншу таку, що принижує гідність
інформацію, у постраждалої особи є можливість захиститися
правовими способами: шляхом звернення до суду. Так само подання заяви про вчинення злочину із іншими, ніж повідомлення
про вчинення злочину намірами може каратися кримінальним
законом;
В) Існує загроза того, що скарги розглядатимуться та вирішуватимуться на місці, оскільки встановлення абсурдності та добросовісності кожної скарги відноситиметься до розсуду адміністративного суб’єкта. Така дискреція призводитиме до серйозних
недоліків у реалізації права на звернення.
Доцільно замінити слово ув’язнені або на «засуджені та ув’язнені»,
або «засуджені та особи, взяті під варту», або на «в’язні» (такий термін
узгоджується із п. 2 документу). Традиційні устави доктрини кримінально-виконавчого права дають підстави вважати, що категорія «ув’язнені»
часто робить специфічне відсилання до осіб, взятих під варту. Це ж зауваження стосується всього документу.
Варто також додати фразу «кожен випадок залякування або знущання буде суворо і невідворотно покараний в порядку дисциплінарної та/
або кримінальної чи адміністративної відповідальності».
Такий підхід відображає неодноразові рекомендації ЄКЗК щодо необхідності надання співробітникам чіткого сигналу про невідворотність
відповідальності за такі діяння.
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Пункт 2
Викласти у такій редакції:
«Той принцип, що ув’язнені повинні мати можливість подавати скарги
на жорстоке поводження, не боячись відплати, означає, що за потреби
такий в’язень повинен мати право вимагати переведення до іншого
закладу».

Пропонується вилучити словосполучення «може означати» та
«в особливих випадках». Вилучення першого словосполучення пояснюється додатковими можливостями для відмови у переведення до іншої
установи навіть у тому разі, коли є підстави. «В особливих випадках» дає
можливості визнавати неособливими більшість випадків, адже документ
не містить ні поняття таких випадків, ні критеріїв щодо їх встановлення, ні
підстав для оскарження випадків встановлення їх відсутності.

Пункт 3
Слід змінити пункт таким чином: «Залякування або накладання покарання за спілкування із моніторинговими установами до чи після їх
візиту повинне класифікуватись як окреме дисциплінарне порушення
у вигляді звільнення з займаної посади».
Додано також словосполучення «до чи після їхнього візиту». Це допоможе уточнити та підкреслити, що відповідальність існує не тільки за
залякування після проведення візиту до установи, а й після.
Такий негідний вчинок, як залякування в’язня за спілкування із моніторинговими органами, повинен каратись якомога суворіше, а саме, як
мінімум, «звільненням з займаної посади». Це стане надійним запобіжником повторення випадків, які сталися у зв’язку з візитами до України ЄКЗК
в деякі вітчизняні установи виконання покарань.
У протилежному випадку посадова особа матиме більший інтерес
отримати догану за, наприклад, залякування в’язня до моніторингового візиту, аніж допустити розголошення небажаної інформації, що може
призвести до однозначного звільнення посадовця.
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Пункт 4
Викласти у такій редакції:
Засоби для листування (конверти, поштові марки, папір, копіювальний папір) повинні бути доступними для ув’язнених, а не надаватися на окремий запит. Конверти для подання скарг, що дозволятимуть
спілкування із відповідними органами без перегляду (зокрема, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та його Офісу, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна,
уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у справі, який здійснює свої повноваження відповідно
до статті 44 Кримінального процесуального кодексу України) повинні бути доступними в декількох місцях у в’язниці, та їх наявність не
повинна залежати від конкретного запиту. В’язні повинні також мати
можливість конфіденційно скаржитися до вказаних осіб та органів
по телефону».
Варто уточнювати, які саме засоби листування мають бути доступними. Це допоможе уникнути довільного тлумачення у подальшому процесі виконання рекомендацій. Пропозиція включення до таких, що мають
бути надані, засобів для листування копіювального паперу пояснюється
необхідністю реалізації новели Кримінально-виконавчого кодексу України, яка міститься у ч. 1 ст. 8 та вказує: «заяви 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 органів міжнародних організацій, членом
або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних
організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань подаються у двох примірниках, один з яких з відміткою про отримання залишається у засудженого». Проблема в тому, що замість написання звернення одного разу
з використанням копіювального паперу засудженому доведеться його
писати два рази. Причому це ускладнення стосуватиметься й адміністрації установи виконання покарань, адже посадовій особі, яка робитиме
відмітку про прийняття відправлення кореспонденції, набагато складніше буде перевірити і встановити чітку ідентичність того звернення, що
відправлятиметься і того, яке залишатиметься у засудженого.
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Уточнення щодо суб’єктів є необхідним з тієї точки зору, що ці органи
та особи також є суб’єктами, з якими листування є конфіденційним. Водночас, вони всі можуть вважатися суб’єктами превенції неналежного поводження, а тому потрібна конкретизація, щоб відмова не ґрунтувалася
на нечіткості та двозначності норми.
Слово «цензура» замінено на слово «перегляд», оскільки «цензура» не є належним з точки зору юридичної техніки терміном. Чинне
кримінально-виконавче законодавство на відміну від виправно-трудового законодавства не містить можливості цензури кореспонденції, а лише можливість її перегляду (хоч і ця вимога швидше формальна і фактично є свого роду цензурою згідно з чинним наказом
Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах).

Пункт 5
В кінці останнього речення додати: «а також запобігати цьому з боку
інших в’язнів».
Пропозиція спрямована на попередження можливого залякування
з боку засуджених-«протеже» адміністрацій установ, а також усіх інших
засуджених, яким таке спілкування може не подобатись чи обурювати.
Після останнього речення доповнити текстом:
«Потрібно змінити порядок відправлення вихідної кореспонденції таким чином, щоб перевіркою поштових скриньок та подальшою процедурою відправки листів займався незалежний від Державної кримінально-виконавчої служби України орган».

Нам відомо, що серед положень доповіді експерта Ради Європи
Джеймса Мердока (James Murdoch), міститься багато таких, яким ДПтСУ
слід приділити серйозну увагу. Особливо актуальною і необхідною є ідея
щодо розроблення, обговорення та впровадження у нормативну базу
і на практиці ідеї «недоторканості» вихідної кореспонденції за допомогою залучення сервісу соціальних працівників або Укрпошти. Цензура та перегляд створює більше проблем для прав людини та безпеки як
засуджених, так і суспільства загалом, ніж запобігає їм. Її перегляд приз211
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водить і до напружених ситуацій в установах, коли виникають проблеми
у оскарженні рішень, дій чи бездіяльності персоналу. Також вона є досить
виснажливою і для персоналу установ.
Ідея стосовно залучення незалежного посередника прослідковується й у рекомендаціях КЗК. Так у п. 124 доповіді про візит в Україну
у 2000 році вказується на один із шляхів забезпечення конфіденційності скарг ув’язнених — встановлення скриньок, доступ до яких матимуть лише особи, що викликають довіру. У п. 136 доповіді про візит
в Україну в 2002 році Комітет вже вказував на необхідність негайного
виконання рекомендації щодо конфіденційності процедури оскарження, висловленої у попередній доповіді, в тому числі і щодо встановлення скриньок, які зможуть перевірятися особами, що викликають довіру. Таким чином Комітет, напевно, що хотів підкреслити, що особи, які
займатимуться кореспонденцією, не повинні належати до в’язничного
персоналу.

Пункт 6
Викласти в такій редакції:
«Ув’язнені також повинні мати можливість спілкуватися по телефону та письмовій формі із іншими органами та установами, зокрема,
народними депутатами, громадськими об’єднаннями, юристами,
та міжнародними установами. Отримання листів повинне фіксуватися, а також повинно прийматися рішення у разі необхідності відкриття такого листа. Рішення повинно бути обґрунтованим та
вмотивованим, встановлювати коло осіб, яких стосується
така заборона, строк її дії, який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів. Воно повинно бути
необхідною у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Ці записи повинні бути доступними для інспекції моніторинговими
органами».
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Словосполучення «неурядові організації» замінено на «громадські
об’єднання» — термін, який використовується у однойменному законі
України.
Що стосується необхідності прийняття індивідуального рішення про
відкриття кореспонденції та підстав для такого відкриття такі вимоги
ставляться стандартами ЄСПЛ та ЄКЗК.
Обмеження права на листування повинно відповідати вимогам до
обмежень права на приватність, встановленим у частині 2 статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод,
яка передбачає те, що обмеження здійснюється:
«Згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Практика ЄСПЛ однозначно підтверджує необхідність особливого
обґрунтування у право на кореспонденцію. Так само варто звернути увагу на те, що обов’язковий «перегляд» усієї кореспонденції, що існує у чинному законодавстві, взагалі є порушенням статті 8 Конвенції. Наступний
короткий аналіз можна розглядати за аналогією і як пропозиції, що мали
б бути враховані у Інструкції щодо перегляду кореспонденції.
У справі Лабіта проти Італії Велика палата Європейського суду підтвердила порушення статті 8 Конвенції на тій підставі, що inter alia законодавство не містило чітких підстав для цензурування кореспонденції,
а також для не встановлювало з належним ступенем чіткості обсяг дискреції пенітенціарних співробітників у вирішенні питання щодо читання
кореспонденції (п. 176)26, те ж саме було закріплено у рішенні Діана проти Італії.27
26

Сase of Calogero Diana v. Italy (Application no. 15211/89) // http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58072 (останній перехід по посиланню здійснений 14.06.2014).

27

Сase of Niedbała v. Poland (Application no. 27915/95) // http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-58739 (перехід по посиланню здійснений 14.06.2014)
Те ж саме сталось у рішенні Sałapa v. Poland (п. 97–102), щоправда у ньому уряд
пробував довести, що прокуратура нібито мала вплив на автоматичність втручання
у кореспонденцію, чого не було достатньо, щоб переконати Суд // http://hudoc.echr.
coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60854 (перехід по посиланню здійснений
14.06.2014)
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Автоматичність втручання у право на приватність, чим, власне,
і є систематичний «перегляд», який проявляється у звичайному читанні (оскільки Інструкція вимагає встановлення змісту листів), вважається
порушенням статті 8 Європейської конвенції. Тому має прийматись індивідуальний правозастосовний акт (рішення) про відкриття листа, що є додатковою гарантією можливості оскарження у судовому
органі.
Наприклад, справі Нєдбала проти Польщі28 Суд чітко встановив
(п. 81–82), що у цій країні, точнісінько як в Україні, читання кореспонденції було автоматичним, національна влада (пенітенціарні працівники)
не зобов’язана була мотивувати рішення щодо такого читання (цензурування), а також вказувати підстави, на яких воно відбулося.
Існуючий порядок «перегляду» листів та відсутність обов’язку винесення окремого мотивованого рішення був засуджений Судом за статтею 8 Конвенції у справі Сергій Волосюк проти України. Порушення сталося у зв’язку із автоматичним моніторингом його кореспонденції під час
утримування під вартою.29 У п. 85–86 рішення зазначається:
«До того ж, оскільки перевірка здійснювалася в автоматичному режимі, органи влади не були зобов’язані виносити вмотивовані рішення із зазначенням підстав, на яких перевіряється кореспонденція
(цю вимогу ми й пропонуємо втілити. — прим.). У законі також не уточнювалося, чи особа під вартою мала право бути поінформованою про ті
чи інші зміни в листах, які вона відправляла. У ньому не передбачалося
й конкретних засобів юридичного захисту, за допомогою яких особа,
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28

Чинна Інструкція як і попередня встановлює фактично один і той же порядок «перегляду» листів для осіб, що утримуються у попередньому ув’язненні та для засуджених, а тому це порушення рівною мірою може розглядатися системним у українській практиці автоматичного обмеження права на кореспонденцію шляхом її
«перегляду». Порушення наявне a fortiori якщо брати до уваги те, що необхідність
читання листів в СІЗО є дещо посиленою з огляду на кримінальне провадження стосовно осіб, що тримаються під вартою.

29

Це означає, що тодішній порядок перегляду, був недостатньо чітким, а тому якість
закону була недостатньою, щоб дотриматись стандарту «передбаченість законом».
Суд і сам додатково пояснює вимогу «згідно з законом» у п. 82 рішення:
«Суд нагадує, що національне законодавство має з достатньою чіткістю визначати межі та спосіб здійснення відповідного дискреційного права, наданого
органам влади, щоб забезпечувати громадянам той мінімальний рівень захисту,
на який вони мають право згідно з принципом верховенства права в демократичному суспільстві».
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взята під варту, могла б оскаржити спосіб чи межі застосування заходів
перевірки, передбачених законом. ... Суд доходить висновку, що чинні положення національного законодавства не визначали з достатньою чіткістю межі та спосіб здійснення відповідного дискреційного повноваження,
наданого органам державної влади стосовно перевірки кореспонденції
осіб, узятих під варту. Тобто оскаржуване втручання здійснювалося не
«згідно із законом»30. Тому Суд не вважає за необхідне з’ясовувати, чи було дотримано в цій справі інших вимог пункту 2 статті 8, і постановляє,
що було порушено це положення» (курсив наш). Це, власне, і потребує
чіткого закріплення вимог ч. 2 ст. 8 Конвенції, що і пропонується нами.
Навіть коли перегляд кореспонденції застосовується тільки до окремих категорій засуджених, але таке обмеження є автоматичним воно
також визнається порушенням статті 8 Конвенції. При цьому Суд підкреслює, що коли відбувається втручання у право на кореспонденцію
(тобто обмеження права, передбаченого ст. 8 Конвенції, шляхом перегляду кореспонденції) принциповою є необхідність надання мотивів для
такого втручання (п. 113, 114)31. Підкреслимо, що Інструкція передбачає
обов’язок в’язничної адміністрації мотивувати тільки вилучення кореспонденції, а її перегляд є беззаперечно автоматичним у розумінні Суду,
що підтверджено рішенням по справі Волосюка. Важливим стандартом
Суду, який має дотримуватися в Україні, є необхідність, щоб кожне таке обмеження було встановлено на визначений строк.
Вищезазначене не залишає сумнівів, що наші пропозиції до Документу повинні бути сприйняті. Також закріплений у чинному законодавстві обов’язковий перегляд кореспонденції порушує Європейську
конвенцію.
Так само, як вказувалось, це йде в розріз із стандартами КЗК, неодноразово повтореними у своїх доповідях про візити до України. Особливо слід підкреслити недотримання цих стандартів під час утримання
під вартою. Стосовно цього КЗК вимагає, що філософія обмежень, які
30

Сase of Onoufriou v. Cyprus (Application no. 24407/04) // http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-96547 (перехід по посиланню здійснений 14.06.2014).

31

Dynamic Security: The Democratic Therapeutic Community in Prison / Edited by Michael
Parker. — London: Jessica Kingsley Publishers, 2006. — P. 233–234; див. також про ризики нівелювання динамічної безпеки на користь статичної: Van Zyl Smit D., Snacken
S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and Human Rights. — New
York: Oxford University Press, 2009. — Р. 264–267.
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застосовуються до права на контакти з зовнішнім світом і право на приватність (в т. ч. право на листування) осіб, узятих під варту, має бути радикально змінена.
Характер порушення є ще більш виразним, якщо взяти до уваги й порядок передачі кореспонденції засудженим чи особам, взятим під варту.
У відповідності до п. 6 Розділу 2 Інструкції проста кореспонденція (тобто не рекомендовані листи та ті що не захищені конфіденційністю) вручається засудженим і особам, узятим під варту, начальниками відділень
соціально-психологічної служби (вихователями), старшими корпусного
відділення. Згідно з п. 5 Розділу 2 Інструкції засуджені, які відбувають покарання у приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального
рівня безпеки, і особи, взяті під варту, кореспонденцію для відправлення
передають в незапечатаному вигляді старшому корпусного відділення,
який здає її інспектору або особі, яка виконує його обов’язки. В обох випадках сторонні особи мають вільний необмежений доступ до кореспонденції на додаток до її «перегляду» спеціально призначеного інспектора.
Ця проблема також має бути усунена задля належного реалізації на
практиці обговорюваного Документу.
Насамкінець, надання можливості здійснення конфіденційних
скарг по телефону є суттєвою додатковою гарантією оперативності
втручання відповідальних органів та осіб у випадках неналежного поводження.

Пункт 7
Орфографічне зауваження: «Заохочуватися»

Пункт 8
Викласти у такій редакції:
«Повинна бути організована загальна система збору даних про
скарги та інші повідомлення про жорстоке поводження. Вона повинна використовуватися для виявлення на ранніх стадіях ознаки
потенційної наявності таких випадків в окремих установах. Це також
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має використовуватися для надання допомоги відповідним органам у здійсненні нагляду за подальшим розслідуванням та результатами розгляду скарг».

Зміни спрямовані на надання рекомендаційного тону цьому положенню. У існуючій редакції воно не має, на нашу думку, регулятивного чи
спрямовуючого потенціалу.

Пункт 9
Вилучити фразу «якщо можна довести, що абсолютно незалежного
органу не потрібно, повинен принаймні існувати окремий слідчий орган,
що займатиметься саме справами щодо жорстокого поводження з боку
державних службовців», як таку, що дає можливість неповністю враховувати міжнародні стандарти з цього приводу.
ЄКЗК чітко висловив рекомендацію про створення незалежного органу у доповіді про візит 2012 року (п. 40):
«Комітет рекомендує без зволікань вжити заходів для того, щоб створити національні спеціалізовані підрозділи, роль яких полягатиме у проведенні розслідувань на всій території країни щодо справ, пов’язаних
з можливим неналежним поводженням з боку співробітників пенітенціарних установ (чи їх підбурювання) або будь-яких інших службових
осіб (наприклад, міліції), і забезпечити їх власним персоналом (курсив наш. Саме в цьому і полягає одна із ключових вимог щодо незалежності) для оперативного проведення розслідування. Крім того, Комітет рекомендує в середньостроковій перспективі вивчити питання
про доцільність повного відокремлення таких підрозділів від прокуратури з метою створення справді незалежного (курсив наш. Тобто
сумнівів щодо наміру рекомендацій КЗК не залишається) спеціалізованого органу для розслідувань справ цього типу».

Однозначність вимоги про відокремленість цього органу також слідує із рекомендації КЗК, висловленої у п. 20 його доповіді про візит в Україну 2009 року:
«Комітет рекомендує, щоб були вжиті термінові заходи для того, щоб
розслідування випадків пов’язаних із звинуваченнями в неналежно-
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му поводженні, повною мірою відповідали критеріям «ефективною»
розслідування, як це встановлено Європейським судом з прав людини. У цьому контексті Комітет наполегливо закликає українську владу
створити незалежний орган, який буде спеціалізуватися на розслідуванні скарг на співробітників правоохоронних органів, який буде демонстративно відокремлений (курсив наш) від структур внутрішніх
справ і прокуратури».

Пункт 14
Викласти у такій редакції: «Слідчі та прокурори повинні мати право
використовувати докази «подібних фактів» (тобто, докази, що надходять
від низки не пов’язаних між собою осіб стосовно одного й того ж можливого злочинця, та які по кожному із випадків є подібними за своєю природою, можуть використовуватися як індикатор причетності посадової особи до фактів жорстокого поводження) у випадках жорстокого
ставлення».
Така зміна уточнює і робить зрозумілішим цей важливий міжнародний стандарт щодо незалежного розслідування.

Пункт 16
Викласти у такій редакції:
«Необхідно невідкладно приділити увагу питанням добору, призначення та подальшого навчання працівників в’язниць. Таке навчання повинне також зосередитися на питанні професійних стандартів
та зміни світогляду, наприклад, шляхом підкреслення ролі кодексу
етики працівників пенітенціарної системи, всебічного запровадження концепції динамічної безпеки у відносини між співробітниками
та в’язнями».

Важливість серйозного сприйняття Документом необхідності запровадження цього типу безпеки обумовлена інтересами запобігання неналежному поводженню. Це має відбуватись за допомогою зміни філософії
відносин між співробітниками та в’язнями.
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Термін динамічна безпека (dynamic security) був введений в обіг (як
наслідок масових безладів 70-х — 80-х років у в’язницях у Великобританії)
в 1985 році Яном Дунбаром, колишнім директором тюремної адміністрації Великобританії, який став дуже відомим завдяки впровадженню прогресивних ідей в роботу підпорядкованої служби.
З його точки зору, динамічна безпека — це коли «відносини і індивідуалізм поєднуються в запланованій (і корисній) діяльності, коли
в установі як максимального, так і мінімального рівня безпеки результат складається в гнучкому і кращому порядку у в’язниці». Підкреслювалося, що основна увага має бути спрямована на ставлення до співробітників і засуджених як до індивідів, на справедливі і ввічливі відносини
«персонал-засуджений». Це не фізичне або процедурне обмеження,
а розвиток відносин з засудженими, заняття їх корисними справами,
встановлення довіри та ефективна комунікація і, як позитивний наслідок, «знання того, що відбувається»32. Практично це призводить до того, що ув’язнені в підсумку самі розповідають про всі проблеми, які загрожують безпеці, або ж персонал дуже добре «відчуває на нюх», коли
«щось не так» в їх установі.
Зрозуміло, західними теоретиками розглянуті і можливі крайнощі
таких сприятливих відносин. Саме тому вказується, що члени персоналу
повинні бути «дружніми, але не друзями», адже в протилежному випадку
є ризик їх переходу в те, що у нас називається «неслужбові відносини»,
що в Україні часто трактується перекручено і сприймається як необхідність підтримки мінімуму відносин. А це якраз і є бар’єром для запровадження в наших установах динамічної безпеки, на необхідність чого не
один раз вказував і КЗК.
Слід також розуміти відрізняти динамічну безпеку від системи «доносів», оскільки вона навпаки тільки створює атмосферу напруженості
та насилля33.
ДПтСУ й сама уже задекларувала необхідність навчання власного персоналу підтримці нормальних взаємовідносин з ув’язненими
32

Меры, связанные и не связанные с лишением свободы. Тюремная система: Пособие
по оценке систем уголовного правосудия. — Нюь-Йорк: ООН, 2010. — С. 26.

33

Розяснення Міністерства юстиції України «Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу — головна умова практичних змін у Державній
пенітенціарній службі України» від 11.07.2012 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/n0027323-12 (перехід по посиланню здійснений 14.06.2014)
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та розробляє спеціальні курси з цією метою. Тим не менш, такі теоретичні
знання до цих пір вважаються поверховими та непотрібними на практиці, а тому вони мало застосовуються. Це призводить до браку позитивної
інтеракції без якої неможливе існування динамічної безпеки. Про існування проблеми впровадження методу динамічної безпеки зазначається
й у Роз’ясненні Міністерства юстиції «Формування повноцінної системи
підготовки пенітенціарного персоналу — головна умова практичних змін
у Державній пенітенціарній службі України» від 11.07.2012, де робиться
посилання на відомого дослідника тюремних проблем Е. Койла. Однак із
Роз’яснення видно, що необхідність розв’язання проблеми поки що сприймається як віддалена ідея.
Натомість обрання шляху статичної безпеки, який повністю протилежний динамічному, і полягає у максимальному контролі, відеоспостереженні та інших способах механічного контролю за поведінкою замість
розвитку позитивних відносин між співробітниками пенітенціарних
установ та особами, що у них утримуються є і все більше буде ставати
однією із головних проблем майбутньої діяльності ДКВС. Ця проблема
зможе бути вирішена тільки шляхом впровадження нової політики, спрямованої на зближення персоналу та в’язнів у повсякденному житті та розвитку позитивних відносин між ними настільки, наскільки це можливо.
Обов’язковим першим кроком для цього має стати демілітаризація ДКВС
та переведення її до розряду цивільної служби, яка не буде мати спеціальних військових знань.

Пункт 20
Викласти у такій редакції:
«Ув’язнені повинні мати можливість звертатися до медичних працівників конфіденційно, в тому числі за допомогою безпосередньої
передачі листів у запечатаних конвертах, які не підлягають
перегляду представниками немедичного персоналу. Персонал
в’язниці не повинен мати можливості відсіювати запити про доступ.
Будь-які спроби персоналу в’язниці втручатися у це право доступу,
або порушити конфіденційність консультації, повинні мати наслідком
дисциплінарне покарання. Питання переведення в’язнів на лікування
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до лікарні (в межах тюремної системи або поза ними) повинне вирішуватися кваліфікованим медперсоналом, а не службою безпеки чи
адміністрацією лікарні»

Зміна покликана імплементувати рекомендацію Комітету з запобігання катуванням, що міститься у п. 34 його Третьої Загальної доповіді
1993 року (CPT/Inf (93) 12). У цій рекомендації, зокрема, вказується, що
засуджені повинні мати можливість звертатись до медичних працівників
конфіденційно, як приклад, вказується на запечатані конверти. Між іншим, це у ній закріплюється вже відображена у Документі рекомендація,
що персонал не повинен мати доступу до перегляду таких конфіденційних запитів.

Пункт 21
Викласти у такій редакції:
«Система збору, конфіденційності та довготривалого зберігання тюремних медичних записів по кожному в’язню вимагає невідкладної
уваги. Потрібно вдосконалити механізм фіксації ушкоджень: будь-які
помічені ознаки насильства повинні повністю фіксуватися, разом із
відповідними свідченнями в’язня та висновками лікаря, та ця інформація повинна надаватися в’язневі за його запитом. У разі виявлення у в’язня ознак насильства медичний працівник повинен бути
зобов’язаний негайно повідомляти керівництво в’язниці і складати медичну довідку у трьох примірниках, зміст якої повинен
містити:
1) твердження в’язня, які стосуються медичного обстеження
(включаючи опис ним його стану здоров’я, а також будь-які
твердження щодо неналежного поводження);
2) вичерпний опис об’єктивних медичних показників;
3) міркування медичного працівника з огляду на твердження
в’язня та об’єктивні медичні показники, а також обґрунтування того, чи знаходяться вони у стані відповідності між
собою.
Додатково до медичної довідки повинна складатися карта
тілесних ушкоджень, в якій позначається розташування тілес-
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них ушкоджень, а також здійснюється фотографування ушкоджень. Знімки та карта тілесних ушкоджень мають додаватися
до рапорту. Після складання рапорту його копії та копії додатків протягом доби повинні направлятися до прокурора та територіального органу управління ДПтС України незалежно від
бажання засудженого чи адміністрації установи виконання покарань протягом трьох діб. Усі медичні обстеження мають проводитися без можливості бути підслуханим чи почутим і, якщо
медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза межами видимості немедичного персоналу. У в’язниці
медична таємниця повинна зберігатися так само, як і в суспільстві,
а ведення документації про пацієнта повинне бути обов’язком лікаря.
Необхідно запровадити систему безпечного та конфіденційного збереження медичних справ впродовж визначеного періоду після звільнення ув’язненого».

Стандарти фіксації тілесних ушкоджень є наріжним каменем
боротьби з катуванням та іншими формами неналежного поводження у пенітенціарних установах і тому ми принципово наполягаємо на дослівному сприйнятті таких змін у Документі. Вони повністю
узгоджуються із давно сформованими стандартами Європейського комітету з запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню, які вже позитивно зарекомендували
себе на практиці.
Вимоги про необхідність складання за результатами огляду документа, який фіксував би твердження засудженого, що стосуються медичного обстеження (включаючи опис ним його стану здоров’я, а також будь-які твердження неналежного поводження); вичерпний опис
об’єктивних медичних показників; міркування медичного працівника
з огляду на твердження засудженого та об’єктивні медичні показники,
а також обґрунтування того чи знаходяться вони у стані відповідності
між собою були закріплені ще у перших Загальних доповідях Комітету.
Так, вони були висловлені, наприклад, у п. 53 2-ої Загальної доповіді
1992 року (Ref.: CPT/Inf (92) 3); 3-ої Загальної доповіді 1993 року (Ref.: CPT/
Inf (93) 12), а саме у п. 60–61.
Найбільш комплексно ці стандарти були викладені у Загальній доповіді 2013 року (CPT/Inf (2013) 29), у якій були спеціально розглянуті
питання порядку медичного документування будь-яких тілесних уш222
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коджень. Наприклад, про зміст рапорту йдеться у п. 74 цього документу, про необхідність «автоматичного» надсилання медичним працівником рапорту відповідальним за розслідування незалежним органам
навіть без згоди самого засудженого, якщо у нього виявлено тілесні
ушкодження, вказується у п. 77. При цьому необхідність надсилати
такий рапорт, не враховуючи бажання засудженого, підкреслюється
особливо.
Про потребу складання «карти медичних ушкоджень», а також
фотографування ушкоджених ділянок тіла йдеться й у п. 74 цієї ж доповіді.
Що стосується умов нагляду за проведенням візиту, то вимога їх проведення поза межами чутності та видимості (так як вона сформульована)
закріплюється у п. 51 Загальної доповіді КЗК за 1993 рік (3rd General Report
[CPT/Inf (93) 12]), та була повторена у «Загальних стандартах КЗК» (стор. 96,
CPT/Inf/E (2002) 1–Rev. 2013).
Також вона була повторена і Уряду України. Зокрема п. 30 доповіді
щодо візиту у 2012 році закріплює рекомендацію, щоб «усі медичні обстеження в’язнів проводилися поза межами чутності і, якщо тільки медичний
працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза межами видимості немедичного персоналу».
Додати новий окремий пункт (нумерація на розсуд розробника
Документу):
«Необхідно розробити документ, яким буде закріплено чітку процедуру розслідування скарг на неналежне поводження відповідно до
положень Стамбульського протоколу (HR/P/PT/8/Rev.1). Процедура
повинна включати інформацію про склад, повноваження, правила роботи органу розслідування; інформацію, яка повинна бути отримана
від потенційної жертви жорстокого поводження; порядок документування результатів опитування жертви та потенційних порушників; порядок проведення психологічної/психіатричної експертизи, тощо».

Подальше детальне вивчення та впровадження у практику професійних світових стандартів щодо розслідування неналежного розслідування,
які закріплені у Стамбульському протоколі, є неминучим. Він повинен бути
основною базою, на підставі якої здійснюватиметься розробка окремого
документу щодо розслідування неналежного поводження, що і рекомендується нашими пропозиціями.
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