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Передмова

Передмова
Захист дітей, утвердження та забезпечення їх прав відіграє дедалі
більшу роль в соціальному житті країни і стає важливим напрямком
в діяльності інститутів громадянського суспільства і держави. Дитина
виступає особливим суб’єктом численних суспільних відносин і водночас
є обмеженою в реалізації своїх можливостей та інтересів. Крім того, дитина завдяки своїм психофізіологічним властивостям значно легше може
стати жертвою зловживань та поганого поводження з боку дорослих осіб.
Саме тому захист дитини повинен складати окремий напрям діяльності
спеціальних державних та громадських інституцій із спеціальним нормативним регулюванням. Найбільшої значущості захист дитини набуває
у тих випадках, коли вона стає учасником кримінальних і кримінальнопроцесуальних правовідносин або опиняється у недружньому середовищі та зазнає тиску з боку інших осіб.
Це видання подає результати дослідження, яке було проведено Харківською правозахисною групою (ХПГ) в 2012 році в межах проекту «Захист дітей від катувань та поганого поводження в Україні» за підтримки
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Фонд також спонсорував переклад результатів дослідження англійською мовою, видання
української та англійської мовних версій доповіді про результати дослідження та проведення публічних заходів для оприлюднення результатів.
Основна мета дослідження полягала в проведенні комплексного
аналізу та вивченні ситуації щодо поширення катувань та жорстокого
поводження з дітьми в контексті кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, а також експертної оцінки нормативно-правової бази та її
відповідності міжнародним нормам і стандартам, які стосуються захисту прав дітей у системі правоохоронних органів і органів кримінальної
юстиції щодо неповнолітніх.
Дослідження передбачало збір та аналіз даних щодо дітей, які стали
жертвами катувань та поганого поводження, аналіз практики та законодавства України в світлі міжнародних стандартів прав дитини в контекс
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ті запобігання катуванням і поганому поводженню, а також захисту, надання допомоги та відшкодування постраждалим. Також аналізувалася
ефективність роботи ювенальної юстиції в Україні в частині запобігання
катуванням і поганому поводженню, а також чинники, що обмежують
ефективність законів та державних механізмів захисту прав дитини.
Дослідницька група зібрала дані про стан прав дитини в контексті
запобігання катуванням та жорстокому поводженню в Україні. Вона розпочала моніторинг стану «вразливих груп» дітей, як дійсних, так і потенційних жертв катувань та поганого поводження (діти, що утримаються під
вартою, перебувають під слідством, перебувають на обліку міліції, виховуються в державних установах, діти, батьки яких затримані чи перебувають
під слідством, проходять у справах, як свідки тощо) і надавала допомогу
окремим таким дітям. Для того, щоб оцінити вплив застосування катувань
та поганого поводження з дітьми-жертвами та ефективність законів, процедур і механізмів для попередження, захисту і виявлення незаконного
насильства щодо дітей, дослідницька група намагалася зібрати дані про
розслідувані скарги та їх результати, а також склала історії жертв катувань
дітей в деяких випадках.
У фокусі досліджень було також розуміння перешкод у виявленні випадків катувань і жорстокого поводження, дослідження їх і покарання
винних. Отримані дані використовувалися для ілюстрації наслідків тортур і жорстокого поводження для жертв і для суспільства, для цілей інформування і навчання.
Дослідження передбачало також опитування декількох груп респондентів:
— Дітей, які здійснили правопорушення і відбувають покарання
за них у спеціальних виховних закладах — Прилуцькій, Курязькій
та Мелітопольській виховних колоніях.
— Дітей та молоді, які звільнились з місць позбавлення волі;
— Дітей — учнів старших класів середніх шкіл Києва та Харкова;
—	Експертів — правників, працівників органів внутрішніх справ, пенітенціарної системи, активістів правозахисту, які безпосередньо
причетні до роботи з неповнолітніми правопорушниками, та експертів, які досліджували проблему запобігання катувань і жорст
кого поводження щодо неповнолітніх.


Передмова
При цьому дослідників цікавили не тільки практики поводження із
дітьми, які здійснили правопорушення, але й також відповідність даних
практик міжнародним нормам і стандартам у сфері захисту прав дітей.
Харківська правозахисна група висловлює щиру подяку експертам,
які взяли участь у дослідженні, та всім державним службовцям, хто сприяв його проведенню.
Окрема подяка Посольству США в Україні за підтримку цього проекту.
Євген Захаров, керівник проекту
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Методологічні засади проведення дослідження
Компонент І. Аналіз існуючих законів та процедур для попередження та виявлення катувань і жорстокого поводження, а також для
захисту, надання допомоги та компенсації потерпілим.
Інструмент А
Аналіз законодавства, включаючи існуючу судову практику (за їх
наявності) та нормативні акти щодо впровадження та застосування відповідних законодавчих положень
1. Аналіз національного законодавства щодо заборони та попередження катувань та жорстокого поводження в контексті кримінальної юстиції з наступних питань:
— положення базових законодавчих актів;
— стандарти застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї,
а також інші суміжні питання;
— гарантії захисту від жорстокого поводження під час затримання
неповнолітнього, поміщення його під варту, його допиту та здійснення інших процесуальних дій;
— правові стандарти та додаткові гарантії прав неповнолітніх під
час судового розгляду;
— правові стандарти для неповнолітніх, позбавлених волі;
— криміналізація катувань та жорстокого поводження;
— можливість відшкодування шкоди;
— спеціальне законодавство щодо захисту дитини від катувань та інших форм насильства.
2. Аналіз законодавства та регуляторних актів щодо:
— медичного та психологічного обстеження затриманих або ув’яз
нених, реалізації права дітей, позбавлених волі, на медичний
та психологічний догляд;
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— механізмів або процедур моніторингу поводження з неповнолітніми в контексті ювенальної юстиції;
— механізми оскарження жорстокого поводження та процедури
вжиття відповідними посадовими особами заходів за такими
фактами;
— процедури захисту жертв катувань та жорстокого поводження
від подальших насильницьких дій, погроз та репресій;
— відповідальність відповідних посадових (службових) осіб за нездатність попередити, поінформувати або розслідувати випадки
жорстокого поводження.
3. Визначення тенденцій розвитку системи ювенальної юстиції.

Інструмент В
Адміністративні стандарти та процедури щодо кадрових ресурсів.
1. Перегляд відомчих нормативних актів в частині підбору кадрового
складу персоналу, який працює в контакті з дітьми в контексті ювенальної
юстиції, визначено, які посади із складу такого персоналу потребують наявності спеціальної освіти або підготовки серед персоналу відповідного,
а які ні, зокрема, таких:
— відомчі нормативні акти, що регулюють відбір (прийом на службу)
до складу персоналу, який працює з дітьми в контексті кримінальної юстиції;
— типові штатні розклади, в т. ч. щодо наявності фахівців: медичного
персоналу, психологів тощо;
— посадові обов’язки (типові інструкції) для персоналу всіх категорій;
— нормативно-правові акти, які регулюють роботу підрозділів
кримінальної міліції по роботі з дітьми;
— програми навчання: базової, підвищення кваліфікації (перепідготовки), навчальних посібників.
2. Аналіз цих нормативних актів в контексті навчання та кваліфікації
персоналу установ тримання під вартою або установ виконання пока11
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рань на попередження та розслідування випадків катувань або жорстокого поводження з дітьми, зокрема, виявлення фізичних ознак можливого застосування катувань або жорстокого поводження, оцінювання
ознак психічного або психологічного стресу як наслідку таких дій, виникнення ризику покалічення.

Інструмент Е
Опис та аналіз медичних послуг.
1. Аналіз відомчих нормативних актів щодо нормативів та порядку
медичного забезпечення осіб, які утримуються під вартою або відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
2. Направлення запитів до ДПтС та МОЗ та обробка і аналіз відповідей
на них щодо наявності:
— окремого нормативного регулювання:
— питань медичного забезпечення для неповнолітніх осіб, в тому
числі нормативів та фактичного забезпечення медичними працівниками, підпорядкованості медичного персоналу адміністрації установ, проведення медичних оглядів, наявності окремих медичних закладів (лікарень) для неповнолітніх, нормативи та фактична забезпеченість медикаментами;
— дій персоналу установ тримання під вартою або установ виконання покарань у випадках виникнення спеціальних ситуацій,
зокрема:
— виявлення фізичного, сексуального або психологічного насиль
ства чи жорстокого поводження;
— виникнення потреби у неповнолітнього в отриманні незалежної
медичної допомоги;
— достатньої кваліфікації медичного персоналу установ виконання
покарань для виявлення проблем психічного здоров’я, їх середня
завантаженість пацієнтами та дотримання міжнародних стандартів під час оцінювання психічного здоров’я дітей;
— медичного персоналу місць тримання під вартою неповнолітніх
дівчаток для роботи з гінекологічними проблемами.
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Компонент ІІ. Дані щодо скарг та розслідувань можливих фактів катувань та жорстокого поводження, а також щодо їх результатах
Інструмент D
Дані щодо скарг та їх розгляду.
1. Направлення інформаційних запитів, обробка і аналіз відповідей на
них щодо скарг на катування та погане поводження в контексті ювенальної юстиції та результати їх розслідування, з деталізацією за окремими параметрами до УВРПЛ, ГПУ, МВС України, ДПтС України та МОЗ.
Компонент ІII. Базове опитування щодо поширення катувань та жорстокого поводження.
Напівструктуроване інтерв’ю.
Інструкція інтерв’юєра і сценарій.
Для вибірки в установах виконання покарань (інструмент С1)
• Формування вибірки опитуваних
Загальний розмір вибірки становить 20 осіб, що відповідає мінімальним вимогам до вибірки з точки зору статистики. Вибірка формується
в такий спосіб, щоб у ній було представлено кілька груп засуджених.
Для цього встановлюються квоти, пропорційні кількості:
— засуджених за певними статтями відповідно до розділів КК. Наприклад, якщо 30% осіб засудженні за злочини проти життя та
здоров’я, у вибірці таких осіб має бути 6; якщо 10% засуджені за
злочини у сфері обігу наркотичних речовин, їх має бути 2 з 20ти.
— за часом перебування в установах виконання покарань (увага —
не за терміном позбавлення волі!). Час перебування в СІЗО і (або)
інших установах додається до часу перебування в колонії.
Не припускається формування вибірки в межах одної виробничої
бригади, навчального класу, або ж іншої групи, учасники якої регулярно
спілкуються між собою на близькій дистанції. Популяція установи серед
20 осіб має бути представлена рівномірно.
13
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(В зв’язку з режимними вимогами для проведення дослідження потрібний наказ Голови Державної пенітенціарної служби України, який було
отримано робочою групою.)
У вибірку потрапляють лише ті особи, які добровільно погоджуються
давати інтерв’ю за дотримання умов конфіденційності і нерозголошення
їх персональних даних; про що детальніше йдеться у розділі 1 сценарію.
Таблиця наводиться як взірець; заповнюється локальним партнером.
Час перебування в СІЗО та установах виконання покарань
до 6 міс.

6-18 міс

від 18 міс.

Злочини проти життя та здоров’я особи
Злочини проти статевої свободи
Злочини проти власності
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів
Інші злочини

• Технічні умови
Диктофонний запис, розшифровка, передача файлів.
Оскільки диктофонний запис інтерв’ю є обов’язковою умовою, про
нього має бути повідомлено опитуваним. Диктофон використовується
відкрито; що також дозволяє отримати кращу якість запису.
Рекомендується використання цифрового диктофона з функцією передачі звукових файлів в комп’ютер через цифровий вихід. Використання інших пристроїв запису не дозволяється. Інтерв’ю з одним опитуваним пишеться в один файл без пауз. Звукові файли записуються на диск
CD-R або DVD-R і передаються науковому керівнику на диску; якщо така
технічна можливість відсутня, тимчасово передається сам диктофон із
записами.
Необхідною складовою звіту є розшифровані інтерв’ю у текстовому форматі. Відповідальною особою за розшифровку є інтерв’юер. Розшифровки
передаються у вигляді файлів; одне інтерв’ю — один файл; рекомендується записати текстові файли на один диск із звуковими. Кожний інтерв’юер
може надати свої спостереження і зауваження до дослідження в цілому
у довільному вигляді, які буде взяти до уваги науковим керівником.
14
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• Загальна тривалість інтерв’ю
Тривалість інтерв’ю відповідно до вимог замовника та типової методики дослідження має складати 60 хвилин. Рекомендується скорочувати
або припиняти інтерв’ю у випадках, коли його продовження може негативно вплинути на психіку опитуваного, зокрема спостерігається очевидний пост-травматичний стан, невротична або психотична поведінка.
Причини, з яких інтерв’ю було незначно скорочено, мають додаватись
до розшифровки, включно із вашими спостереженнями невербального
характеру. Можливе продовження інтерв’ю до 65-70 хвилин у випадках,
коли опитуваного (опитувану) вдалось добре розговорити, відповіді носять переважно відвертий та інформативний характер. Інтерв’ю, що було
припинено, і не містить чотирьох частин, відповідних до сценарію та технічних вимог замовника, не вважається виконаними повністю. Але його
запис може додаватись до звіту з відповідними коментарями.
• Звертання і мова опитування
Питання в проекті містять звертання «ти», що в українській культурі
є припустимим і соціально бажаним у розмові з неповнолітніми. Але на початку варто спитати згоди на таке звертання. Інтерв’юер також може, враховуючи особистість опитуваних, звертатись на «ви», але таким чином дещо
збільшується соціальна дистанція, спілкування стає більш формальним.
Інтерв’юер може вести, а опитувані можуть відповідати українською
або російською мовою за взаємною згодою.
• Сценарій інтерв’ю
Відповідно до вимог Замовника, інтерв’ю необхідно містить чотири
частини, а саме:
1. Інформація про проект.
2. Загальна інформація про опитуваних.
3. Інформація що стосується правових механізмів запобігання жорстокому поводженню.
4. Поводження із дитиною.
Також у ньому може бути інша інформація, яка додатково розкриває
тематику запобігання жорстокому поводженню; адже не завжди можна
передбачити, які саме форми воно приймає у конкретних випадках. Крім
15
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того, інтерв’юер має встановити контакт з опитуваним, дати йому (їй) виговоритись. Додаткові, вточнюючі питання від інтерв’юера можливі, але
не варто ними зловживати, особливо «формуючими» питаннями, що передбачають заздалегідь відому соціально бажану відповідь.
Метою дослідження в першу чергу є отримання персональних думок
опитуваних; висловлення нормативних, соціально бажаних думок теж
можливе, але вони інтерпретуються саме як нормативні.
Тривалість опитування в кожній частині вточнюється далі. Якщо в ч. 2
розкривається 4 питання за 10–15 хв., орієнтовний час відповіді на кожне
з питань 2-3 хвилини. Якщо в ч. 4 задається до 9 питань протягом 20–30 хв.,
ми виходимо на ті самі 2–3 хвилини.
⇒ 1. Інформація про проект
Тривалість 5–7 хвилин
Повідомлення про ціль дослідження; згода на інтерв’ю; можливі додаткові усні домовленості про збереження конфіденційності. Текст, який
має озвучити інтерв’юер, відповідає наведеному в документі Замовника.
Але в цій частині варто також персонально домовитись з опитуваним
про конфіденційність даних. Якщо за результатами будуть робитись очевидні індивідуальні оргвисновки, покарання засуджених за їх висловлювання, завдання дослідження не буде виконаним, і про подальші опитування або анкетування в тих самих установах на певний час доведеться
забути.
Крім того, не бажано, щоб як інтерв’юери, так і опитувані розголошували інформацію про дослідження до його завершення. Після завершення результати матимуть відкритий характер; за винятком даних, що можуть завдати прямої шкоди фізичним особам.
⇒ 2. Загальна інформація про опитуваних
Тривалість 10–15 хвилин
2.1. Будь ласка, розкажи про себе. Скільки тобі років, де живеш, яка
у вас родина. Живеш де народився (народилась), чи були переїзди?
2.2. Чим займався (займалась) до того, як опинився (опинилась) в колонії. В школі вчився? А крім того? [якщо є бажання поговорити про свої
зайняття, це варто вислухати і задати додаткові питання.
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2.3. Як вийшло, що ти відбуваєш покарання? Трохи детальніше —
за що тебе взяли?
2.4. В СІЗО був (була)? Як довго? А як довго в колонії?
⇒ 3. Інформація що стосується правових механізмів запобігання жорстокому поводженню
Тривалість 15–20 хвилин
3.1. Коли тебе взяли, родичів одразу повідомили? (питання задається,
якщо родичі є, і опитуваний чи опитувана живуть з ними).
3.2. Коли тебе вперше допитували, де це відбувалось, і хто вів допит?
Чи були при тому батьки, адвокат або педагог?
3.3. Коли ти вперше зустрівся (зустрілась) з прокурором; через скільки днів після затримання? Коли відбулась перша зустріч з суддею? Прокурор або суддя питали про примус до визнання провини?
3.4. Зустрічі з адвокатом. Чи адвокат цікавився справою, розбирався
в ній, чи працював суто формально? Чи питав адвокат про примус до ви
знання провини?
3.5. Чи був медичний огляд після затримання? Коли саме? Про що питали і що знайшли лікарі?
⇒ Поводження із неповнолітніми
Тривалість 20–30 хвилин
4.1. Перший контакт з міліцією — за що тебе затримали, як це було, хто
ще був з тобою. Чи застосовувалось співробітниками міліції насильство
або погрози. Як довго тривало затримання. Розкажи про приміщення для
затриманих.
4.2. На твою думку — чи порушували співробітники міліції твої права?
Якщо вони діяли незаконно, в чому саме?
4.3. Якщо траплялось насильство чи інші порушення, ти комусь про
них говорив (говорила)? Якщо говорив (говорила), які були наслідки в цієї
скарги?
4.4. А чи було тобі відомо, куди саме треба скаржитись на порушення?
(питання 4,5–4,7 наводяться у варіанті для тих, хто був в СІЗО; для опитуваних, що були в інших установах, питаємо про цю установу)
4.5. Як довго ти був (була) в СІЗО? Що ти можеш сказати про співробітників СІЗО? Скільки людей було в камері; чи були в тебе гарні стосунки
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з сусідами? А погані стосунки були? Чи був у вас в камері хтось, хто дуже
неправильно себе поводив? Цю людину якось покарали?
4.6. Чи було в СІЗО насильство над тобою, або над іншими відомими
тобі людьми? Або інші речі, які було важко стерпіти? Наприклад, дуже холодно, або дуже жарко в камері.
4.7. Якщо порівняти СІЗО з колонією, в чому головна різниця? Де тобі
легше і чому?
4.8. Твої стосунки з співробітниками колонії — вони скоріше гарні,
скоріше погані, чи скоріше байдужі, суто формальні?
4.9. Чи є в тебе друзі в колонії? А чи є з кимось погані стосунки, ворожнеча? Чи є у вас в загоні люди, до яких всі ставляться погано? Чому?
4.10. Якби це повністю залежало від тебе, що ти найбільше хотів (хотіла) би поміняти в колонії? А чи є тут щось зовсім правильне, що не став (не
стала) би міняти?
Напівструктуроване інтерв’ю.
Інструкція інтерв’юера і сценарій.
Для вибірки звільнених з установ виконання покарань
(інструмент С2)
• Формування вибірки опитуваних
Загальний розмір вибірки становить 20 осіб, що відповідає мінімальним вимогам до вибірки з точки зору статистики. Вибірка формується
в такий спосіб, щоб у ній було представлено кілька груп звільнених з місць
позбавлення волі.
Особливістю інструмента С2 порівняно з С1 може стати більша кількість відмов від інтерв’ю, а також дещо більша представленість у вибірці
звільнених, які були засуджені до невеликих термінів позбавлення волі.
Однак в цьому інструменті ми також формуємо квоти за статтями КК і за
часом перебування в установах виконання покарань (увага — не за терміном позбавлення волі відповідно до судового вироку!). Час перебування
в СІЗО і (або) інших установах додається до часу перебування в колонії.
Не припускається формування вибірки серед близьких знайомих,
друзів або ж іншої групи, учасники якої регулярно спілкуються між собою
на близькій дистанції. (Очікувалось, що вибірка з 20 осіб буде сформованою за сприяння МінСоцПолітики. Однак, через брак інтересу до дослід18
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ження з боку посадовців цього міністерства робоча група скористалась
для формування вибірки своїми неформальними контактами.)
У вибірку потрапляють лише ті особи, які добровільно погоджуються
давати інтерв’ю за дотримання умов конфіденційності і нерозголошення
їх персональних даних; про що детальніше йдеться у розділі 1 сценарію.
Таблиця заповнюється відповідальним за формування вибірки (науковим керівником).
Час перебування в СІЗО та установах виконання покарань
до 6 міс.

6-18 міс

від 18 міс.

Злочини проти життя та здоров’я особи
Злочини проти статевої свободи
Злочини проти власності
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів
Інші злочини

• Технічні умови
Диктофонний запис, розшифровка, передача файлів.
Оскільки диктофонний запис інтерв’ю є обов’язковою умовою, про
нього має бути повідомлено опитуваним. Диктофон використовується
відкрито; що також дозволяє отримати кращу якість запису.
Рекомендується використання цифрового диктофона з функцією передачі звукових файлів в комп’ютер через цифровий вихід. Використання інших пристроїв запису не дозволяється. Інтерв’ю з одним опитуваним пишеться в один файл без пауз. Звукові файли записуються на диск
CD-R або DVD-R і передаються науковому керівнику на диску; якщо така
технічна можливість відсутня, тимчасово передається сам диктофон із
записами.
Необхідною складовою звіту є розшифровані інтерв’ю у текстовому
форматі. Відповідальною особою за розшифровку є інтерв’юер. Розшифровки передаються у вигляді файлів; одне інтерв’ю — один файл; рекомендується записати текстові файли на один диск із звуковими. Кожний
інтерв’юер може надати свої спостереження і зауваження до дослідження в цілому у довільному вигляді, які буде взяти до уваги науковим
керівником.
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• Загальна тривалість інтерв’ю
Тривалість інтерв’ю відповідно до вимог замовника та типової методики дослідження має складати 60 хвилин. Рекомендується скорочувати
або припиняти інтерв’ю у випадках, коли його продовження може негативно вплинути на психіку опитуваного, зокрема спостерігається очевидний пост-травматичний стан, невротична або психотична поведінка.
Причини, з яких інтерв’ю було незначно скорочено, мають додаватись
до розшифровки, включно із вашими спостереженнями невербального
характеру. Можливе продовження інтерв’ю до 65–70 хвилин у випадках,
коли опитуваного (опитувану) вдалось добре розговорити, відповіді носять переважно відвертий та інформативний характер. Інтерв’ю, що було
припинено, і не містить чотирьох частин, відповідних до сценарію та технічних вимог замовника, не вважається виконаними повністю. Але його
запис може додаватись до звіту з відповідними коментарями.
• Звертання і мова опитування
Питання в проекті містять звертання «ти», що в українській культурі
є припустимим і соціально бажаним у розмові з неповнолітніми. Але на
початку варто спитати згоди на таке звертання. Інтерв’юер також може,
враховуючи особистість опитуваних, звертатись на «ви», але таким чином
дещо збільшується соціальна дистанція, спілкування стає більш формальним. Оскільки йдеться про вибірку, де значна кількість осіб старша за
18 років, звертання на «ви» також може бути доцільним.
Інтерв’юер може вести, а опитувані можуть відповідати українською
або російською мовою за взаємною згодою.
• Сценарій інтерв’ю
Відповідно до вимог Замовника, інтерв’ю необхідно містить чотири
частини, а саме:
1. Інформація про проект.
2. Загальна інформація про опитуваних.
3. Інформація що стосується правових механізмів запобігання жорстокому поводженню.
4. Поводження із дитиною.
Також у ньому може бути інша інформація, яка додатково розкриває
тематику запобігання жорстокому поводженню; адже не завжди можна
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передбачити, які саме форми воно приймає у конкретних випадках. Крім
того, інтерв’юер має встановити контакт з опитуваним, дати йому (їй) виговоритись. Додаткові, вточнюючі питання від інтерв’юера можливі, але
не варто ними зловживати, особливо «формуючими» питаннями, що передбачають заздалегідь відому соціально бажану відповідь.
Метою дослідження в першу чергу є отримання персональних думок
опитуваних; висловлення нормативних, соціально бажаних думок теж
можливе, але вони інтерпретуються саме як нормативні.
Тривалість опитування в кожній частині вточнюється далі. Якщо в ч. 2
розкривається 4 питання за 10–15 хв., орієнтовний час відповіді на кожне
з питань 2–3 хвилини. Якщо в ч. 4 задається до 9 питань протягом 20–30 хв.,
ми виходимо на ті самі 2–3 хвилини.
⇒ 1. Інформація про проект
Тривалість 5–7 хвилин.
Повідомлення про ціль дослідження; згода на інтерв’ю; можливі
додаткові усні домовленості про збереження конфіденційності. Текст,
який має озвучити інтерв’юер, відповідає наведеному в документі Замовника.
Але в цій частині варто також персонально домовитись з опитуваним
про конфіденційність даних. Якщо за результатами будуть робитись очевидні індивідуальні оргвисновки, покарання засуджених за їх висловлювання, завдання дослідження не буде виконаним, і про подальші опитування або анкетування в тих самих установах на певний час доведеться
забути.
Крім того, не бажано, щоб як інтерв’юери, так і опитувані розголошували інформацію про дослідження до його завершення. Після завершення результати матимуть відкритий характер; за винятком даних, що можуть завдати прямої шкоди фізичним особам.
⇒ 2. Загальна інформація про опитуваних
Тривалість 10–15 хвилин.
2.1. Будь ласка, розкажи про себе. Скільки тобі років, де живеш, яка
у вас родина. Живеш де народився (народилась), чи були переїзди?
2.2. Чим займаєшся після звільнення (якщо є бажання поговорити про
свої зайняття, це варто вислухати і задати додаткові питання).
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2.3. Як вийшло, що ти відбував (відбувала) покарання? Трохи детальніше — за що тебе взяли?
2.4. В СІЗО був (була)? Як довго? А як довго в колонії?
⇒ 3. Інформація що стосується правових механізмів запобігання жорстокому поводженню
Тривалість 15–20 хвилин.
3.1. Коли тебе взяли, родичів одразу повідомили? (питання задається,
якщо родичі є, і опитуваний чи опитувана живуть з ними).
3.2. Коли тебе вперше допитували, де це відбувалось, і хто вів допит?
Чи були при тому батьки, адвокат або педагог?
3.3. Коли ти вперше зустрівся (зустрілась) з прокурором; через скільки днів після затримання? Коли відбулась перша зустріч з суддею? Прокурор або суддя питали про примус до визнання провини?
3.4. Зустрічі з адвокатом. Чи адвокат цікавився справою, розбирався
в ній, чи працював суто формально? Чи питав адвокат про примус до визнання провини?
3.5. Чи був медичний огляд після затримання? Коли саме? Про що питали і що знайшли лікарі?
⇒ 4. Поводження із неповнолітніми
Тривалість 20–30 хвилин.
4.1 Перший контакт з міліцією — за що тебе затримали, як це було, хто
ще був з тобою. Чи застосовувалось співробітниками міліції насильство
або погрози. Як довго тривало затримання. Розкажи про приміщення для
затриманих.
4.2 На твою думку — чи порушували співробітники міліції твої права?
Якщо вони діяли незаконно, в чому саме?
4.3 Ти комусь про ці порушення говорив (говорила)? Якщо так, які були наслідки в цієї скарги?
(питання 4.4–4.7 у варіанті для тих, хто був в СІЗО; для опитуваних,
що були в інших установах, питаємо про цю установу)
4.4. Як довго ти був (була) в СІЗО? Що ти можеш сказати про співробітників СІЗО? Скільки людей було в камері; чи були в тебе гарні стосунки
з сусідами? А погані стосунки були? Чи був у вас в камері хтось, хто дуже
неправильно себе поводив? Цю людину якось покарали?
22

Методологічні засади проведення дослідження
4.5. Чи було в СІЗО насильство над тобою, або над іншими відомими
тобі людьми? Або інші речі, які було важко стерпіти? Наприклад, дуже холодно, або дуже жарко в камері.
4.6. Якщо траплялось насильство чи інші погані речі, ти знав (знала)
куди скаржитись?
4.7. Якщо порівняти СІЗО з колонією, в чому головна різниця? Де тобі
було легше і чому?
4.8. Чи лишились в тебе друзі серед тих, з ким перебував в СІЗО або
колонії? А вороги, з ким не хотілося б зустрічатись на волі?
4.9. Якби це повністю залежало від тебе, що ти найбільше хотів (хотіла)
би поміняти в колонії? А чи було там щось зовсім правильне, що не став
(не стала) би міняти?
4.10. В чому тобі після колонії стало жити легше, а в чому — важче?
Можеш назвати головну проблему, яка є зараз?
Фокус групи серед учнів середніх шкіл міст Київ (2 школи)
і Харків (2 школи), по 10–12 учасників у кожній групі.
(інструмент С3)
• Мета проведення фокус-груп
Оцінити загальний рівень правосвідомості учнів середніх шкіл стосовно жорстокого поводження. Зокрема, коли і для кого припустимо застосовувати фізичне або психологічне насильство; коли і ким воно може застосовуватись неправомірно. Чи мають учні середніх шкіл власний досвід,
пов’язаний з жорстоким поводженням, можуть навести достовірні факти,
або спираються на чутки, медійні повідомлення і маскульт. Неповнолітні,
що не притягались до кримінальної відповідальності, учні середніх шкіл,
в нашому дослідженні виступають як контрольна група щодо неповнолітніх, які перебувають в місцях несвободи, або недавно звільнились звідти.
• Формування вибірки
Вибірка формується за допомогою шкільного психолога, або іншого
співробітника школи, що знає індивідуальні психологічні особливості учнів кількох старших класів. У вибірці мають бути учні, від яких очікується,
що вони добровільно готові говорити про проблеми, пов’язані з насиль
ством. Неприпустимо, щоб всі учасники групи належали до одної ком23
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панії, в якій один локальний «авторитет» може тиснути на інших; у разі
виявлення психологічного тиску в групі ведучий має його вербально нейтралізувати.
• Технічні вимоги
Група проводиться в приміщенні, де є можливість розставити стільці
або крісла опитуваних півколом і є достатнє освітлення для проведення
відеозапису. Це може бути одне з приміщень школи. Небажане розташування опитуваних в кілька рядів за партами, як підчас уроків. Відеозапис
потрібний для аналізу невербальної інформації, яка супроводжує репліки. За нашим попереднім досвідом ведення фокус-груп, проти відеозапису з технічною метою учасники заперечують досить рідко.
Однак деякі школи можуть виявитись більш закритими для досліджень порівняно з іншими; бажано не проводити дослідження там, де
для нього штучно створюються перешкоди, або є підстави вважати, що
учнів просили висловлюватись обережно. Хоча дослідник очевидно не
є інспектором, деяким співробітникам освітніх закладів це доводиться
пояснювати.
Говорити в присутності вчителів учасники можуть менш відверто;
однак присутність вчителя як спостерігача на фокус-групах загалом припустима. За домовленістю з партнерами у школі і окремою домовленістю з учнями ведучий гарантує конфіденційність результатів. Персональні
дані учнів не збираються; ведучий просить їх назвати лише імена.
Орієнтовний час проведення групи становить двічі по 40 хвилин з перервою на 15 хв. Час відповіді на кожне питання приблизно 1 хв. на учасника. Група ведеться українською або російською мовою за згодою групи;
учасники заохочуються відповідати зручною для себе мовою.
Запис фокус-групи виконується в цифровому форматі, придатному
для перегляду на більшості стандартних комп’ютерів. За розшифровку
відеозапису відповідає ведучий групи або асистент ведучого; за відеозапис — асистент ведучого. Розшифровка додається до звіту разом з відеофайлом на диску DVD.
• Порядок ведення групи
Ведучий і асистент представляються. Ведучий розповідає про проект
в цілому, нагадує, що результати є конфіденційними, але не повідомляє
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мету дослідження. Наголошується на потребі отримати індивідуальні,
персоналізовані відповіді. Учасники підписуються про свою згоду на проведення дослідження.
Розминка. Будь ласка, представтесь. Як вас звати, скільки років. Чим
займаєтесь, крім того, що вчитесь в школі. (Можна коротко задати додаткові питання про хобі). Назвіть свої улюблені фільми або серіали.
П и т а н н я 1. Наскільки в кіно показують казки, щоб розважати ними
людей, а наскільки — правду? Можете назвати фільм, де життя показано
як воно є? А серіал?
П и т а н н я 2. В кіно (можна назвати щось з згаданого в п.1) часто показують бійки і навіть вбивства. А хто має право застосувати силу до інших в реальному житті? В яких випадках?
П и т а н н я 3. Чи кожна людина може захиститись самостійно? Хто може
себе захистити, а хто — ні? Будь ласка, розкажіть про відомі вам приклади.
Перерва 15 хв. (опційно, залежно від стану та настрою групи)
П и т а н н я 4. Чи може людина уникнути ситуацій, в яких можуть її
побити, пограбувати, вчинити інше насильство? Або такі ситуації можуть
трапитись з кожною людиною, незалежно від власного вибору?
П и т а н н я 5. До кого ви будете звертатись за допомогою, коли для
вас виникне серйозна загроза? А до кого напевне звертатись не станете?
П и т а н н я 6. Чи були особисто з вами випадки, коли вам допоміг
співробітник міліції? Або, навпаки, ви мали з міліцією проблеми.
П и т а н н я 7. Задається опційно, якщо лишається час і група не втомилась. Імпровізація залежно від повідомленого на попередні питання.
Експертне опитування, електронна версія (інструмент F)
«Запобігання тортур і жорстокого поводження
з неповнолітніми в місцях несвободи»
Замовник дослідження — UNICEF — Україна
Виконавець дослідження — Харківська правозахисна група
Керівник проекту — Голова Харківської правозахисної групи Євген
Захаров
Науковий керівник складової — Віктор Пушкар, канд. психол. наук
pushkarua gmail.com
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Анкета № _____
________________________________________________________
__________________________________________________________
Відомості про експерта.
За Вашим бажанням ці відомості можуть бути наведені у звіті за результатами дослідження (Вас буде зазначено як учасника експертного
опитування), або лишатись конфіденційними (прізвище і посада у звіті не
зазначаються). Контактну інформацію буде використано для запрошення
експертів до круглого столу за підсумками проекту.
Прізвище, ім’я, по-батькові _________________________________
__________________________________________________________
Місце роботи ____________________________________________
__________________________________________________________
Посада ________________________________________________
__________________________________________________________
Звання ________________________________________________
__________________________________________________________
Контактна інформація
Телефон _______________________________________________
Ел. пошта _______________________________________________
Ви бажаєте, щоб Вас зазначили як експерта?
Так ____ Ні_____
Ви бажаєте взяти участь у круглому столі?
Так ____ Ні _____
Чи Ви бажаєте отримати звіт дослідження
— у друкованій версії? ___________
— в електронній версії? __________
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Нас першочергово цікавить Ваша особиста думка як експерта; яка
може повністю збігатись з офіційною позицією організації, або частково
відрізнятись від неї.
1. Наскільки поширені, на Вашу думку, наступні практики при затриманні та підчас слідчих дій (поставте позначки в одній з чотирьох колонок
кожного рядка):
Скоріше
Поширене,
Зовсім
не поширене,
епізоди
не поширене
є окремі
трапляються
епізоди
часто

Дуже
поширене,
скоріше
є правилом

1. Фізичне насильство при затриманні неповнолітніх
2. Погрози та психологічний тиск з метою отримання свідчень
3. Фізичне насильство і приниження з метою
отримання свідчень
4. Затримання з перевищенням встановлених часових меж
5. Інші способи жорстокого поводження (будьласка, зазначте, що саме)

2. Наскільки поширеним є, на вашу думку, жорстоке поводження щодо неповнолітніх в наступних місцях (поставте позначки в одній з чотирьох колонок кожного рядка):
Скоріше
Поширене,
Зовсім
не поширене,
епізоди
не поширене
є окремі
трапляються
епізоди
часто

Дуже
поширене,
скоріше
є правилом

1. Кімнати для затриманих, ізолятори тимчасового тримання
2. Приймальники-розподільники, спец приймальники
3. Слідчі ізолятори
4. Виховні колонії
5. Інтернати і училища соціальної реабілітації
6. Дитячі будинки-інтернати
7. В інших місцях (зазначте, де саме)
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3. Наскільки, на Вашу думку, поширені наступні причини жорстокого
поводження з неповнолітніми в місцях несвободи? (поставте позначки
в одній з чотирьох колонок кожного рядка).
Зовсім
Скоріше
не поширена, не поширена,
нереальна
буває іноді

Поширена,
часто буває
саме так

Дуже
поширена,
скоріше
є правилом

1. Бажання ефективно зробити свою справу
2. Брак фахової підготовки, нерозуміння
своїх повноважень
3. Об’єктивно важкі умови, в яких працюють
службовці
4. Бажання самоствердитись, продемон
струвати перевагу
5. Провокуюча поведінка неповнолітніх, яку
важко припинити іншими методами
6. Інші поширені мотивації до жорстокого поводження (будь ласка, зазначте, що саме)

4. Що варто зробити для запобігання жорстокого поводження підчас
затримання і слідчих дій? (Напишіть в довільній формі).
5. Що варто зробити для запобігання жорстокого поводження з неповнолітніми, що відбувають покарання? (Напишіть в довільній формі).
6. Наскільки становить проблему насильство між неповнолітніми, що
перебувають в місцях несвободи? Наскільки поширеними є кримінальні
субкультури в місцях несвободи? (Напишіть в довільній формі).
7. Ваші коментарі до питань 1–6 (якщо коментарі є).
Компонент ІV
Аналіз ефективності діючих законів та процедур
1. Аналіз даних про розслідувані скарги та інших слідчих діях та їх результати
Для виконання цієї частини дослідження використовується Інструмент D, описаний в компоненті ІІ вище.
2. Аналіз результатів опитування щодо поширеності катувань та жорстокого поводження
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Для виконання цієї частини дослідження використовується Інструменти С1, С2 та С3 описаний в компоненті ІІ вище.
3. Досьє жертв катувань
1. Перегляд матеріалів розслідувань за скаргами на катування або
жорстокого поводження з дітьми в контексті ювенальної юстиції та відбір
найбільш типових випадків або випадків з найбільш серйозними наслідками.
2. Проведення інтерв’ю з дітьми, які стали жертвами катувань або
жорстокого поводження з метою з’ясування деталей історій.
3. Підготовка досьє жертв катувань.
4. Інтерв’ю з ключовими інформантами: суддями, прокурорами, посадовими особами органів внутрішніх справ, працівниками пенітенціарної
системи, адвокатами-захисниками у кримінальних справах, представниками НУО і т. ін.
Для виконання цієї частини дослідження використовується Інструмент F, описаний в компоненті ІII вище.
Компонент V
Висновки та рекомендації
На основі аналізу національного законодавства щодо заборони та попередження катувань та жорстокого поводження в контексті кримінальної юстиції зробити висновки та рекомендації.
• Короткий огляд
У ході дослідження за компонентами (розділами звіту) були виконані
такі дії:
⇒ Розділ І
Проведено аналіз національного законодавства щодо заборони
та попередження катувань та жорстокого поводження в контексті кримінальної юстиції з наступних питань:
— положення базових законодавчих актів;
— стандарти застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї,
а також інші суміжні питання;
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— гарантії захисту від жорстокого поводження під час затримання
неповнолітнього, поміщення його під варту, його допиту та здій
снення інших процесуальних дій.
— правові стандарти та додаткові гарантії прав неповнолітніх під
час судового розгляду
— правові стандарти для неповнолітніх, позбавлених волі
— криміналізація катувань та жорстокого поводження
— можливість відшкодування шкоди
— спеціальне законодавство щодо захисту дитини від катувань
та інших форм насильства.
Проведений аналіз існуючих норм та процедур для запобігання та виявлення тортур і жорстокого поводження, і для захисту, допомоги та відшкодування збитків жертвам. Цей аналіз охоплював:
— правові вимоги, що стосуються наявності юристів, батьків та інших під час допиту;
— правові положення про виключення доказів, отриманих незаконним шляхом;
— правові вимоги, що стосуються медичного та психологічного обстеження затриманих або ув’язнених;
— правові норми, що визначають обов’язок державних посадових
осіб повідомляти про жорстоке поводження або вживати заходів
згідно з доповідями про нього;
— механізми, що дозволяють дітям, позбавленим волі, скаржитися
на жорстоке поводження;
— механізми або процедури для моніторингу поводження з неповнолітніми в контексті ювенальної юстиції;
— правові положення, що стосуються прав дітей, позбавлених свободи, на медичну та психологічну допомогу;
— правові положення, що стосуються права жертв катувань, жорстокого поводження або зловживання владою на відшкодування
збитків;
— процедури і практики, спрямовані на захист жертв катувань чи
жорстокого поводження від подальшого насильства, погроз або
репресій;
— визначення катувань і поганого поводження в кримінальному
праві, і відповідні санкції за цей злочин;
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— адміністративні правопорушення, що застосовуються у випадках
жорстокого поводження з дітьми правоохоронцями або іншими
державними посадовими особами, в тому числі відповідальність
за відсутність запобігання, розслідування або повідомлення про
погане поводження і відповідні санкції.
Також проведено аналіз нового КПК в частині, що стосується теми дослідження, та пропозицій щодо зміни законодавства в контексті реформування системи ювенальної юстиції.
⇒ Розділ ІІ
В ході дослідження було проведено аналіз регуляторних актів щодо:
— складу персоналу для роботи з дітьми, його відбору та навчання,
— медичного забезпечення затриманих або ув’язнених, реалізації права дітей, позбавлених волі, на медичний та психологічний догляд;
— механізмів або процедур моніторингу поводження з неповнолітніми в контексті ювенальної юстиції;
— умов тримання дітей в умовах несвободи;
— механізми оскарження жорстокого поводження та процедури вжиття відповідними посадовими особами заходів за такими фактами;
— процедури захисту жертв катувань та жорстокого поводження
від подальших насильницьких дій, погроз та репресій;
— відповідальність відповідних посадових (службових) осіб за нездатність попередити, поінформувати або розслідувати випадки
жорстокого поводження.
Інформаційні запити були направлені до ДПтС), МВС, ГПУ, Секретаріату
УВРПЛ та МОЗ. Відповіді, отримані від правоохоронних органів, показали, що статистичні дані щодо скарг на застосування катувань та жорстокого поводження у відношенні неповнолітніх відсутні. Статистичні дані
про судовий розгляд у відношенні посадових осіб, що здійснювали такі
дії або випадки розслідування компетентними органами застосування
тортур та жорстокого поводження, та їх результати відсутні теж. Робоча
група отримала багато інформації, що стосується адміністративних стандартів та процедур відносно людських ресурсів в установах для неповнолітніх, а також правил, що стосуються навчання співробітників, в тому
числі стандартам прав людини, надання медичної допомоги неповнолітніх ув’язнених, а також дані про відповідне нормативне регулювання.
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Комунікація з державними органами триває, тому що ми поки що не отримали всю необхідну інформацію.
⇒ Розділ ІІІ
Було підготовлено та відправлено інформаційні запити щодо статистичних даних по скаргах на застосування катувань та жорстокого питання
для інформаційних запитів щодо скарг на катування та погане поводження в контексті ювенальної юстиції та результати їх розслідування, з деталізацією за категоріями, зазначеними в інструменті D розділу «Методи й інструменти дослідження» Плану дослідження, розробленого UNIСEF, — до
УВРПЛ, ГПУ, МВС, ДПтС та МОЗ. Отримана інформація була опрацьована
і проаналізована.
⇒ Розділ ІV
За цим компонентом дослідження було виконані наступні роботи:
1. Адаптовано до умов України методику та інструментарій дослідження; запропоновано додаткові інструменти дослідження. Налагоджено
взаємодію з локальними партнерами та створено мережу для проведення робіт за проектом.
2. За сприяння Державної пенітенціарної служби здійснено робочі
поїздки виконавця в три виховні колонії для неповнолітніх.
3. Отримано дані (аудіозаписи) напівструктурованих інтерв’ю з особами, що відбувають покарання у виховних колоніях для неповнолітніх
(вибірки по 20 осіб в Куряжі, Мелітополі і Прилуках). Інтерв’ю проведено
у відповідності до вимог проекту у обов’язковому інструменті С1.
4. Проведено напівструктуровані інтерв’ю з 20 особами, звільненими
з місць несвободи, що знаходились під слідством і відбували покарання
до досягнення ними повноліття; після звільнення проживають у м. Київ,
Київській, Житомирський і Чернігівській області. Опційний інструмент С2,
запропонований виконавцем.
5. Проведено чотири фокус-групи з учнями середніх шкіл (2 у Києві і 2
у Харкові, загальна кількість учасників 48 осіб); опційний інструмент С3,
запропонований виконавцем.
6. Отримано в електронному вигляді дані 16 письмових експертних
інтерв’ю. Експертні інтерв’ю проведено у відповідності до вимог проекту
у обов’язковому інструменті F.
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7. Проведено одну фокус-групу в офісі Омбудсмана з експертами, що
досліджували проблему запобігання катувань і жорсткого поводження
щодо неповнолітніх, запрошено десять експертів. Фокус-групу проведено у відповідності до вимог проекту у обов’язковому інструменті F.
⇒ Розділ V
1. Опитано адвокатів, які надавали правову допомогу дітям, які мали
контакт із законом та відібрані найбільш типових випадки.
2. Проведені інтерв’ю з дітьми, які стали жертвами катувань або жорстокого поводження.
3. Підготовка історій дітей — жертв катувань.
⇒ Розділ VІ
Проведений аналіз ефективності чинного законодавства та існуючих
процедур запобігання катуванню та жорстокому поводженню.
⇒ Розділи VІІ та VІІІ
На підставі аналізу інформації, отриманої в ході дослідження, зроблено певні висновки та рекомендації за компонентами дослідження.
⇒ Розділ ІХ
Харківський інститут соціальних досліджень у жовтні-грудні 2012 року
провів національне дослідження умов тримання дітей у чотирьох навчальних закладах соціальної реабілітації, в рамках якого були проінтерв’юровані
діти, які перебувають в таких закладах, а також співробітники цих закладів,
психологи, вчителі.
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Розділ 1
Законодавче регламентування норм щодо попередження катувань та жорстокого поводження з дітьми
в контексті кримінальної юстиції щодо неповнолітніх
Захист дітей, утвердження та забезпечення їх прав відіграє дедалі
більшу роль в соціальному житті країни і стає важливим напрямком
в діяльності інститутів громадянського суспільства і держави. Дитина
виступає особливим суб’єктом численних суспільних відносин і водночас є обмеженою в реалізації своїх можливостей та інтересів. Крім того,
дитина завдяки своїм психофізіологічним властивостям значно легше
може стати і жертвою зловживань та поганого поводження з боку дорослих осіб. Саме тому захист дитини повинен складати окремий напрям
діяльності спеціальних державних та громадських інституцій. Найбільшої значущості захист дитини набуває у тих випадках, коли дитина стає
учасником кримінальних і кримінально-процесуальних правовідносин
або опиняється у недружньому середовищі та зазнає тиску з боку інших
осіб. У цьому напрямку міжнародний досвід вже має певну історію і доволі багату нормативну базу.
На сьогодні питання про приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів і подальше впровадження цих стандартів у правозастосовну практику та взагалі в правове життя країни є вкрай
актуальним та важливим. Спостерігається процес уніфікації підходів до
основних гуманітарних цінностей, серед яких права дитини і можливість
їх реалізації набувають особливого значення.
Вітчизняна правова доктрина завжди розглядала дитину як особливого суб’єкта правовідносин, але ніколи не сприймала її як самостійного
суб’єкта, який ще й потребує додаткової уваги та захисту. Іншими словами,
дитина завжди була об’єктом впливу і ніколи — суб’єктом, який сам здатен
впливати на певні процеси.
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З іншого боку Україна ратифікувала основні міжнародні нормативні акти щодо захисту і забезпечення прав дітей. А цей юридичний факт
вже свідчить про необхідність реалізації в національній практиці положень, встановлених у цих міжнародних документах. Крім того, ратифікація загальних та регіональних міжнародних нормативних актів зробила
їх частиною національного законодавства, а отже, положення, які містяться в цих актах, тепер є нормами, які мають в повному обсязі діяти
в Україні. На жаль, на сьогодні застосування норм міжнародного права
в сфері захисту прав людини і, зокрема, дитини є вкрай рідкісним явищем. Правозастосовна діяльність орієнтується насамперед на українські
нормативні акти.
Усе це робить зрозумілим і очікуваним організацію та наявність спеціальних інститутів держави та громадянського суспільства, які покликані
встановлювати додаткові захисні механізми щодо дітей.
Чинне законодавство України насправді має значну кількість нормативних актів, які стосуються регулювання правовідносин за участю дітей.
Умовно весь цей масив можна поділити на дві частини: а) нормативні акти,
дія яких поширюються на всіх осіб, незалежно від їхнього віку; б) спеціальні нормативні акти різних галузей права, присвячені саме неповнолітнім.
Акти, які поширюються на всіх осіб, є, базовими. В них сформульовані
основоположні вимоги щодо забезпечення прав людини, дотримання
людської гідності, захисту від катувань та жорстокого поводження. Це, зокрема, такі акти, як Конституція України, Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Кримінально-виконавчий та Сімейний кодекси України.

1.1. Визначення понять та термінів
Конституція України не містить ретельного поділу за суб’єктним складом осіб, на яких розповсюджується дія тієї або іншої норми. Норми Конституції розповсюджуються на всіх, хто на законних підставах перебуває
на території держави Україна. Стаття 28 Конституції встановлює положення щодо права на повагу до гідності особи, відповідно до якого ніхто не
може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що
принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Але є в Конституції і спеціальна норма. Стаття 52 Основного Закону
вказує, що будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація пересліду35
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ються законом. Стаття 51 Конституції говорить про те, що сім’я, дитинство,
материнство і батьківство охороняються державою.
Повага до людської гідності повинна бути беззаперечною і стати точкою відліку у будь-яких суспільних відносинах. Це є загальним правилом,
котре складається з багатьох складових. По-перше, немає ніяких винятків
щодо кола осіб, на яких розповсюджується це правило. По друге, зміст
поняття гідності визначається через перелік дій, які є не сумісними з людяним ставленням до особи: катування, жорстоке, нелюдське або таке,
що принижує гідність особи, поводження чи покарання. Нас цікавлять законодавчі межі цих термінів.
«Катування» визначене в статті 1 Конвенції ООН проти катувань та
інших форм жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність,
поводження або покарання. Катування — це «будь-яка дія, якою будь-якій
особі навмисне спричиняється сильний біль або страждання, фізичне чи
моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчинені яких
вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи
з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання спричиняються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають в офіційній якості, чи
з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди».
Наведене визначення містить низку ознак, які повинні бути притаманні діянню для того, щоб воно могло бути визнане катуванням. Це такі
ознаки:
— наявність будь-якої дії;
— спричинення страждання будь-якого виду та характеру;
— мета спричинення страждання — примус або покарання;
— до такої дії має безпосереднє відношення державні посадові особи.
Вітчизняне законодавство також містить визначення «катування»
в ст. 127 КК України: це «умисне заподіяння сильного фізичного болю або
фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу
особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього
або іншої особи відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу
особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша
особа підозрюється, а також з метою залякування чи дискримінації його
або інших осіб».
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Як вбачається зі змісту статті, український законодавець в основу
поняття «катування» покладає наряду з тотожними і дещо інші критерії,
а саме:
— наявність умисної дії;
— спричинення страждання будь-якого виду чи характеру або фізичного болю;
— спосіб спричинення страждань;
— мета спричинення страждань — примус до дій, які суперечать
волі особи.
Критерії наведених понять дещо відрізняються. Пояснюється це перш
за все тим, що норми українського законодавства спрямовані на будь-яку
особу, тому закон не містить вимог щодо наявності спеціального суб’єкта.
Що стосується Конвенції, то з системного аналізу її змісту можна дійти
висновку про те, що норми Конвенції спрямовані на такі ситуації та випадки, коли особа з якихось причин попадає в залежність від посадової
особи держави або має інші «владні» повноваження щодо потерпілого.
Це, наприклад, такі випадки, як відбування покарання особи, затримання
або арешт особи, перебування особи у відносинах підлеглості (зокрема,
залежність дитини від вихователів в державних дитячих установах) та т. ін.
Але різниця, яка наявна у нормативних визначеннях поняття «катування», не є вирішальною та не може суттєво вплинути на кваліфікацію
дій як таких, що мають ознаки катування. Особливо це вірно для незахищених верств населення, таких як діти, засуджені, затримані, арештовані.
Наведені визначення в повній мірі розповсюджуються і на дітей.
Визначення «жорстокого поводження» міжнародні нормативно-правові акти не містять. Національне законодавство України має згадку про
таку форму поводження. Порядок розгляду звернень та повідомлень
з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його
вчинення встановлює, що жорстоке поводження з дитиною — будь-яка
форма фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля над дитиною в сім’ї або поза нею. Як видно, чіткої різниці законодавець не виділяє, і тому поняття катування та жорстокого поводження
стають майже ідентичними. Але зрозуміло, що це не так. Очевидно, що
поняття «катування» охоплює собою більш свідомі, жорстокі та цілеспря
Наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, МВС, Міністерство освіти та науки;
МОЗ від 16.01.2004 р. № 5/34/24/11.
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мовані дії. У катуванні, як ми вказали вище, є досить однозначна форма
прояву (свідоме насильство), спосіб дії та мета. Жорстоке поводження має
інше забарвлення. По-перше, воно може не мати такого «ступеню» свідомості та не переслідувати конкретної мети. Причиною взагалі може бути
байдужість до становища певної особи, зокрема, дитини. По-друге, спосіб
«здійснення» жорстокості має значно ширші межі та може відбуватися
у різних формах, навіть в формі бездіяльності. Слід також звернути увагу
на те, що жорстоке поводження з дитиною має специфічні риси, обумовлені психофізіологічними характеристиками дитини, її соціальним становищем, а також колом суб’єктів, які можуть здійснювати таке поводження.
Спектр поведінки, яку можна розцінити як жорстоку по відношенню до
дитини, є більш широким. Наприклад, доросла особа є більш стійкою до
фізичних умов тримання та поводження (освітлення, температура, стан
приміщення, наявність кольорового спектру у оформленні приміщення
та споруд, ін.). Коло осіб, які можуть проявляти жорстокість по відношенню до дорослого, також є більш обмеженим, ніж відносно дітей.
Напевно, всі ці фактори потрібно враховувати при визначенні поняття жорстокого поводження та його меж, а також безпосередньо при роботі з неповнолітнім і застосуванні відповідних норм права.
На жаль в Україні не має такої багатої правозастосовної практики щодо запобігання проявам жорстокості і недопущення катувань по відношенню до неповнолітніх. Тому ця частина законодавства є не дуже розвинутою. Юридична техніка складання відповідних документів знаходиться
на низькому рівні і потребує вдосконалення як з точки зору понятійного
апарату, так і з точки зору розроблення механізмів реалізації відповідних
положень.
Що ж до відсутності визначення поняття «жорстоке поводження», то
складнощі з його визначенням можна пояснити тим, що це поняття має
виразне етичне та моральне забарвлення і багато в чому залежить від
культурних, соціальних та законодавчих традицій конкретної держави.
Але з огляду на мету, яку формулюють міжнародні акти, було б доцільно
все ж таки сформулювати в нормативно-правових актах найбільш властиві ознаки жорстокого поводження. Формулювання цього поняття дасть
імпульс для подальшої уніфікації законодавства та дозволить зафіксувати
у вербальній формі певні аспекти загальнолюдських цінностей.
Аналогічною є ситуація з поняттями «нелюдське поводження» та «поводження, яке принижує гідність» особи. Ці поняття на нормативному
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рівні не визначені і завдання наповнення їх змістом завжди залишається
на розгляд відповідного компетентного органу. Здається, що ці категорії
перш за все мають на увазі такі форми поведінки щодо особи, які не сумісні зі ставленням до людини і, зокрема, дитини. Нелюдське поводження
може означати, наприклад, приковування наручниками до огорожі або
решітки, або поміщення особи до камери, де тримаються дорослі затримані, які мають злочинний досвід або взагалі відбувають покарання за
злочин. Тобто йдеться про поводження, яке порушує нормальні людські
стосунки та травмує неповнолітню особу.
Форми поводження, яке принижує гідність, можуть також мати різний прояв. Вони не завжди будуть пов’язані з фактичним спричиненням
болю, але ті страждання, які тягне за собою таке поводження, уражують
особу в її відчутті власної індивідуальності, поваги до себе, сприйняття
себе людиною. Відповідно, приниження гідності може бути пов’язане з залякуванням, поміщенням особи в такі умови, де вона перестає сприймати
себе як рівноправного члена суспільства і починає орієнтуватися лише
на інстинкти та фізіологічні потреби тіла. На жаль, юридична техніка і позитивний правозастосовний досвід в Україні не дають змоги наведення
більш чіткого визначення цих понять.
Слід згадати, що зміст зазначених понять розкривають рішення Європейського суду з прав людини, які констатують порушення статті 3
Європейської конвенції. Відповідно до Закону «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» рішення Суду
є джерелом права в національній правовій системі.

1.2. Загальний огляд законодавства щодо захисту дитини
від катувань та інших форм насильства

Кримінально-виконавчий кодекс України встановлює як одне з завдань, що стоїть перед законодавством з питань виконання покарань,
запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню із засудженими. Це правило в повному обсязі розповсюджується на засуджених неповнолітніх (дітей). Тобто як вказаний кодекс,
так і кримінально-виконавче законодавство в цілому повинні бути сформульовані так, щоб не залишати місця проявам катувань та жорстокого
поводження, а також мати відповідні механізми за допомогою яких по39

Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні
винні бути забезпечені умови відбування покарання, в яких не існує катувань та жорстокого поводження. За думкою законодавця, саме на рівні
нормативного акту необхідно забезпечити таку його якість, котра унеможливлювала б катування чи інші прояви жорстокого поводження з дитиною. Але це єдина згадка про катування у всьому кодексі, інші частини
документу не містять ані роз’яснення, яким же чином унеможливлюється жорстоке поводження і катування, ані будь-якого механізму, який утруднює чи робить неможливим або небажаним застосування катувань.
Враховуючи, що засуджені — це категорія осіб, яка вже зазнала певних
обмежень і не має загального доступу до механізмів протистояння або
оскарження катувань, відсутність гарантійних норм і механізмів є незадовільною ознакою законодавчого акту.
Це не єдина згадка кодексу про неповнолітніх. КВК України містить
окрему главу 21, яка передбачає особливості відбування покарання, зокрема у виді позбавлення волі, неповнолітніми. Тут законодавець встановлює певні особливості притаманні процесу виконання та відбування
покарання дітьми. Йдеться про матеріально-побутові умови, режимні
вимоги до засуджених, особливості побудови установ для неповнолітніх,
додаткові гарантії при звільненні неповнолітніх та деякі положення про
соціальну адаптацію засуджених неповнолітніх до умов вільного життя.
Більш детально ці норми будуть розглянуті при аналізі окремих правових
інститутів, які покликані забезпечувати права дітей.
Кримінально-процесуальне законодавство, встановлюючи процедуру судочинства у кримінальних справах, містить спеціальні норми щодо
неповнолітніх і навіть цілий розділ VIII «Провадження в справах про злочини неповнолітніх». Положення Кримінально-процесуального кодексу
(1960 р.) регламентують багато питань реалізації кримінально-процесуальної юрисдикції відносно неповнолітніх, серед яких основними є:
— вирішення справ відносно осіб, які не досягли віку, коли настає
кримінальна відповідальність — 14 років;
— виявлення факторів криміналізації неповнолітнього;
— забезпечення можливості для неповнолітнього підтримувати
зв’язки з родиною і права батьків спілкуватися з дитиною навіть
у випадках, коли її притягають до кримінальної відповідальності;
— шляхи забезпечення права неповнолітнього на правову допомогу і захист;
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— можливість застосування до неповнолітніх примусових заходів
виховного характеру.
Крім того, Кримінально-процесуальний кодекс України встановлює
правило про недоторканність особи (ст. 14 КПК України): «Ніхто не може
бути заарештований інакше як на підставі судового рішення. Прокурор
повинен негайно звільнити кожного, хто незаконно позбавлений волі
або утримується під вартою понад строк, передбачений законом чи судовим вироком». Говорячи про недоторканність, законодавець обмежується забороною незаконного арешту. Така редакція норми звужує
обсяг поняття недоторканності і має низку недоліків в юридичній техніці
її відтворення.
Поняття недоторканності в юридичній науці є дуже розвинутим. Існує
багато визначень цього поняття, кожне з яких звертає увагу на певний бік
цього багатогранного правового феномену. Залежно від галузі права, до
якої відноситься дослідник недоторканності, вона висвітлюється по-різному. Наприклад, представники гуманістичних напрямків у юриспруденції
основний акцент ставлять на тому, що недоторканність — це суб’єктивне
право особи, утворене багатьма складовими, які забезпечують фізичну
та етичну цілісність людини, свободу її самовизначення. Представники
юридичних наук кримінального циклу основну увагу зосереджують на захисті людини не тільки від незаконних та необґрунтованих арештів і затримань, але й взагалі від будь-яких посягань на її свободу, життя, здоров’я,
майно, честь та гідність. І саме це вони вважають основними ознаками
недоторканності. Галузь конституційного права визначає конституційне
право на особисту недоторканність як особисте суб’єктивне право людини, яке гарантує її свободу від протиправних посягань на життя, здоров’я,
індивідуальну безпеку з боку кого б то не було, не допускає незаконних
і безпідставних дій посадових осіб державних органів та громадських
організацій щодо особистої недоторканності при виконанні ними своїх
обов’язків і надає можливість відновлення порушеного права. Здається, що всі наведені визначення говорять про різні боки одного й того ж
явища. Єдине, що хотілося б уточнити, це те, що недоторканність точніше
було б визначати не через категорію «суб’єктивного права», а через категорію «соціальної властивості» особи. Такий «рівень» недоторканності
ставить її, навіть, вище закону. І саме такий стан може забезпечити дійсну
повагу до недоторканності особи, оскільки людська недоторканність не
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повинна бути «нижчою» за спеціальні види недоторканності, обумовлені
правовими статусами, такі як дипломатична чи депутатська.
Отже, основними рисами недоторканності можна назвати наступні:
— це соціальна властивість кожної особи, яка виникає з народження;
— стан, який не дозволяє посягань на фізичну, психологічну та етичну цілісність особи;
— стан особи, який не допускає незаконних арештів і затримань, інших примусових заходів у кримінальному та адміністративному
порядку, пов’язаних з обмеженням особистої свободи;
— захист людини від будь-яких посягань на її майно, честь та гідність;
— забезпечується державними органами;
— створює можливість відшкодування збитків і відновлення порушеного права.
Загальний обсяг недоторканності включає до себе, крім фізичної та
психологічної, ще й право громадянина на таємницю особистого життя,
право на недоторканність житла і кореспонденції та право на таємницю
особистої інформації та документації.
Як видно, регулювання захисту недоторканності в Кримінально-процесуальному кодексі України має досить обмежений характер. Закон говорить лише при кримінально-процесуальний аспект недоторканності.
Редакція статті також залишає бажати кращого, оскільки містить два поняття, які не зовсім відповідають понятійному апарату вітчизняного права. Законодавець каже про неможливість бути заарештованим, інакше як
на підставі судового рішення. В юридичному розумінні мова може йти про
кримінальне покарання у виді арешту і, можливо, про адміністративний
арешт. Інших видів «арешту» законодавство України не знає. Чи означає
це, що законодавець мав на увазі лише ці два види санкцій? Напевно, ні.
Іншою недосконалістю, з точки зору юридичної техніки, є використання
поняття «судове рішення» до вказаних видів санкцій. Закон знає лише
один вид рішення, за яким до особи може бути застосоване кримінальне
покарання, це — вирок. Адміністративний арешт взагалі не має відношення до кримінально-процесуального закону, оскільки він виконується
в порядку, який визначається законодавством про адміністративні правопорушення. Крім того, навіть закріплені положення не мають достатньої правової регламентації, зокрема, щодо механізмів реалізації і можли42
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вості захисту власної недоторканності, а також будь-якого специфічного
механізму захисту недоторканності дітей.
Кримінальний кодекс України. Кілька слів щодо визначення поняття
катування вже було сказано вище. Але цей документ містить не лише
визначення катування, а й інші положення, які допомагають більш чітко
зрозуміти, що таке катування з точки зору українського законодавця, і які
ще форми жорстокої поведінки вважають в Україні протиправними. Слід
зазначити, що з 2008 року поняття катування стало використовуватися
в КК України, ще й як критерій для відмежування катування від кримінально-карних діянь, пов’язаних з перевищенням влади, а також примушуванням давати свідчення. Український законодавець пішов шляхом штучного
дроблення поняття катування. З введенням в чинний КК України ділення
діянь на перевищення влади та примушування давати свідчення, здійснені з використанням різних форм насильства, призводить до того, що
виникає склад, так би мовити, «чистого» катування. Але сама норма ст. 127
КК України вказує на обов’язкову наявність мети катування — примусити
особу здійснити дії, які суперечать її волі (в тому числі давати свідчення та
ін.). В статті 127 КК використане родове визначення, яке за своїм обсягом
охоплює майже всі випадки примусу до дій, що суперечать волі потерпілого. Тому є незрозумілим введення в чинне законодавство положення,
яке буде створювати ситуації конкурування норм.
Окремий розділ встановлює кримінальну відповідальність за злочини
проти волі, честі та гідності особи. Сформульовані в розділі склади злочину передбачають кримінально-правову охорону для будь-яких суб’єктів,
в тому числі й для неповнолітніх.
Кодекс також містить положення про відповідальність за жорстоке
поводження з потерпілими, але така відповідальність передбачена для
військовослужбовців. Заперечуються діяння, які посягають на статеву
свободу та недоторканність, але спеціальних норм, які би були присвячені відповідальності за жорстоке поводження з дітьми, немає.
Сімейний кодекс України. Ще одним основоположним нормативним
актом в сфері регулювання поводження з дітьми є СК України. В кодексі
є лише одна згадка про спосіб захисту дитини від жорстокого поводження з нею. Йдеться про можливість позбавлення батьківських прав матері
або батька за жорстоке поводження з дитиною. Що таке «жорстоке по43
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водження з дитиною» в контексті СК України встановлює згаданий вище
спільний Наказ.
Стосовно питання про позбавлення батьківських прав кодекс містить
процесуальні положення і порядок дій при позбавленні або відновленні
в батьківських правах.
Виходячи з наведеного стислого огляду основних нормативних актів,
можна зробити висновок, що чинне законодавство України декларує основні права щодо захисту дитини від катувань, жорстокого або нелюдського поводження, але самі ці акти не надають чіткого уявлення, яким
же чином усі ці декларації реалізуються на практиці та якими є механізми
захисту дитини.

1.3. Гарантії захисту від жорстокого поводження

під час затримання неповнолітнього,
поміщення його під варту, його допиту та здійснення
інших процесуальних дій
Забезпечення прав підозрюваного неповнолітнього під час взяття
його під варту, а також при проведенні процесуальних дій є непростим
завданням. Така особа з одного боку користується захистом презумпції
невинуватості, а з іншого — зазнає суттєвих правообмежень і, відповідно,
стає дуже вразливою для різних зловживань.
Чинне законодавство України містить низку вимог, які покликані гарантувати неповнолітньому захист від катувань та жорстокого поводження під час його перебування у правовому статусі підозрюваного або
обвинуваченого.
Перш за все, затримання та взяття під варту як запобіжний захід можуть застосовуватися до неповнолітнього лише за рішенням (постановою, ухвалою) суду у виняткових випадках, коли це викликається тяжкістю злочину, у вчиненні якого він обвинувачується. Якщо щодо неповнолітнього обраний запобіжний захід у виді взяття під варту, про затримання
і взяття його під варту обов’язково сповіщаються батьки чи особи, що їх
замінюють. Відповідно до ст. 161 КПК України, про арешт підозрюваного

Наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, МВС, Міністерства освіти та науки,
МОЗ від 16.01.2004 р. № 5/34/24/11.
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або обвинуваченого і його місцеперебування слідчий зобов’язаний повідомити його дружину або іншого родича, а також сповістити за місцем
його роботи. Стаття 33 Закону України «Про охорону дитинства» вказує,
що про затримання дитини відповідні органи негайно повідомляють
батьків чи осіб, які їх замінюють, а також органи прокуратури. Конкретний строк, протягом якого необхідно сповістити родичів затриманого неповнолітнього, законом не встановлений. Відсутній також механізм повідомлення у випадках, якщо з батьками або близькими встановити зв’язок
неможливо. Як видно, врегулювання питання про обрання запобіжного
заходу у виді тримання під вартою відносно неповнолітнього є далеким
від досконалості і має цілу низку прогалин. Тим більше, враховуючи те,
що насправді кримінально-процесуальні дії будь-яка посадова особа відповідного органу буде здійснювати відповідно до кримінально-процесуального законодавства. Закон «Про охорону дитинства» не є профільним
законом щодо процесуальних дій. Сфера його правового регулювання
є дещо іншою.
Стаття 165-2 КПК України встановлює загальний порядок вирішення
питання про взяття під варту, відповідно до якого особа щодо якої вирішується питання про взяття під варту, може бути затримана до вирішення
цього питання судом на строк не більше 72 годин з моменту затримання.
Ніяких винятків для неповнолітніх з цього правила законодавство не робить. Цей строк суперечить рекомендаціям щодо тривалості можливого
затримання дитини без розгляду цього питання судом, які неодноразово
надавалися Комітетом з прав дитини.
Кримінально-процесуальне законодавство зобов’язує посадових осіб
правоохоронних органів (особи, які здійснюють дізнання, або слідчий)
збирати інформацію про неповнолітнього. Необхідні відомості про його
стан здоров’я та загального розвитку, характеристику особистості, умови
життя та виховання неповнолітнього. Це правило повинно надати можливість працівнику правоохоронних органів скласти уявлення про дитину
для того, щоб відразу, ще до початку процесуальних дій, обрати правильний варіант поведінки саме з цим неповнолітнім і з’ясувати, яким чином
проводити подальшу роботу з ним (чи потрібна додаткова участь медичних працівників, чи потрібне затримання або ізолювання дитини, ін.)
Виклик неповнолітнього обвинуваченого до слідчого, прокурора чи
до суду для проведення слідчих та судових дій здійснюється, як правило,
через його батьків або інших законних представників. Тобто батьки чи
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особи, які їх замінюють, повинні бути обов’язково поінформовані про необхідність участі дитини в слідчих або судових діях, що можна розглядати як додаткову гарантію підтримання спілкування з батьками і рідними,
а також захисту прав дитини в кримінальному процесі.
Категорія справ за участю осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років передбачає обов’язкову участь
захисника. Додаткових обов’язкових вимог закон не встановлює. Захисник бере участь у процесуальних діях з моменту визнання особи підозрюваною чи пред’явлення їй обвинувачення. До речі, це положення українського законодавства є незадовільним, оскільки до моменту визнання особи підозрюваною або обвинуваченою неповнолітній майже більше
всього потребує участі компетентного фахівця в галузі права. При цьому,
неповнолітні як учасники кримінально-процесуальних правовідносин
мають право на отримання безоплатної правової допомоги. Порядок її
надання визначається Законом України «Про безоплатну правову допомогу», від 02.06.2011 р. № 3460.
Звернення про надання безоплатної правової допомоги дітям подаються їх законними представниками за місцем фактичного проживання
дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи до центрів з надання безоплатної
правової допомоги або до відповідного адвоката. Але подальша регламентація порядку надання безоплатної правової допомоги свідчить про
те, що вона не може бути ефективною. Зокрема, строки, які передбачені
в законі на узгодження питання про можливість її надання, не сприяють
швидкому та ефективному включенню відповідного фахівця в справу, де
потрібна його участь. Стаття 19 Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» передбачає десятиденний термін лише для прийняття рішення про можливість надання правової допомоги! А ще потрібен час на ознайомлення зі справою, бесідою з підзахисним, ін.
Неповнолітній, як і будь-яка інша особа, котра має відповідний процесуальний статус в межах кримінального судочинства (підозрюваний, обвинувачений і підсудний), мають право в будь-який момент провадження
у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи іншого захисника
на подальших стадіях процесу (ст. 46 КПК України).
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Таким чином, законодавець намагається надати можливість неповнолітньому отримувати необхідну юридичну допомогу. При цьому слід
звернути увагу на те, що захисником неповнолітнього може бути не лише
фахівець в галузі права, а й за наявності певних умов його близькі родичі, опікуни або піклувальники. Йдеться про випадки, коли неповнолітній
не досяг шістнадцяти років або якщо неповнолітнього визнано розумово
відсталим. У цьому разі при пред’явленні такому неповнолітньому обвинувачення та допиті за розсудом слідчого чи прокурора або за клопотанням захисника можуть бути присутні педагог або лікар, батьки чи інші
законні представники неповнолітнього. Тобто ця норма вимагає додаткової присутності батьків або інших осіб. Які конкретно особи мають бути
присутніми, вирішує слідчий або прокурор.
Слідчий роз’яснює педагогу або лікарю, батькам чи іншим законним
представникам неповнолітнього, які присутні при пред’явленні обвинувачення та допиті, їх право задавати обвинуваченому запитання і викладати свої зауваження. Запитання, поставлені обвинуваченому згаданими особами, та їх зауваження заносяться до протоколу допиту. Слідчий
вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно
бути занесене до протоколу.
Здається, що таке врегулювання питань, пов’язаних із захистом прав
неповнолітнього, тим більш неповнолітнього з особливими характеристиками, є незадовільним. Остаточної визначеності редакція закону не
дає: які саме особи повинні бути присутніми і в яких випадках кого з осіб
необхідно залучати до участі в відповідних процесуальних діях. Крім того,
законодавство України не вимагає від слідчого, який проводить слідство
або дізнання відносно неповнолітнього, наявності додаткової кваліфікації або навичок спілкування з особами такого віку. Це тим більш дивно
з огляду на загальновизнаний факт, що ця категорія підозрюваних або
обвинувачених є дуже специфічною. Вік особи, її фізичні та фізіологічні,
розумові характеристики дозволяють стверджувати, що «спілкування»
з правоохоронцями повинне мати інший характер, ніж ті ж самі дії щодо
дорослих осіб.
Свідчення, які працівник правоохоронних органів отримує від неповнолітнього, повинні відповідати всім вимогам, які ставляться до доказів.
Щоб такі свідчення могли бути покладені в основу обвинувачення, вони
збираються лише з додержанням форми і процедури, встановленої законом. У разі порушення форми і процедури отримані свідчення не можуть
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використовуватися як докази у кримінальній справі. Ці вимоги випливають із положень ст. 62 Конституції України та Рішення Конституційного суду від 20.10.2011 р. у справі за конституційним поданням Служби безпеки
України щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 62 Конституції України.
Термін тримання неповнолітнього для проведення допиту не вказаний в законі. Він, як правило, обмежується строком, необхідним для отримання відповідних свідчень. Оскільки допит є окремою процесуальною
дією, строки, які встановлені для інших процесуальних дій або для інших
інститутів кримінально-процесуального або адміністративного права, не
можуть розповсюджуватися на строк допиту. Допит неповнолітнього або
пред’явлення йому обвинувачення — це дії, які не передбачають обмеження волі підозрюваного або обвинуваченого, отже, вони не можуть за
своїми часовими межами збігатися зі строками, встановленими для інститутів, так чи інакше пов’язаних з обмеженням волі особи.
Законодавство України знає ще кілька правових інститутів, які мають
на меті врахування статусу неповнолітнього та створення більш сприятливих умов для нього в кримінальному процесі.
Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість
віддання неповнолітнього, у разі вчинення ним кримінально караного
діяння, під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи. Цей захід є додатковим запобіжним заходом до загального переліку запобіжних заходів. Його наявність може розглядатися як
додаткова гарантія прав неповнолітніх та запобіжний захід від надмірної
криміналізації дитини. Але знов таки, техніка правового регулювання таких відносин дозволяє стверджувати, що дитина навіть за таких, здавалося б, дружніх заходів розглядається як об’єкт впливу. Думка дитини не
враховується.
Тримання (яке не пов’язане з позбавленням волі)
неповнолітніх в інших установах
Нерідкими є випадки, коли протиправне діяння вчиняє дитина у віці
до 14 років. Тобто така дитина, яку вітчизняний законодавець називає малолітньою. У такому разі є окремі правила щодо обмеження дитині можливості пересування і, відповідно, ухилення від слідства і суду. Таку особу
може бути поміщено до приймальнику–розподільнику.
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Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» конкретизує це вміщення наступним чином:
1) дитина досягла 11-річного віку та підозрюється у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли
віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, і щодо яких достатньо підстав вважати, що вони будуть ухилятися
від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність, — до вирішення судом питання про застосування примусових заходів виховного характеру, але не більше 60 діб.
У разі якщо зникли підстави, передбачені в цьому пункті, для подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей або
з’ясування обставин, зазначених у частині п’ятій цієї статті, слідчий або
суд негайно вирішує питання про припинення подальшого тримання
дитини у приймальнику-розподільнику для дітей. Влаштування дитини,
щодо якої винесено постанову або рішення про припинення її тримання
у приймальнику-розподільнику для дітей та невідкладне доставлення до
подальшого місця влаштування, здійснюється посадовими особами приймальника-розподільника для дітей;
2) підлягають направленню за рішенням суду, що набрало законної
сили, до спеціальних навчально-виховних закладів, і є достатньо підстав
вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю, — на
строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, в яких
вони перебували, — на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім’ї або навчально-виховні заклади (бродяжать), — на строк, необхідний для передання їх підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, який ініціював
розшук, але не більше 36 годин;
5) залишили державу постійного проживання і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, підлягають поверненню до держави свого постійного проживання, — на строк, необхідний для передачі їх батькам, особам, які їх за49
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мінюють, або працівникам спеціалізованих установ держав постійного
проживання.
Кримінально-процесуальний кодекс України вказує, що за наявності
таких ознак, дитину може бути поміщено у приймальник-розподільник
для дітей строком до 30 діб. Цей строк за наявності підстав може бути
продовжено рішенням суду ще до 30 діб. Питання щодо поміщення такої особи у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за
поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора негайно.
На рішення суду прокурором, законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім протягом трьох діб з дня ухвалення такого рішення може бути подана апеляція до апеляційного суду. Подача апеляції не зупиняє виконання рішення суду про поміщення дитини
у приймальник-розподільник для дітей.
Як визначає Положення про приймальники-розподільники органів
внутрішніх справ для неповнолітніх, яке затверджено наказом, приймальники-розподільники для неповнолітніх — це спеціальні установи органів внутрішніх справ для неповнолітніх, що призначені для тимчасового
тримання окремих категорій неповнолітніх, яких необхідно ізолювати.
Зі змісту наказу вбачається, що регламентація діяльності та статусу
приймальників-розподільників є неналежною. Акт містить положення
щодо цілей приймальників-розподільників, повноваження посадових
і службових осіб цих закладів, підстав тримання неповнолітніх там, режиму в цих закладах, організацію профілактичної роботи з неповнолітніми,
порядок ведення статистичного обліку і статистичної роботи в приймальниках-розподільниках. Тобто цей акт є виключно технічним, в ньому немає положень, які б регламентували статус неповнолітнього, а тим більш
його права і їх гарантії. Неповнолітній «включений» до наказу як об’єкт
примусового впливу.
В приймальнику-розподільнику неповнолітній може триматися до
30 діб. Отже, можна сказати, що це за своїми ознаками короткотермінове
позбавлення волі. При цьому належної правової регламентації це позбавлення волі не має.
Підставами для поміщення неповнолітніх у приймальник-розподільник згідно з наказом МВС є:
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— постанова органу дізнання, слідчого, санкціонована прокурором,
або постанова суду для неповнолітніх, які вчинили у віці від 11 до
14 років суспільно-небезпечні діяння і якщо є потреба негайно
ізолювати їх;
— ухвала суду про те, що конкретна особа направляється у спеціальні установи для неповнолітніх;
— постанова, затверджена начальником (або його заступником) відповідного відділу внутрішніх справ для неповнолітніх, які самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад, де вони
перебували.
Як видно, підставою не завжди повинно бути відповідне рішення суду.
Серед підстав є акт начальника органу внутрішніх справ.
А ось що каже про приймальники-розподільники інший нормативний
акт — Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». У статті 7 вказаного закону приймальники-розподільники для дітей визначаються як спеціальні установи органів внутрішніх
справ, призначені для тимчасового тримання дітей віком від 11 років.
За загальним правилом, яке встановлює закон, діти поміщаються туди за
рішенням суду. Ніяких виключень з цього правила закон не знає. В цій частині згадуваний вище наказ МВС суперечить положенням закону.
Щодо строку утримання в приймальниках-розподільниках вітчизняний законодавець також не зміг досягти консенсусу сам з собою. Кримінально-процесуальний кодекс України встановлює строк, який може
дорівнювати 30 дням, про такий самий строк каже й наказ МВС України.
Але Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» в деяких випадках передбачає можливість подовжити
цей строк до 60 діб. Зрозуміло, що застосовувати потрібно спеціальний
закон, але така кількість «поглядів» законодавця на одне й те саме питання не сприяє однаковому застосуванню цих положень. Профільний закон
вимагає, щоб строк перебування дитини у приймальнику-розподільнику
визначався судом залежно від наявності об’єктивних підстав для її тримання в цій установі.
Іншими місцями, де неповнолітні фактично піддані обмеженню волі
чинне законодавство визначає:
1. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації. Вони є спеціальними навчально-виховними закладами для дітей, які
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потребують особливих умов виховання, та підпорядковуються спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузі освіти і науки.
За загальним правилом до цих закладів можуть направлятися особи,
які вчинили злочин у віці до 18 років або правопорушення до досягнення
віку, з якого настає кримінальна відповідальність.
До загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації направляються за
рішенням суду діти віком від 11 до 14 років, а до професійних училищ соціальної реабілітації — віком від 14 років.
Дітей тримають у зазначених школах і професійних училищах соціальної
реабілітації у межах встановленого судом терміну, але не більше трьох років.
У загальноосвітніх школах соціальної реабілітації дітей можуть тримати у виняткових випадках до досягнення ними 15 років, а у професійних
училищах соціальної реабілітації — до досягнення 19 років, якщо це необхідно для завершення навчального року або професійної підготовки.
Учні загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, яким виповнилося
15 років, але вони не стали на шлях виправлення, за рішенням суду за місцезнаходженням зазначеного закладу можуть бути переведені до професійного училища соціальної реабілітації. Це переведення може здійснюватися у межах терміну, встановленого рішенням суду, що застосував
примусовий захід виховного характеру, але не більше трьох років.
Звільнення учнів із навчально-виховних закладів соціальної реабілітації провадиться достроково або після закінчення терміну перебування.
Діти, звільнені із загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, направляються директором школи до батьків (усиновителів) або опікунів
(піклувальників), а ті, які не мають батьків (усиновителів) або опікунів
(піклувальників), — до відповідних навчально-виховних закладів загального типу.
Діти, звільнені з професійних училищ соціальної реабілітації, направляються директором училища, як правило, за місцем проживання для
працевлаштування за набутою спеціальністю, а в окремих випадках — до
іншої місцевості за умови письмового підтвердження відповідної служби
у справах дітей або державної служби зайнятості про можливість працевлаштування та забезпечення житлом дитини у цій місцевості.
2. Центри медико-соціальної реабілітації дітей.
Центри медико-соціальної реабілітації дітей створюються для дітей,
які вживають алкоголь, наркотики, а також для дітей, які за станом здоров’я
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не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних
училищ соціальної реабілітації.
Основним завданням центрів медико-соціальної реабілітації є створення умов і забезпечення лікування дітей від алкоголізму, наркоманії,
токсикоманії та їх психосоціальна реабілітація і корекція.
До центрів медико-соціальної реабілітації направляються діти віком
від 11 років на підставі висновку медично-експертної комісії.
Діти перебувають у центрах медико-соціальної реабілітації протягом
терміну, необхідного для лікування, але не більше двох років.
3. Притулки для дітей служб у справах дітей.
У притулках для дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до
18 років, які опинились у складних життєвих обставинах.
Діти можуть перебувати в притулку для дітей протягом часу, необхідного для їх подальшого влаштування, але не більш як 90 діб.
Основними завданнями притулків для дітей є соціальний захист дітей,
які опинились у складних життєвих обставинах, залишили сім’ї, навчальні
заклади; створення належних житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм
можливості навчатися, працювати та змістовно проводити дозвілля.
4. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей.
Центри соціально-психологічної реабілітації дітей утворюються для
тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до
18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та
інших видів допомоги.
Строк перебування дитини в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей залежить від конкретних обставин, але не може перевищувати
відповідно 9 і 12 місяців у разі стаціонарного і денного перебування. Строк
перебування дитини в центрі визначається психолого-медико-педагогічною комісією за погодженням із відповідною службою у справах дітей.
5. Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) є закладами соціального захисту для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, безпритульних дітей віком від 3 до 18 років, надання їм комплексної
соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової, інших видів
допомоги та подальшого їх влаштування.
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Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) забезпечують перебування в них дітей протягом періоду, визначеного службою у справах
дітей.
Статус вказаних установ встановлюється Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». Цей акт
дійсно визначає основи діяльності органів у справах дітей, але його недоліком є те, що він за предметом правового регулювання скоріше може
бути віднесений до галузі державного будівництва. Тобто система органів
у справах дітей встановлюється з акцентом на адміністративній складовій. Постулюється створення певних органів, визначається їх статус,
підпорядкування, джерела фінансування та основні завдання. При цьому
правовий статус дитини, яка тримається в тому чи іншому закладі, не регулюється. Знов таки маємо справу з дитиною, яка є об’єктом впливу. Порядок тримання дітей у вказаних закладах чинне законодавство не визначає. Нормативні акти, які регулюють питання статусу вказаних установ,
статусу дітей, які до них поміщуються і умови тримання в таких установах,
не містять норм, присвячених таким питанням, як медичне обслуговування дітей, можливості застосування дисциплінарних заходів (заохочень
та стягнень) до дітей, можливості дітей щодо подання скарг, звернень
та заяв, ін. Немає зрозумілого підходу до прав дитини, її обов’язків, механізмів реалізації та забезпечення прав. Тому не можна вести мову про
наявні алгоритми взаємовідносин держави, в особі відповідних установ
та закладів, і дитини, яку держава, з огляду на ратифікацію основних міжнародних документів з прав дитини, повинна визнавати суб’єктом правовідносин. Більшість норм, які регламентують механізми захисту дітей
від катувань, насильства та жорстокого поводження, міститься в інших
актах законодавства. Вони будуть розглянуті окремо.
Безумовно позитивним моментом, втіленим у названому законі, є чітко визначені строки, протягом яких дитину можна тримати у певних установах.
Виходячи з наведеного, можна констатувати, що правове регулювання обмеження волі дітей, їх тримання у різноманітних закладах виховної
та соціально-реабілітаційної спрямованості в Україні знаходиться на початковому рівні і поки що обмежується деклараціями.
До речі, всі ці заходи не можуть розглядатися як такі, котрі свідчать
про відбування дитиною кримінального покарання і, відповідно, як такі,
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що тягнуть судимість чи будь-які інші негативні наслідки вчинення протиправного діяння. Про це в нормативних актах і не йдеться, але фактично
правозастосовна практика свідчить про обов’язкове врахування при вивченні біографії дитини таких фактів. При цьому це «врахування» завжди
має негативний характер та оцінку.
1.3.1. Стандарти застосування фізичної сили,
спеціальних засобів і зброї, а також інші суміжні питання
Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї за загальним
правилом є неприпустимим. Але іноді законодавець дає згоду на застосування вказаних засобів. Випадки, коли таке може бути, є виключними
і пов’язані вони, перш за все, з агресивною поведінкою з боку певних осіб.
Причому інтенсивність такої агресивної поведінки повинна бути такою,
яка може бути зупинена лише за допомогою спеціальних засобів. Тобто
фізична сила, спеціальні засоби і зброя — це крайні засоби реагування.
Крім того, їх застосування можливе лише за наявності певних умов.
Розглянемо основні нормативні акти, які регламентують можливість
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї.
Основним законом, який регламентує застосування силових засобів
є Закон України «Про міліцію». В ньому містяться такі положення:
Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного
впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції або інших осіб, якщо
інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених
на міліцію обов’язків.
Крім цього, виділяються такі випадки застосування силових засобів:
— захист громадян і самозахист від нападу та інших дій, що створюють загрозу життю або здоров’ю громадян або працівників право
охоронних органів;
— для припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку;
— для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспорт
ні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі
захоплення;
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— для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання
і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту,
якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або
якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;
— для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів,
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей;
— для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які
виконують службові або громадські обов’язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю;
— для звільнення заложників.
Зброя може використовуватися лише як крайній захід і у разі реальної загрози життю людей або працівника правоохоронного органу.
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно
передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або
здоров’ю громадян чи працівників міліції.
У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію
обов’язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди
здоров’ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди
міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.
Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для
сповіщення прокуророві.
Окремо закон вказує, що забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними
ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу,
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що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції, або збройного
нападу чи збройного опору.
Тут слід звернути увагу, що малолітньою відповідно до чинного законодавства України (ст. 6 СК України) вважається дитина, яка не досягла
чотирнадцятирічного віку.
Тобто додатковий захист від можливості застосування силових засобів з боку міліції в Україні отримує лише дитина віком до чотирнадцяти
років, тоді як Конвенція з прав дитини вважає дитиною особу до досягнення нею 18-річного віку. Виходить, що дитина в Україні у віці з 14 до
18 років за ознаками можливої агресивної протиправної поведінки прирівнюється до дорослої особи. Це дуже дивне положення з огляду на його нелогічність та безглуздість, оскільки повний обсяг праводієздатності
особа отримує у 18 років, а ось позбавлена життя (зрозуміло, за наявності
вкрай негативних обставин) вона може бути вже в 15 років.
Закон України «Про міліцію» — це не єдиний нормативний акт, що
регламентує можливість застосування силових засобів до осіб, зокрема
неповнолітніх.
Кримінально-виконавчий кодекс України встановлює правила, відповідно до яких фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися до засуджених.
За загальним правилом підставами застосування таких засобів є вчинення засудженим фізичного опору персоналу колонії, злісне невиконання законних вимог персоналу, буйство, участь у масових заворушеннях,
захваті заручників або вчинення інших насильницьких дій, а також у разі
втечі з-під варти.
Відносно дітей (неповнолітніх) кодекс забороняє застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і зброю. Такі засоби можуть бути застосовані
лише у разі вчинення неповнолітніми групового або збройного нападу,
який загрожує життю і здоров’ю персоналу колонії чи інших осіб, або збройного опору.
Говорячи про покарання у виді позбавлення волі законодавець оперує поняттям неповнолітній. Знов звернемося до ст. 6 СК України. Ця норма вказує, що неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. З точки зору юридичної техніки розмежування
понять малолітній та неповнолітній цілком виправдане. Малолітня особа
не може опинитися у виховній установі в статусі особи, яка відбуває по57
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карання у виді позбавлення волі. Виявляється цікаве положення: в умовах позбавлення волі відношення до неповнолітніх є більш гуманним, ніж
на волі. Принаймні можливостей застосовувати силові засоби до засуджених неповнолітніх у працівників виховних установ значно менше, ніж
у працівників міліції. Здається, було б правильним змінити Закон України
«Про міліцію» в частині заборони працівникам правоохоронних органів
використовувати силові засоби проти неповнолітніх.
Аналогічні положення щодо застосування силових засобів містяться
в законодавстві, присвяченому попередньому ув’язненню неповнолітніх.
Серед силових засобів законодавство передбачає такі:
1. Фізична сила (в тому числі прийоми рукопашного бою). Можливість
застосування обмежена випадками групових нападів.
2. Гамівна сорочка. Застосування до неповнолітніх заборонено.
3. Наручники. Можливість застосування обмежена випадками групових нападів.
4. Сльозоточиві речовини, гумові кийки. Застосування до неповно
літніх заборонено, за виключенням випадків здійснення групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю персоналу установи або інших осіб, чи
збройного нападу.
5. Вогнепальна зброя. Застосування до неповнолітніх заборонено, за
виключенням випадків здійснення групового нападу, що загрожує життю
і здоров’ю персоналу установи або інших осіб, чи збройного нападу.
Порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї є наступним:
Безпосередньому використанню силових засобів має передувати
попередження про намір використання вказаних заходів і засобів, якщо
дозволяють обставини. Без попередження вказані заходи, засоби і зброя
можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або
здоров’ю персоналу колонії чи інших осіб.
Якщо застосування заходів фізичного впливу уникнути неможливо,
вони не повинні перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на відповідну посадову особу обов’язків, і мають зводитися до завдання найменшої шкоди здоров’ю правопорушників. У разі необхідності
негайно надається допомога потерпілим.
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Важливим положенням є інформування про застосування силових
засобів. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів та гамівної
сорочки доповідається в рапорті начальникові колонії (якщо йдеться про
міліцію, то начальнику відповідного підрозділу внутрішніх справ). Про
кожний випадок застосування зброї складається рапорт і негайно повідомляється прокурор.
Варто звернути увагу на те, що можливість застосування силових засобів до неповнолітніх, які тримаються в інших місцях та установах (тримання в яких не пов’язане з позбавленням волі), не регламентована законодавцем. Виходячи з положень ст. 28 Конституції України, де вказано, що
ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню, неврегульованість цього питання може свідчити лише про неможливість застосування силових засобів до неповнолітніх, які тримаються в інших установах.

1.4. Правові стандарти та додаткові гарантії
прав неповнолітніх під час
судового розгляду

Розглядаючи питання про забезпечення прав неповнолітніх під час
розгляду кримінальних справ, необхідно звернути увагу на ті стандарти,
які визначає національне законодавство.
Загалом кримінальне судочинство здійснюється за єдиною процедурою, але є низка додаткових заходів, які повинні бути забезпечені.
Їх можна назвати особливостями судового процесу за участю неповнолітнього:
1. Судовий розгляд проводиться з обов’язковим викликом батьків
або інших законних представників неповнолітнього підсудного. Пункт 10
статті 32 КПК України визначає поняття «законний представник». Ними
є батьки, опікуни, піклувальники даної особи або представники тих установ і організацій, під опікою чи опікуванням яких вона перебуває.
Законні представники підсудного неповнолітнього перебувають в залі судового засідання протягом всього судового розгляду. Таким чином,
закон регламентує додаткову можливість спілкування дитини та батьків
і законних представників. Присутність батьків іноді може створювати
більш сприятливі психологічні умови для дитини.
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Але можливий і негативний вплив на неповнолітнього з боку батьків і законних представників. У таких випадках (їх закон називає винятковими), коли участь законного представника в судовому засіданні може
завдати шкоди інтересам неповнолітнього підсудного, суд вправі своєю
мотивованою ухвалою може обмежити участь законного представника
в тій чи іншій частині судового засідання або усунути його від участі в судовому розгляді і допустити замість нього іншого законного представника неповнолітнього підсудного.
2. У судовому розгляді можуть брати участь представники служби
у справах неповнолітніх та міліції у справах неповнолітніх.
Про час і місце розгляду справи неповнолітнього суд повідомляє
службу у справах неповнолітніх та міліцію у справах неповнолітніх. Суд
вправі викликати в судове засідання їхніх представників.
Працівники цих органів мають певні процесуальні права і несуть
обов’язки. Їх присутність зумовлена перш за все організаційними причинами, оскільки процес над неповнолітнім може завершитися застосуванням заходів виховного впливу щодо неповнолітнього, а також можливістю поміщення його до спеціальних установ.
3. Так само у судовому провадженні можуть брати участь представники підприємств, установ і організацій.
Така можливість також спрямована на здійснення додаткового впливу
на неповнолітнього з боку громадськості і не має на меті чіткої спрямованості на допомогу та підтримку неповнолітнього. Скоріше, вони можуть
справити інший ефект — збільшити відчуття провини.
4. Суд має можливість зменшувати шкідливий вплив на неповнолітнього, який на нього може вчинити вивчення та дослідження певних обставин, шляхом видалення неповнолітнього підсудного з залу судового
засідання. Таке можливе за умови наявності такої думки захисника або
законного представника підсудного, або прокурора.
У цих випадках суд вправі своєю ухвалою видалити неповнолітнього
з залу судового засідання на час дослідження обставин, що можуть негативно на нього вплинути. Якщо обставини, які досліджувалися у відсутності неповнолітнього підсудного, пов’язані з його обвинуваченням, головуючий повідомляє про них підсудного після повернення його до залу
судового засідання.
5. Закон передбачає застосування до неповнолітнього примусових
заходів виховного характеру.
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Коли суд при розгляді кримінальної справи прийде до висновку про
можливість виправлення неповнолітнього, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, він виносить ухвалу, а суддя — постанову
про закриття кримінальної справи і вирішує питання про застосування до неповнолітнього одного з таких примусових заходів виховного
характеру:
— застереження;
— обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;
— передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його
згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;
— покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного
віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування
заподіяних майнових збитків;
— направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на
строк, що не перевищує трьох років.
Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення ми стисло розглянули вище.
В разі наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка підлягає за
ухвалою суду направленню до спеціального навчально-виховного закладу, буде займатися протиправною діяльністю, а також з метою забезпечення виконання своєї ухвали суд вправі тимчасово, строком до 30 діб,
помістити цю особу у приймальник-розподільник для неповнолітніх, який
доставляє її до спеціального навчально-виховного закладу.
З одного боку наявність таких виховних заходів дійсно може сприяти
запереченню подальшої криміналізації дитини. Але з іншого боку, очевидно, що більшість з названих в законі заходів мають каральний характер та перекладають корекційну роботу з виховання неповнолітнього на
осіб, які не мають ані повноважень на це, ані досвіду роботи в такій сфері,
ані вільного часу на проведення виховної роботи з дитиною.
Розглядаючи питання гарантій та захисту дитини під час судового розгляду, можна зробити висновок, що національне законодавство України
не містить таких додаткових механізмів та засобів захисту. Конвенція про
права дитини вимагає організовувати роботу з дитиною (під час слідчих
та судових процедур, тримання в місцях ув’язнення, ін.) на професійному
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рівні з залученням до такої роботи фахівців в галузі медицини, педагогіки,
психології, а також приділяти значну увагу спілкуванню дитини з батьками. На жаль, на сьогодні в Україні такі заходи та механізми носять ситуативний і несистематичний характер.

1.5. Правові стандарти для неповнолітніх,
позбавлених волі

Умови тримання засуджених неповнолітніх в кримінально-виконавчих
установах Державної пенітенціарної служби України.
Одним з важливих напрямів забезпечення прав дитини є встановлення для неї додаткових гарантій у разі відбування кримінальних покарань
і, зокрема, покарання у виді позбавлення волі.
В Україні неповнолітні відбувають позбавлення волі у спеціальних виховних колоніях, які відрізняються за ступенем ізоляції і за рядом інших
умов від колоній для дорослих. Режим тримання неповнолітніх є більш
лояльним та м’яким. Виховні колонії не мають поділу за рівнями безпеки, в них доступнішими є поліпшені умови тримання. До неповнолітніх
звертаються, називаючи їх вихованцями, що має сприяти зосередженню
уваги як дитини, так і працівника колонії саме на процесі виховання, а не
на факті засудження. Але з іншого боку адміністрація виховної колонії
звертається до засудженого на «ти» або називають їх по імені. Навряд чи
можна вважати, що звернення на «ти» сприяє більш кращому усвідомленню засудженим своєї особистості і відчуттю поваги до себе.
При прийомі засуджених в установу вони підлягають обов’язковому
огляду та медичному обстеженню. Для цього їх поміщають до дільниць
діагностики, карантину і розподілу. Протягом 14 календарних днів неповнолітнього вивчають психологи, оглядають медичні робітники і у разі
виявлення захворювань або ознак насильства ці службові особи повинні
застосовувати відповідні заходи: направляти засудженого на лікування
або надавати невідкладну медичну допомогу. За наявності ознак насильства службові особи повинні діяти відповідно до вимог Правил внутрішнього розпорядку виховної установи, а саме — інформувати начальника
установи. Інших обов’язкових вимог щодо реагування на факт виявлення
ознак насильства над дитиною чинне законодавство не містить. Порядок
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розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження
з дітьми або реальної загрози його вчинення регулює механізм інформування про факти насильства в основному за місцем проживання дитини,
але передбачає і можливість самостійного повідомлення неповнолітнім
про факти насильства. У таких випадках, відповідно до Порядку, службові
особи виховної колонії повинні інформувати відповідний територіальний
підрозділ служби у справах неповнолітніх. За наявності ознак злочину при
виявленні факту заподіяння насильства над неповнолітнім інформуються
також органи внутрішні справ.
Важливим моментом в процесі організації відбування покарання
неповнолітніми є обов’язковість навчання, на яку вказує КВК України. Це
реальна можливість для неповнолітніх, яке вже знаходяться в конфлікті
с законом, отримати освіту, додаткові навички, ін. Взагалі, як видно з назви, ці установи орієнтовані, перш за все, на виховання. Оскільки особа
в неповнолітньому віці більш сприйнятлива, на неї можна здійснювати корегуючий вплив. Звички та властивості в цьому віці є більш змінюваними,
а сама особа краще піддається вихованню, навчанню та корекції.
Тому у виховних колоніях намагаються утворювати такий режим,
який надавав би можливість більше уваги приділяти вихованню, а також
не мав би такого ступеню правообмежень, який жорстко відокремлює
дитину від зовнішнього світу.
Правовий статус засуджених неповнолітніх за своїм обсягом включає в себе всі основні права засуджених і має певні додаткові елементи,
пов’язані з тими особливостями виховних колоній, на які ми вказали.
Отже, неповнолітній має право в тому числі і на подання скарг, звернень
та заяв до відповідних органів, установ і організацій. Окремо право на
подання скарг на факти насильства над неповнолітніми законодавство
не передбачає. Цьому питанню, знов таки, присвячені деякі спеціальні
нормативні акти.
КВК встановлює такі особливості тримання неповнолітніх:
— витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, в сумі до ста відсотків мінімального розміру заробітної плати;

Наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, МВС, Міністерство освіти та науки;
МОЗ від 16.01.2004 р. № 5/34/24/11.
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— одержання побачень: щомісяця короткострокове і один раз на
три місяці тривале побачення;
— при сумлінній поведінці і ставленні до праці та навчання після відбуття не менше однієї четвертої частини строку покарання засуджені мають право на поліпшення умов тримання і їм може бути
дозволено:
а) додатково витрачати на місяць гроші в сумі шістдесяти відсот
ків мінімального розміру заробітної плати;
б) додатково одержувати один раз на три місяці короткострокове побачення, яке за постановою начальника виховної колонії
може проходити за межами виховної колонії.
Здається, що вказані положення КВК України не відбивають всіх особливостей, які дійсно властиві режиму тримання в виховних колоніях.
Кодекс окреслює лише окремі елементи режиму, які хоча і відрізняють
виховні колонії від виправних установ, але не містять суттєвих ознак цієї
різниці. Зі змісту цих положень не можливо впевнитися в виховному характері відбування неповнолітнім покарання.
Основними особливостями виховних колоній, які відрізняють їх від
будь-яких інших установ та організацій виконання покарань, є:
— більш м’який та лояльний режим тримання. Його прояв полягає
в тому, що для засуджених неповнолітніх передбачені більш якісні умови тримання взагалі, підвищені норми харчування, більші
можливості для занять спортом, участі в інших заходах;
— можливості щодо навчання засуджених;
— специфічні умови праці засуджених, які передбачені законодав
ством про працю;
— заборона у застосуванні спеціальних засобів безпеки та накладення деяких дисциплінарних стягнень;
— обмеження застосування деяких заходів щодо неповнолітніх
(переміщення без супроводу, слідування до місця вибуття при
звільненні засудженого, переведення неповнолітніх в інші колонії, т. ін.);
— більші можливості щодо звільнення та дострокового звільнення
засуджених.
Намагання зробити процес відбування покарання неповнолітнім
максимально наближеним до виховного процесу відбивається й в заходах заохочення. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та навчання,
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активну участь у роботі самодіяльних організацій і виховних заходах до
засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися додаткові заходи заохочення, серед яких:
— надання права відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі працівників
колонії;
— надання права виходу за межі виховної колонії в супроводі батьків чи інших близьких родичів.
Такі заходи, безумовно, є позитивними, спрямованими на подальшу
соціалізацію дитини.
Міжнародні нормативні акти і практика Європейського суду з прав
людини вказують на небажаність застосування до дитини одиночного
ув’язнення в будь-якій формі. На жаль, чинне законодавство України
має суперечливі положення щодо вказаної вимоги. Так, серед заходів
стягнення, які можуть бути застосовані до засуджених неповнолітніх,
передбачена можливість поміщення неповнолітнього порушника режиму відбування покарання в дисциплінарний ізолятор на строк до десяти діб з виведенням чи без виведення на навчання або роботу. І хоча
дисциплінарний ізолятор de jure не є одиночною камерою, але випадки,
коли неповнолітній фактично може утримуватися в такому ізоляторі
одиночно є нерідкими. До того ж саме приміщення дисциплінарного
ізолятора побудоване таким чином, щоб здійснювати максимальний ізолюючий вплив на особу. А відносно неповнолітніх такий вплив може
стати фатальним.
До неповнолітніх заборонено застосовувати силу та спеціальні засоби впливу, про що йшлося вище. Законодавство не містить окремо сформульованого положення про заборону тілесних покарань неповнолітніх,
але виходячи із загальної доктрини покарань та інших видів юридичної
відповідальності, такий вид покарання, безумовно, є забороненим. При
цьому персонал виховних установ повинен виявляти та попереджувати
факти насильства над неповнолітніми, в тому числі шляхом інформування
начальника установи і служб у справах неповнолітніх. Але цей обов’язок
не є прямим і випливає скоріш із загальних вимог до організації процесу
виконання і відбування покарання.
Запереченню інших форм насильства над дитиною присвячені спеціальні нормативні акти, які будуть розглянуті нижче.
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Додатковим інститутом, наявність якого вимагає вести мову про необхідність гуманізації умов тримання неповнолітніх засуджених, є переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії у зв’язку
з досягненням ними повноліття.
За загальним правилом засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання
до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами
тримання. Питання про переведення засудженого, який досяг вісімнадцятирічного віку, з виховної колонії до виправної колонії вирішується
Державним департаментом України з питань виконання покарань за рішенням педагогічної ради і поданням начальника виховної колонії, погодженим із службою у справах неповнолітніх.
Виходячи з характеру загальних вимог міжнародних актів, ця норма
в національному законодавстві повинна мати дещо інший вигляд. Було б
правильніше передбачати переведення засудженого, який досяг вісімнадцятирічного віку, лише в тому випадку, коли до кінця строку засудженого лишилося більше одного року. Навіть в такому випадку питання
про необхідність переведення потрібно вирішувати в кожному конкретному випадку щодо кожного такого засудженого з урахуванням багатьох
факторів та чинників, які можуть мати значення для прийняття рішення
про переведення. У всіх інших випадках засудженого доцільно залишати
в виховній колонії. Пояснити це можна тим, що, хоча засудженому й виповнилося 18 років, але це не значить, що він миттєво стає у психічному
та фізіологічному плані повнолітнім. Тому переводити його до «дорослих»
колоній відразу ж після дня народження буде передчасним і може завдати негативних наслідків.
Національне законодавство допускає можливість залишення в виховній колонії, але такі випадки визнаються виключеннями. Стаття 148 КВК
України вказує, що залишити засудженого в виховній колонії можливо за
наявності наступних умов: «З метою закріплення результатів виправлення, завершення загальноосвітнього або професійно-технічного навчання
засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, можуть бути залишені
у виховній колонії до закінчення строку покарання, але не довше ніж до
досягнення ними двадцяти двох років. Залишення засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку, у виховній колонії проводиться за рішенням
педагогічної ради постановою начальника колонії, погодженою із службою у справах неповнолітніх.»
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1.6. Правові засади щодо відшкодування шкоди,
надання відповідної допомоги та захисту жертв
від подальших насильницьких дій,
погроз та репресій

В законодавстві України можливість відшкодування шкоди, яка заподіяна катуванням або жорстоким поводженням, може бути реалізована
в межах цивільно-процесуальних та цивільно-правових правовідносин.
Загальним правилом щодо відшкодування шкоди, яка заподіяна злочином, є встановлення права потерпілого на подання цивільного позову
про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, які були
завдані злочином. В такому випадку винна особа повинна відшкодувати
шкоду в межах, встановлених рішенням суду.
Стосовно шкоди, яка випливає з адміністративної відповідальності,
за наявності постанови суду у адміністративній справі потерпілий може
звернутися до суду за судовим захистом з вимогою про відшкодування
шкоди, завданої адміністративним проступком.
Стаття 1167 Цивільного кодексу України встановлює підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Моральна шкода, завдана фізичній
або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки, а також шкоди, завданої незаконним засудженням.
Особливістю відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, є те, що вона відшкодовується дер
жавою незалежно від наявності вини такої особи.
Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями
чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства,
прокуратури або суду, якщо така шкода не пов’язана з незаконним засудженням, відшкодовується на загальних підставах, тобто за умови
наявності вини.
Спеціальним варіантом відшкодування шкоди малолітньому або неповнолітньому є відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи. Таке відшкодування регламентоване наступними правилами: у разі каліцтва або
іншого ушкодження здоров’я малолітньої особи фізична або юридична
особа, яка завдала цієї шкоди, зобов’язана відшкодувати витрати на її
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лікування, протезування, постійний догляд, посилене харчування тощо.
Після досягнення потерпілим чотирнадцяти років (учнем — вісімнадцяти
років) юридична або фізична особа, яка завдала шкоди, зобов’язана відшкодувати потерпілому також шкоду, пов’язану із втратою або зменшенням
його працездатності, виходячи з розміру встановленої законом мінімальної заробітної плати.
Якщо на момент ушкодження здоров’я неповнолітня особа мала заробіток, шкода має бути відшкодована їй, виходячи з розміру її заробітку, але не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної
плати.
Після початку трудової діяльності відповідно до одержаної кваліфікації потерпілий має право вимагати збільшення розміру відшкодування шкоди, пов’язаної із зменшенням його професійної працездатності
внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, виходячи з розміру
заробітної плати працівників його кваліфікації, але не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.
Якщо потерпілий не має професійної кваліфікації і після досягнення
повноліття продовжує залишатися непрацездатним внаслідок каліцтва
або іншого ушкодження здоров’я, завданого йому до повноліття, він має
право вимагати відшкодування шкоди в обсязі не нижче встановленого
законом розміру мінімальної заробітної плати.
Важливим моментом у питанні відшкодування шкоди є питання про
моральну шкоду. Пояснюється це тим, що жорстоке поводження або
катування не завжди призводить до шкоди, яку можна визначити в матеріальному виразі та обрахувати. Виходячи з положень ст. 23 ЦК України
моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала
у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку
з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких
родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка
підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування.
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Отже, у випадках катування чи жорстокого поводження відшкодуванню підлягає і моральна шкода.
І все ж таки можна стверджувати, що, незважаючи на всі наведені положення, в законодавстві України немає окремих інститутів, присвячених
механізмам відшкодування шкоди, яка була заподіяна дитині катуванням,
жорстоким або нелюдським поводженням чи покаранням. І якщо в судовій практиці європейських країн і зокрема в правозастосовній практиці Європейського суду з прав людини механізми відшкодування шкоди
безпосередньо детерміновані наявністю правопорушення, в тому числі
й злочину, то в національній правозастосовній практиці такого сталого
зв’язку між правопорушенням та відшкодуванням шкоди немає.
Суб’єктом звернення з позовними заявами про відшкодування шкоди
є, за загальним правилом, особа, яка зазнала такої шкоди. Стаття 3 Цивільного процесуального кодексу України встановлює, що кожна особа має
право в порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Але щодо неповнолітнього чинне
законодавство України містить певні особливості, пов’язані з отриманням
особою повного обсягу праводієздатності. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права, обов’язки і змогу реалізовувати їх може пов’язуватися з досягненням фізичною особою відповідного
віку. Неповна дієздатність виникає у особи у віці 14 років і повний обсяг
настає в 18 років. Стаття 18 СК України говорить про те, що кожен учасник
сімейних відносин, який досяг 14 років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу. Частина 4 статті 152
СК України встановлює аналогічне правило про те, що дитина має право
звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду,
якщо вона досягла чотирнадцяти років.
Цивільне законодавство не обмежує можливості дитини звертатися
до суду, і виходячи з принципу диспозитивності, дозволяє це робити.
Але такі можливості існують в межах цивільно-правових правовідносин і їх не можна розповсюджувати на кримінально-правові правовідносини. Це означає, що до звернення дитини до правоохоронних органів
із заявою про вчинення відносно неї злочину, відповідні посадові особи
можуть поставитися без належної уваги, оскільки в тих галузях права, які
відносяться до кримінального циклу, вік суб’єкта є дещо вищим.
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1.6.1. Спеціальне законодавство щодо захисту дитини
від катувань та інших форм насильства
Національне законодавство України має спеціальні акти, присвячені
питанням захисту дитини від катувань, інших форм насильства, а також
акти щодо юрисдикції держави відносно неповнолітніх. Тому крім тих актів, на які були посилання в попередніх розділах, слід звернути увагу на
наступні:
— Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до
2016 року» від 05 березня 2009 року № 1065-VI;
— Закон України «Про охорону дитинства»;
— Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;
— Указ Президента України «Про Концепцію розвитку кримінальної
юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 24 травня 2011 р. № 597;
— Спільний наказ Держкомітету у справах сім’ї та молоді, МВС України, МОН України, МОЗ України від 16 січня 2004 р. № 5/34/24/11,
яким затверджений Порядок розгляду звернень та повідомлень
з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози
його вчинення.
Розглянемо основні з вказаних актів у розрізі норм, які спрямовані на
захист дитини від катувань, жорстокого поводження й іншого насильства.
Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» орієнтований на забезпечення оптимального функціонування цілісної
системи захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН
про права дитини. Деякі норми Плану безпосередньо присвячені ліквідації певних форм насильства та жорстокого поводження з дітьми. Основними завданнями в цьому напрямку держава визначає наступні:
— підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню
з дітьми;
— удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли
від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними;
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— створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли
від торгівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;
— забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи.
Закон України «Про охорону дитинства» — це спеціальний нормативний акт, який визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний
загальнонаціональний пріоритет і мету забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний
розвиток, встановлює основні засади державної політики у цій сфері.
У цьому законі визначені деякі важливі положення, які спрямовані
на захист дитини від усіх форм насильства. Стаття 10 вказаного закону,
зокрема, встановлює, що кожній дитині гарантується право на свободу,
особисту недоторканність та захист гідності. У цій статті декларується,
що держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного
насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків
або осіб, які їх замінюють; втягнення у злочинну діяльність, залучення до
вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин; залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій,
використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.
Держава через органи опіки і піклування, служби у справах неповнолітніх, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у порядку,
встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються
про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення
розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства.
Отже, закон визначає форми поведінки відносно дитини, які розглядаються як насильство.
Закон «Про охорону дитинства» встановлює також право дитини на
особисте звернення до органу опіки та піклування, служби у справах
неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших
уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. Це положення є важливим правом дитини. Процедура розгляду скарг
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дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильство
і знущання над ними в сім’ї та поза її межами встановлюється законодавством. Така процедура затверджена все тим же наказом, яким затверджений Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого
поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення.
Наказ декларує для кожної дитини право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності і вказує, що держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного та психічного насильства, образи, недбалого
й жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні домагання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють.
Загалом, названий нормативний акт присвячений визначенню порядку направлення звернень про факти насильства над дитиною або загрози
здійснення насильства, а також системи органів, які наділені компетенцією в сфері захисту дитини від насильства.
Відповідно до наказу система органів є такою:
— Служби у справах неповнолітніх
—	Органи внутрішніх справ;
—	Органи та заклади освіти:
—	Органи та заклади охорони здоров’я;
— Управління (відділи) у справах сім’ї та молоді;
— Центри соціальних служб для молоді;
— Притулок для неповнолітніх та центр соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх.
Звернення (повідомлення) про факти жорстокого поводження з дитиною подаються як самою дитиною, так і фізичними особами за місцем
їх проживання за наявності фактів такого поводження або при реальній
загрозі їх учинення. Звернення (повідомлення) приймаються посадовими
особами органів внутрішніх справ, органів та закладів освіти, охорони
здоров’я, управлінь у справах сім’ї та молоді, центрів соціальних служб
для молоді та передаються для реєстрації до відповідного територіального підрозділу служби у справах неповнолітніх протягом однієї доби
з моменту отримання.
Закон «Про охорону дитинства» містить також норми, які розповсюджують свою дію на кримінально-правові, кримінально-процесуальні

Наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, МВС України, МОН України, МОЗ
України від 16 січня 2004 р. № 5/34/24/11.
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і адміністративні правовідносини. Так, стаття 33 встановлює, що право
дитини на особисту свободу охороняється законом.
Затримання та арешт неповнолітніх застосовується як винятковий
захід і тільки у випадках та порядку, встановленому законом. Як ми вже
згадували раніше, закон вимагає, щоб про затримання дитини відповідні органи негайно повідомляли батьків чи осіб, які їх замінюють, а також
органи прокуратури. Забороняється утримання дитини в одному приміщенні з дорослими затриманими, арештованими чи засудженими особами. Не допускається застосування до дитини насильства, погроз, інших
незаконних дій з метою примушення її дати показання як свідка або визнання своєї вини.
Закон визначає особливості захисту прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих
умов виховання. Зокрема, стаття 34 Закону встановлює, що неповнолітні
правопорушники, які потребують особливих умов виховання, в порядку,
встановленому законом, направляються до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації. Неповнолітні, які вживають алкоголь, наркотики, та неповнолітні, які за станом
здоров’я не можуть бути направлені до загальноосвітніх шкіл соціальної
реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації, в порядку,
встановленому законом, направляються до центрів медико-соціальної
реабілітації неповнолітніх. Дітям, які перебувають у зазначених закладах,
гарантується право на гуманне ставлення з боку оточуючих, на охорону
здоров’я, отримання базової освіти і професійної підготовки, побачення
з батьками або особами, які їх замінюють, відпустку, листування, на отримання передач, посилок від батьків, гуманітарних, благодійних та інших
громадських організацій, які виявили бажання допомогти їм, у порядку,
встановленому законодавством України.
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» визначає правові
і організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства
в сім’ї.
Відповідно до Закону, будь-які заходи в основному здійснюються за
повідомленнями жертви насильства або члена сім’ї, стосовно якого існує
реальна загроза застосування такого насильства. Крім того, заяву може
подати й інша особа, якій відомі факти вчинення насильства в сім’ї.
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Спеціальними заходами з попередження насильства в сім’ї визначаються такі:
—	Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї. Виноситься воно службою дільничних інспекторів
міліції або кримінальною міліцією у справах дітей. У разі вчинення
особою насильства в сім’ї, після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, ця
особа направляється до кризового центру для проходження корекційної програми, а також щодо неї у випадках і в порядку, передбачених цим Законом, може бути винесено захисний припис.
—	Членів сім’ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, служба дільничних
інспекторів міліції чи кримінальна міліція у справах дітей беруть
на профілактичний облік.
—	Особі, яка вчинила насильство в сім’ї після отримання офіційного
попередження про неприпустимість таких вчинків, дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної служби у справах
дітей за погодженням з начальником відповідного органу внутрішніх справ і прокурором може бути винесений захисний припис.
— Рішення про стягнення з осіб, які вчинили насильство в сім’ї,
коштів на відшкодування витрат на утримання жертв насильства
в сім’ї у спеціалізованих установах для таких жертв приймається
судом в установленому законом порядку за позовом адміністрації спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї.
Як видно, ці заходи відносяться до адміністративної галузі права і передбачають певні правообмеження, у разі їх застосування. Причому процедура їх застосування є дуже полегшеною. Суд в цьому процесі участі
не приймає. За порушення вимог Закону «Про попередження насильства в сім’ї» передбачена адміністративна відповідальність. Йдеться про
ст. 173-2 КУпАП. Цю статтю ми згадували раніше. Вона передбачає відповідальність за вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або не проходження корекційної програми. Отже, положення Закону
забезпечені примусовою силою держави.
Указ Президента України «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 24 травня 2011 р. № 597.
Метою цієї Концепції є побудова в Україні повноцінної системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, спроможної забезпечити законність,
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обґрунтованість та ефективність кожного рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом, пов’язаного з її перевихованням та подальшою соціальною підтримкою.
Наявність цієї Концепції і положення, які до неї включені, свідчить про
те, що держава усвідомлює і визнає, що нормативне забезпечення і механізми реалізації інститутів, спрямованих на запобігання жорстокому
поводженню з дітьми, є неефективними та потребують змін.
Діяльність з розвитку юстиції щодо неповнолітніх планується проводити за такими напрямками:
— удосконалення системи профілактики дитячої злочинності на основі застосування відновних та проактивних методик;
— забезпечення ефективного правосуддя щодо неповнолітніх, які
вчинили правопорушення, з урахуванням вікових, соціальнопсихологічних, психофізичних та інших особливостей розвитку;
— сприяння розвитку відновного правосуддя;
— створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення, з метою їх перевиховання та ресоціалізації.
Концепція визначає різноманітні заходи, які покликані сприяти реалізації вищевказаних напрямів діяльності.
Серед них можна виділити такі:
— організації проведення низки комплексних освітніх заходів, спрямованих на підвищення професійних знань спеціалістів, які працюють з дітьми, стимулювання державою розвитку волонтерських
програм. Такий захід може сприяти зростанню професіоналізму
та спеціалізації працівників відповідних органів;
— забезпечення відкритості та доступності широкій громадськості
інформації про принципи, норми та правила, на яких ґрунтується
законодавство про кримінальну юстицію щодо неповнолітніх;
— удосконалення моніторингу стану дитячої злочинності та додержання прав дітей, які потрапили у конфлікт із законом;
— створення належних умов для життя, забезпечення необхідної
медичної допомоги у приймальниках-розподільниках для дітей
органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторах, спеціальних виховних установах;
— визначення механізмів взаємодії державних органів у сфері кримінальної юстиції;
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— гарантування соціального патронажу неповнолітніх, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах та закладах соціальної реабілітації або звільнені з них;
— забезпечення доступу неповнолітніх до безоплатної правової допомоги;
— підготовки працівників органів внутрішніх справ, суддів, прокурорів, адвокатів, працівників органів опіки і піклування з питань
здійснення дізнання, досудового слідства та правосуддя щодо неповнолітніх;
— запровадження спеціалізації суддів з розгляду судових справ щодо неповнолітніх;
— створення центрів екстреної допомоги, які працюватимуть у цілодобовому режимі, із залученням адвокатів та соціальних працівників;
— запровадження процедури медіації як ефективного засобу добровільного примирення потерпілого та правопорушника;
— розроблення корекційних, освітньо-інформаційних та психолого-педагогічних програм;
— сприяння створенню служби пробації для неповнолітніх, однією з функцій якої має бути збір, узагальнення та надання суду
інформації соціально-психологічного характеру про особу неповнолітнього правопорушника, а також забезпечення здійснення належного патронажу щодо неповнолітніх, які перебувають
у спеціальних виховних установах або звільнені з них, сприяння
їх соціальній адаптації та реінтеграції, зокрема, шляхом забезпечення таких неповнолітніх соціальним житлом, надання допомоги у працевлаштуванні, отриманні освіти;
— удосконалення нормативно-правової бази у сфері захисту прав
і законних інтересів неповнолітніх, зокрема, при притягненні їх
до відповідальності;
— прийняття законів про безоплатну правову допомогу, медіацію
(примирення), службу пробації;
— розроблення державної програми соціального захисту та реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення;
— підготовку пропозицій щодо створення єдиної системи взаємодії
та адміністрування діяльності органів, що працюють з дітьми.
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Отже, наведені положення Концепції є позитивними і у разі їх реалізації можна розраховувати на створення певних інститутів, спрямованих на
захист дитини. Але з іншого боку такі плани держави безумовно свідчать
про відсутність належного рівня захисту дитини на сьогодні. До того ж,
більше ніж за рік з моменту затвердження персонального складу робочої
групи з питань реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, створеної за Розпорядженням і дотепер не
відбулося жодного її зсідання. З огляду на те, що значна частина заходів
з реалізації Концепції була передбачена на 2012 рік., і вони не були виконані, в практичній площині кроки з розвитку ювенальної юстиції значно
поступаються запланованим.
Певний аналіз існуючої ситуації у сфері захисту дитини і положень
Концепції наданий у документі. В цьому документі щодо реального стану
інститутів, спрямованих на захист дитини, вказано: розглядаючи питання
про створення кримінальної юстиції для неповнолітніх варто відмітити,
що низка положень чинного законодавства потребує суттєвого оновлення відповідно до вимог сучасності та з урахуванням розвитку правової
думки. Так само є необхідність у впровадженні нових форм та методів
роботи з неповнолітніми правопорушниками. Недосконалість законодавства неминуче породжує проблеми у сфері правозастосування, унеможливлюючи реалізацію в повній мірі, в тому числі суддями, від рішень
яких залежить подальша доля неповнолітніх правопорушників, своїх
повноважень щодо здійснення незалежного, об’єктивного та неупередженого правосуддя, зокрема з метою виправлення неповнолітньої особи,
запобігання вчиненню нею нових злочинів, унеможливлення завдання їй
фізичних страждань або приниження людської гідності.
До проблем у сфері правозастосування також призводить відсутність
системності у діяльності органів та служб у справах дітей та їх взаємодії
між собою, що не сприяє формуванню єдиних та, головне, обґрунтовано
вивірених підходів щодо роботи з неповнолітнім правопорушником, зокрема, при подачі до суду документів, що характеризують його як особу,
супроводженні під час здійснення правосуддя, тощо. В результаті, вживані заходи не можуть змінити протиправну поведінку неповнолітнього


Розпорядження Президента України від 25.01.2012 р. № 26/2012-рп.



 Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2011 р. «Система кримінальної юстиції
щодо неповнолітніх — цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності».
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правопорушника та ситуацію щодо рівня дитячої злочинності, її повторності на краще, що нівелює саму суть призначуваного покарання.
Безумовно, Концепція є лише документом ідеологічного характеру,
який визначає напрямки діяльності і не закріплює поки що обов’язкових
до виконання нормативів, але саме по собі з’явлення цього документу вказує на те, що держава вже готова для того, щоб почати діяльність
у сфері захисту дитини.

1.7. Відповідальність за жорстоке поводження з дітьми

з боку співробітників правоохоронних органів
або інших державних службовців, у тому числі —
відповідальність за нездатність запобігти, проінформувати
або розслідувати випадки жорстокого поводження
Висвітлюючи питання криміналізації катувань та жорстокого поводження, треба звернути увагу на те, що ці дії можуть проявлятися в різних сферах життєдіяльності дитини і мати різний ступінь суспільної небезпеки. Тому і види відповідальності за такі діяння можуть бути також
різними, відповідно до тих різновидів юридичної відповідальності які
відомі національній правовій доктрині. Отже, за такі діяння може наставати і кримінальна відповідальність, і адміністративна і цивільно-правова
відповідальність. Саме про це говорять і спеціальні нормативні акти, зокрема ст. 35 Закону України «Про охорону дитинства» і ст. 15 Закону України
«Про попередження насильства в сім’ї».
Щодо кримінальної відповідальності, то Кримінальний кодекс України
передбачає цілу низку карних діянь, об’єктом посягань за якими є дитина.
Серед цих складів злочинів, кримінальний кодекс, зокрема, передбачає:
— умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини;
— неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я
дітей;
— підміна дитини;
— експлуатація дітей;
— використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом;
— статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;
— розбещення неповнолітніх;
— ухилення від сплати аліментів на утримання дітей;
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— злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування;
— незаконні дії щодо усиновлення;
— втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;
— спонукання неповнолітніх до застосування допінгу;
— схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів.
Як видно з наведеного переліку, КК України не містить спеціальних
статей, які б передбачали відповідальність за катування дітей. Перелічені
склади злочинів, з іншого боку, передбачають відповідальність за діяння,
кожне з яких можна розглядати як форму жорстокого або нелюдського
поводження або катування. Законодавство України розмежовує їх на окремі склади злочинів та передбачає настання відповідальності за ці діяння. Європейський суд з прав людини, навпаки, в межах конкретної справи
може визнавати катуванням або жорстоким поводження будь-які форми
поведінки, наслідками якої є страждання дитини. Як відмічають в юридичній літературі, практика Європейського суду з прав людини свідчить, що
різниця між різними формами поводження та покарання, що міститься
у статті 3 Європейської Конвенції з прав людини та основоположних свобод, значущої ролі не відіграє, проте будь-яке з цих діянь означає порушення Конвенції .
Протягом останніх років відповідальність за злочини проти дитини
стала більш суворою.
Крім того, вчинення інших злочинів, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, відносно малолітньої або неповнолітньої особи вважається обставиною, яка обтяжує відповідальність
підозрюваного. Стаття 67 КК України називає такі обтяжуючі обставини:
— вчинення злочину щодо малолітньої особи, особи похилого віку
або особи, яка перебуває у безпорадному стані;
— вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній,
службовій або іншій залежності від винного;
— вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що
страждає психічними захворюваннями чи недоумством.

Прокурорський нагляд за додержанням законів України щодо попередження насильства над дітьми: наук.-посіб. — К.: ТОВ «К.І.С.», 2010. — С. 11.
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Отже, саме вік, фізичний стан та здоров’я є тими факторами, що зумовлюють підвищену віктимність і вразливість та тягнуть за собою більш сувору відповідальність.
У деяких складах злочинів вчинення кримінально караного діяння
щодо неповнолітнього або малолітнього є кваліфікуючою ознакою, за наявності якої настає більш сувора кримінальна відповідальність.
Якщо вести мову про службових або посадових осіб, які допускають
в своїй поведінці прояви катувань або жорстокого поводження по відношенню до неповнолітнього, то така поведінка буде кваліфікуватися залежно від конкретних обставин за конкретною спеціальною статтею КК
України.
Санкції названих статей передбачають відповідальність в дуже широкому діапазоні — від штрафу за найменш небезпечні діяння, до позбавлення волі. При цьому вчинений злочин за рівнем своєї суспільної небезпеки може бути віднесений до категорії тяжких.
Науковці в галузі кримінального права та правозахисники давно ведуть мову про доцільність виділення злочинів проти дітей та сім’ї в окрему главу. Така побудова кримінального закону дійсно здається правильною, оскільки дозволила б констатувати те, що фактично давно склалося,
а саме — виділення спеціальних об’єктів злочинних посягань — дитину
і сім’ю. До того ж це дало б змогу належним чином сформулювати такі
склади злочинів як катування дитини та жорстоке, нелюдське або таке,
що принижує гідність дитини поводження чи покарання. Визначення
таких складів підвищить рівень захищеності дитини, надасть допомогу
у правозастосовній практиці і наблизить національне законодавство до
міжнародних стандартів.
Що ж до адміністративної відповідальності, то вона передбачена ст.
ст. 173-2, 180, 184 КУпАП. Це, зокрема, такі склади адміністративних порушень:
— Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, непроходження корекційної
програми особою, яка вчинила насильство в сім’ї;
— Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння батьками неповнолітнього, особами які їх замінюють, або іншими особами;
— Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.
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Як видно, законодавство про адміністративні правопорушення і адміністративну відповідальність також не передбачає можливості притягати винних у катуваннях або жорстокому поводженні осіб до відповідальності як окремо визначений склад правопорушення. У разі вчинення
подібних діянь особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності лише за наявності в її діях складу іншого правопорушення, яке
можна буде кваліфікувати за тією або іншою статтею КУпАП.

1.8. Реформування системи кримінальної юстиції в Україні
1.8.1. Кримінальний процесуальний кодекс України
від 13.04.2012 р.
В контексті реформування системи ювенальної юстиції і відповідних
запропонованих змін до чинного законодавства про органи у справах
дітей, на нашу думку, обов’язковим э погодження запропонованих змін
з Кримінальним процесуальним кодексом України.
1. Постає питання про створення спеціально уповноваженого підрозділу або призначення працівника відповідного органу, який здійснює
процесуальні дії відносно дітей.
КПК України передбачає, що всі слідчі та інші процесуальні дії здійснюються слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу
досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо
неповнолітніх. І хоча за формальними ознаками це положення нагадує
вимоги міжнародних нормативних актів, все таки воно є нечітким і не
зрозумілим.
Редакція статті 484 КПК України є такою, що з її змісту не можна зробити однозначний висновок про статус слідчого, який спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на проведення
процесуальних дій щодо дитини. Чинний процесуальний закон фактично
допускає випадки, коли слідчий буде «спеціально уповноваженим», наприклад, наказом керівника органу внутрішніх справ на проведення процесуальних дій відносно дитини. Ніяких вимог щодо підготовки, кваліфікації, досвіду роботи такого працівника закон не наводить. Такий порядок
регулювання специфіки процесуальних дій відносно дитини не можна
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назвати прийнятним, оскільки, власно, специфічних вимог для основного
суб’єкту процесуальних відносин закон не містить.
Вважаємо, що було б правильним дотримуватися однакових положень в регулюванні таких правовідносин. Зокрема, повинна бути єдина
вимога для всіх посадових і службових осіб, які працюють з дітьми, що
мають конфлікт із законом, яка б визначала обов’язкову наявність певної
кваліфікації (можливо, навіть, додаткової освіти) та досвіду роботи саме
з дітьми. Виходячи з досвіду інших країн, де такі інститути на сьогодні функціонують, можна стверджувати, що це буде сприяти якості поводження
з дітьми і процедур їх кримінального переслідування.
2. Пекінські правила, як один з основних міжнародних документів,
який регулює правове положення дітей при виконанні кримінально-процесуальних процедур, неодноразово вказують на те, що всі процесуальні дії і заходи повинні бути організовані таким чином, щоб вони якомога
менше порушували звичайний уклад життя дитини. Новий Кримінальний
процесуальний кодекс також відтворює таке положення. Законодавець
в ч. 2 ст. 484 КПК України обмежився вказівкою на те, що всі процесуальні дії необхідно виконувати в порядку, який найменшим чином порушує
звичайний уклад життя дитини і відповідає його віковим та психологічним властивостям.
Зважаючи на те, що КПК є, так би мовити, кінцевим національним регулятором кримінально-процесуальних правовідносин, подібна редакція
закону є недостатньою. Подальші статті Глави 38 «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх» не містять ніяких норм, котрі б розвивали цю
загальну вимогу або вносили би ясність, що це означає для практичної
діяльності в межах кримінально-процесуальних процедур.
3. Загальним враженням від положень глави 38 нового КПК України
є те, що вони не спрямовані на захист та забезпечення інтересів дитини.
В новому акті залишається незмінним положення, яке існує ще за радянських часів, про домінуючу і монопольну роль слідчого при виконанні кримінально-процесуальних дій. Наприклад, вирішення питання про
можливість присутності при проведенні допиту дитини віком до 16 років
законних представників, педагога, лікаря залишається на розгляд слідчого. Навряд чи при цьому будуть враховані думка дитини та її інтереси.
Тобто ідеологія залишається незмінною — кримінальний процес —
діяльність, перш за все, каральна, пов’язана з державним примусом і спря82
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мована не на захист особи, а на забезпечення майбутнього застосування
покарання.
Аналогічною є ситуація з участю в процесуальних діях (зокрема, судовому засіданні) представників кримінальної міліції у справах дітей (ст. 496
КПК України). Цей інститут також є рудиментом радянського кримінального процесу і додатково підкреслює, що основною функцією і змістом
кримінально-процесуальних процедур залишається кара. Незрозумілою
є вимога щодо участі представників кримінальної міліції у справах дітей
з огляду на те, що цей орган здійснює досудове слідство у кримінальних
справах відносно дітей і, відповідно, забезпечую та формує доказову базу
для обвинувачення дитини. І тому можлива участь представника кримінальної міліції у справах дітей означає, що крім державного обвинувача
(прокурора) в судовому засіданні буде приймати участь ще один представник державних органів, який фактично займає бік звинувачення. Таке
становище необґрунтовано підсилює акцент обвинувачення.
Новим КПК, як і КПК 1960 р. не передбачена спеціалізація суддів зі
здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. Наразі це
передбачено ст. 18 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», яку
13.04.2012 р. було доповнено відповідними положеннями для місцевих загальних та апеляційних судів, відповідно до яких суддею, уповноваженим
здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, може бути
обрано суддю із стажем роботи суддею не менше десяти років, а за відсутності таких — з числа суддів з найбільшим досвідом роботи. Фактично
на теперішній час на офіційних сайтах загальних місцевих та апеляційних
судів інформація щодо спеціалізації суддів зі здійснення кримінального
провадження щодо неповнолітніх відсутня.
4. Дивними є положення ч. 2 ст. 492 КПК України, в яких врегульовані
правила обрання щодо дитини запобіжного заходу у виді тримання під
вартою.
Так, закон встановлює, що затримання та тримання під вартою можуть
застосовуватися до неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється
або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину,
за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України. Стаття 177 містить
такий перелік ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення або приховування чи спотворення будь-яких
речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обста83
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вин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста
у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному
провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується особа.
Цей перелік відноситься до всіх запобіжних заходів і не має жодних
виключень щодо застосування саме тримання під вартою. Отже, тримання під вартою є крайнім запобіжним заходом, і його застосування повинно
бути зумовлено дійсно суттєвими і обґрунтованими побоюваннями щодо
поведінки підозрюваного або підсудного. Але закон на ставить жодних
додаткових вимог щодо можливості його застосування і не утруднює обрання цього заходу відносно дітей. Іншими словами, як дорослі, так і діти
мають майже рівні «можливості» у поміщенні під варту.
Сумно зазначати, що законодавець у новому КПК відійшов від того
підходу, що був закладений у статті 434 КПК 1960 р., за яким затримання
та взяття під варту в якості запобіжного заходу раніше застосовуватись
до неповнолітнього лише у виняткових випадках, пов’язаних із тяжкістю
злочину, у скоєнні якого він обвинувачується. Попередній підхід цілком
відповідав вимогам статті 13.1 Пекінських правил: «Тримання під вартою
до суду застосовується лише в якості крайньої міри і впродовж найкоротшого періоду часу». Наявність в колишньому КПК зазначеного положення дало можливість успішно оспорювати в ЄСПЛ практику застосування
щодо неповнолітнього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту за
відсутності «виключних підстав», зокрема, у справі Корнейкова проти України, в якій ЄСПЛ визнав порушення статті 5 §1 (с): «…національна влада
не навела достатніх мотивів для накладення на чотирнадцятирічну заявницю запобіжного заходу, який, відповідно до міжнародних та національних норм, має застосовуватись лише в якості крайньої міри».10
На жаль, за новим КПК застосування тримання під вартою дозволяється не лише у виняткових випадках, а у будь-якому випадку вчинен
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, пар.13.1.
10
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ня неповнолітнім злочину ступеню тяжкості не менше ніж тяжкого, що не
відповідає згаданим вище нормам міжнародного права.
Ще більш незрозумілим є підхід законодавця щодо застосування до
дитини, яка після досягнення 11-річного віку до досягнення віку, з якого
може настати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечні діяння, що мають ознаки діянь, передбачених законом України про
кримінальну відповідальність, поміщення до приймальника-розподільника, який є місцем тимчасового тримання в умовах несвободи дітей такого
віку. Адже в п. 4 ст. 499 КПК України не передбачено жодних додаткових
підстав для поміщення до приймальника-розподільника окрім тих, що передбачені для дорослих осіб при обранні щодо них запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою (ст.ст. 177, 183 КПК України), як і будь-яких
інших додаткових обставин, які, уявляється, мають враховуватись під час
вирішення питання про поміщення дитини до місця тримання в умовах
несвободи, зокрема, таких, що стосуються наявності або відсутності батьківської опіки, побутових умов існування дитини і т.і.
Навряд чи такий стан речей відповідає задекларованому захисту прав
дитини та намаганню «уникнення негативного впливу на неповнолітнього» під час виконання кримінально-процесуальних процедур.
До того ж, з огляду на міжнародне стандарти в галузі прав людини, існують проблеми щодо поміщення дітей до приймальників-розподільників.
У справі Ічин проти України ЄСПЛ 21 грудня 2010 року визнав порушення статті 5 §1 Конвенції у справі, коли двоє неповнолітніх, які не досягли 14-річного віку, за постановою суду були поміщені до приймальникарозподільника. ЄСПЛ також зробив висновок, що затримання заявників
не підпадає під допустимі винятки §1(с) та §1(d) статті 5 Конвенції, а саме,
для виховного нагляду, оскільки приймальники-розподільники призначені для тимчасової ізоляції різних категорій неповнолітніх, в тому числі
тих, які вчинили кримінальні злочини. «Положення про приймальникирозподільники для неповнолітніх» не передбачає достатньо чітко, що
в приймальниках-розподільниках має бути організована освітня робота,
а всі профілактичні та освітні заходи, передбачені цими положеннями,
містять лише збір даних про можливу участь неповнолітніх у злочинній
діяльності.11
11

Ichin and Others v. Ukraine, nos. 28189/04 и 28192/04, §39.
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Наразі, ч. 4 ст. 499 КПК України (2012 р.) передбачено поміщення до
ПРД строком до 30 діб дитини, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що має ознаки кримінального злочину і досягла 11-річного віку, але
не досягла віку настання кримінальної відповідальності. Запропонована Управлінням кримінальної міліції у справах дітей МВС України заміна
у законодавстві, зокрема, у Законі України «Про органи і служби у справах
дітей», назви «приймальник розподільник для дітей» на «центр тимчасового тримання дітей» сама по собі не може змінити суті цих установ, які
відносяться до місць несвободи.
Таким чином, поміщення дітей до приймальників-розподільників залишається передбаченою на законодавчому рівні підставою для визнання ЄСПЛ порушення права дитини на свободу за §1 статті 5 ЄКПЛ.
5. Варто звернути увагу на те, що Пекінські правила рекомендують
широко застосовувати припинення справ щодо неповнолітніх, пропонуючи по можливості при розгляді справ неповнолітніх не вдаватися до
офіційного розгляду справи компетентним органом влади.
Національне законодавство такої можливості не передбачає, але з іншого боку цей факт не можна однозначно назвати недоліком, оскільки
він передбачає надання більш широких повноважень органам внутрішніх
справ. А такий крок з боку законодавця, з огляду на негативну репутацію
вітчизняних органів внутрішніх справ, повинен бути цілком зваженим.
6. Зважаючи на запланований масштаб реформ (в тому числі, можливість прийняття нового Кримінального кодексу України) доцільним
було б підійти до цього питання комплексно і розглянути питання про
встановлення у відповідних нормативних актах окремої системи кримінальних санкцій для дітей. Виходячи з міжнародного досвіду такими санкціями можуть бути, наприклад, громадські роботи спеціальних видів,
які будуть залежати від виду кримінального правопорушення. Побудова
системи санкцій для дітей повинна бути орієнтована не на кару, а на створення таких «відплатних» умов праці, котрі дозволять продемонструвати
засудженій дитини наслідки її діяння (наприклад, громадські роботи в лікарнях по наданню допомоги потерпілим від побоїв, автотранспортних
злочинів і т. ін.).
Взагалі, здається, що новий КПК України в частині регулювання процесуальних відносин за участю дітей практично отримав у спадщину трохи модифіковану главу 36 ще радянського КПК України 1960 року. Тому, на
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нашу думку, його норми в цій частині повинні бути суттєво доопрацьовані і змінені.
1.8.2. Плани реформування системи ювенальної юстиції
У Національному звіті «Зведена III та IV періодична національна доповідь про реалізацією Україною положень Конвенції ООН про права дитини» (2002 — 2006 р.р.) зазначено, що «…в Україні до цього часу відсутня
цілісна система ювенальної юстиції. Поступово створюються лише окремі
її елементи. Для повноцінного функціонування ювенальної юстиції необхідне ґрунтовне реформування правоохоронної та судової системи.»12
У 2004 р. при Верховному суді України було створено робочу групу
з питань реформи ювенальної юстиції в Україні, до якої увійшли представники Верховного суду, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони праці та соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту і громадських
організацій. Робоча група підготувала концепцію створення й розвитку
системи ювенальної юстиції.
31 травня 2012 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України №
329-р був затверджений Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини на період до 2016 року, який містить окремі завдання в напрямку створення ювенальної юстиції, а саме:
— розробку нормативно-правової бази для створення системи ювенальної юстиції;
— здійснення інституційного забезпечення системи ювенального
правосуддя шляхом упровадження до 2016 року ювенального судочинства;
— забезпечення до 2016 року підготовки спеціалістів для системи
ювенальної юстиції;
— забезпечення до 2016 року для кожної дитини, яка скоїла або підозрюється у скоєнні правопорушення, доступу до послуг адво
катів і соціальних працівників, інших спеціалістів на етапі досу12
Національний звіт «Зведена III та IV періодична національна доповідь про реалізацією
Україною положень Конвенції ООН про права дитини» (2002 — 2006 р.р.), розділ VIII. Заходи
особливого захисту (b) захист дітей, що вступили у конфлікт із законом (і) щодо правосуддя
у справах неповнолітніх (стаття 40), www.unicef.org/ukraine/CRC_Report_Final_UKR.doc.
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дового слідства, а також під час розгляду судових справ, у яких
однією із сторін є дитина;
— підсилення ролі громадськості у профілактиці скоєння правопорушень, виправлення і ресоціалізації неповнолітніх, засуджених
до позбавлення волі, покарань, не пов’язаних із позбавленням
волі, і звільнених від виконання покарань.
З метою реформування підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та створення уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ із
профілактики правопорушень серед дітей фахівця ми Управління КМСД
МВС України підготовлено проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо уповноважених органів внутрішніх
справ у сфері захисту прав дітей» (Додаток 2) з Пояснювальною запискою
до нього (Додаток 3). На думку фахівців МВС, такі зміни сприятимуть реалізації державної політики у сфері комплексного підходу до вирішення
проблем дітей, які опинились у конфлікті з законом, що відповідатиме європейським стандартам щодо їх правового та соціального захисту. Діяльність уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей буде спрямована на удосконалення
профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед
дітей, сприятиме зменшенню рецидивної злочинності серед них, а також
зменшенню кількості дітей, які стали жертвами протиправної діяльності.
Також цим проектом передбачено скасування приймальників розподільників для дітей і їх заміна на центри тимчасового тримання дітей.
Як вказано в пояснювальній записці до законопроекту, він спрямований на створення повноцінної системи захисту прав дітей, яка повинна
гарантувати законність та обґрунтованість кожного рішення щодо дитини, яка потрапила в конфлікт з законом, а також організацію профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед дітей. Для
досягнення цієї мети законопроект передбачає внесення до чинних нормативних актів низки нових положень.
Групою дослідників проведений аналіз цього законопроекту МВС
і сформульовані такі висновки на підставі аналізу.
1. Основним нововведенням є визначення в структурі МВС України
окремого уповноваженого підрозділу із профілактики правопорушень
серед дітей. Законопроект визначає його серед органів і служб у справах дітей, а також закріплює компетенцію цього підрозділу в Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для
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дітей». Виокремлення такого підрозділу є правильним кроком і загалом
відповідає міжнародним нормативним актам, які стосуються захисту
прав дитини.
Але з іншого боку пропозиції МВС України мають дуже суттєві недоліки. Позиція суб’єкта законодавчої ініціативи є непослідовною щодо уповноваженого підрозділу з приводу визначення статусу підрозділу з профілактики правопорушень серед дітей. За твердженням авторів законопроекту цей підрозділ основною метою своєї діяльності передбачає саме
профілактичні заходи. Тоді виникає запитання: чому він є структурною
складовою МВС? Як відомо, ст. 1 Закону України «Про міліцію» закріплює,
що міліція — це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Серед основних завдань міліції, які визначені ст. 2 цього ж Закону, також не
має завдання профілактики правопорушень. На сьогодні міліція є скоріш
каральним органом, ніж попереджувальним та профілактичним.
Крім того, якщо уважно роздивитися запропоновану редакцію ст. 5
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», можна побачити, що завдання підрозділу з профілактики
в основному зводяться до адміністративних та каральних повноважень.
Повноваження, спрямовані на профілактичні заходи, визначені дуже нечітко і як завжди не мають механізму реалізації.
Зокрема, закон не встановлює жодних вимог до кваліфікації та спеціальної підготовки працівників підрозділу з профілактики правопорушень серед дітей. Виходячи з міжнародного досвіду і логіки реформ інститутів, про які йдеться, було б цілком доцільним сформулювати вимоги
до наявності вищої освіти або спеціальної підготовки в сфері психології, педагогіки або соціальної діяльності у працівників уповноваженого
підрозділу з профілактики правопорушень серед дітей, а також наявність
позитивного досвіду роботи з дітьми.
Якщо держава приймає концептуальне рішення про створення інститутів ювенальної юстиції, то потрібно діяльність таких інститутів робити
професійною і окремою від діяльності каральних і суто правоохоронних
органів. Тобто, в ініційованих змінах необхідно визначати статус спеціального підрозділу з профілактики таким чином, щоб його діяльність була
пов’язана насамперед з проведенням профілактичних заходів і щоб він
не виконував дублюючих каральних функцій (для досягнення цієї мети
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в структурі МВС існують інші підрозділи). Працівники такого підрозділу
повинні основний акцент своєї діяльності зосереджувати на профілактиці, адаптації дітей, які мають конфлікт з законом, їх влаштуванні і захисті.
В іншому випадку домінування в підрозділі каральних функцій і відсутність додаткових вимог до кваліфікації і досвіду роботи неминуче приведе до втрати створюваним підрозділом всіх ознак профілактичного
органу. І такий орган перетвориться з дружнього до дитини у ще один
каральний підрозділ, який буде спеціалізуватися на веденні обліку неповнолітніх правопорушників.
Отже, вважаємо, що при визначенні статусу, завдань та повноважень
уповноваженого органу із профілактики правопорушень серед дітей необхідно крім загальних положень про профілактичні заходи сформулювати конкретні заходи, які вже відомі практичним працівникам і які дають
позитивні результати.
Можливо, якщо створювати самостійну систему органів ювенальної
юстиції, потрібно цей підрозділ і всі інші органи і установи, які створюються для дітей, вивести зі складу МВС України.
2. Суб’єкт законодавчої ініціативи в законопроекті наводить нову редакцію визначення профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей.
На жаль запропонована редакція статті майже не містить конкретних профілактичних заходів або методів здійснення профілактики та не
відрізняється змістовною новизною порівняно з існуючим законодавчим положенням. Суб’єкт законодавчої ініціативи обмежився загальною
вказівкою на те, що профілактика спрямовується на виявлення причин
і умов, що сприяють вчиненню дітьми адміністративних і кримінальних
правопорушень. Але ж існуюча редакція статті в цій частині встановлює
таке ж саме положення. Із огляду на неефективність цієї норми зараз,
можна з великим ступенем ймовірності казати про таку ж неефективність
запропонованої редакції цієї статті.
Крім того, на нашу думку, профілактика не повинна обмежуватися
з’ясуванням причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень. Здається, було б правильнішим сформулювати в статті 3 Закону України «Про органи і служби у справах дітей
та спеціальні установи для дітей» конкретні напрямки профілактичної
діяльності. Наприклад, проведення лекцій, бесід, патронаж проблемних
дітей, створення гуртків та клубів для якісного заповнення дозвілля дітей
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тощо. І якщо покладати на цей підрозділ саме профілактичні функції, то
все ж таки його було б доцільно створювати поза межами структур МВС
України.
3. Закон України «Про міліцію» на цей час не містить норми, яка б визначала будь-які особливості затримання осіб старше 16 років. Це призводить до того, що дитина віком до 16 років, яка залишилася без опікування або яка вчинила суспільно небезпечне діяння згідно з абз. 3 пункту 5
статті 11 Закону України «Про міліцію» може бути затримана в кінцевому
підсумку на термін не більше ніж 8 годин, а діти іншого віку затримуються
на загальних підставах, так само як і дорослі.
МВС України пропонує обмежити термін затримання дітей, які не досягли 18 років трьома годинами.
Здається доцільним зробити посилання в Законі України «Про міліцію»
на те, що таке затримання здійснюється в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, оскільки будь-яке обмеження
волі особи повинно відбуватися з дотриманням всіх законодавчо встановлених процедур, які пов’язані з механізмами примусу.
4. І ще одним новим положенням є визначення нового органу — центрів тимчасового тримання дітей. Він прийшов на заміну приймальникамрозподільникам для дітей. Отже, центри тимчасового тримання це — спеціальні установи закритого типу МВС України, призначені для тимчасового тримання дітей віком від 11 років, що вчинили кримінальні правопорушення, за які КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі
на строк понад 5 років і щодо яких судом застосовано міру запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою, а також дітей, щодо яких судом прий
нято рішення про застосування примусових заходів виховного характеру
у виді направлення до спеціальних навчально-виховних закладів.
В запропонованому порядку регулювання цих установ є багато прогалин та недоліків.
Перш за все, непослідовним здається віднесення цих закладів до відання МВС України. Це суперечить існуючій доктрині розвитку Пенітенціарної служби України та численним міжнародним нормативним актам,
які ратифіковані нашою державою. Вимоги національного законодавства
(з урахуванням ратифікованих міжнародних актів) чітко визначають, що
всі місця, де особа позбавляється волі, в тому чи іншому виді, повинні підпорядковуватись Міністерству юстиції.
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Стаття 39 Конвенції ООН «Про права дитини» встановлює, що держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для сприяння фізичному та
психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи
будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу
і гідність дитини. Враховуючи також принцип презумпції невинуватості,
здається помилковим визначення статусу центрів тимчасового тримання
дітей як установ закритого типу. Якщо вина дитини не встановлена, або
дитина піддана примусовому поміщенню до спеціальних навчально-виховних установ (без позбавлення волі!), то така дитина не повинна фактично позбавлятися волі. Отже, установи для тимчасового тримання дітей
не повинні бути установами закритого типу.
Попереднє питання викликає і ще одне. За задумом законодавця,
у центрах тимчасового тримання будуть триматися як діти, підозрювані
у вчиненні кримінального правопорушення, так і діти, яких вмістили туди
з причин, не пов’язаних з кримінальними правопорушеннями. Забезпечити роздільне тримання таких категорій дітей законодавець не в змозі.
А їх спільне тримання обов’язково приведе до шкідливого впливу дітей,
які вчинили кримінальні правопорушення, на тих, хто опинився в центрах
тимчасового тримання з інших причин.
Як видно з тексту законопроекту, статус установ тимчасового тримання сформульований таким чином, що не залишається будь-яких сумнівів,
що це каральні установи. Місця для вихованні та корекції в них не залишається. Крім того, надані пропозиції фактично ведуть мову про утворення нового місця позбавлення волі. В такому випадку правове регулювання цих установ є неналежним і недостатнім. У разі надання установам
тимчасового тримання статусу установи закритого типу необхідно, щоб
було ретельно регламентовано режим в цій установі, правовий статус дітей, які там утримуються, розпорядок дня і обов’язково види і порядок
проведення навчання та виховних заходів з дітьми. І регулювання всіх цих
інститутів повинно відповідати вимогам як міжнародних актів, так і кримінально-виконавчого законодавства України.
З огляду на наведені недоліки, запропоновані зміни до чинного законодавства є неприйнятними і суперечливими.
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Ще у 2009 році Законом України № 1065-VI було прийнято Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на період до 2016 року («Загальнодержавна програма»). Метою розділу ІІ Загальнодержавної програми, є, серед іншого,
приведення умов утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із міжнародними стандартами. В пункті 4,8 розділу «Захист
прав дітей, які вчинили правопорушення» передбачені, зокрема, наступні
заходи:
— вдосконалення моніторингу щодо стану дотримання прав, а також створення умов для перебування дітей у приймальниках-розподільниках для дітей органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторах, спеціальних виховних установах Державного департаменту
України з питань виконання покарань, шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації органів освіти;
— вивчити можливість створення системи ювенальної юстиції
в рамках проведення реформи судової системи з метою поліпшення національного законодавства у сфері захисту прав дітей,
удосконалення превентивної та профілактичної роботи з метою
запобігання вчиненню дітьми злочинів та інших правопорушень,
створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх правопорушників.
Наразі у підрозділі «Захист прав дітей, які вчинили правопорушення»
міститься:
— у Плані заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми13 — єдиний пункт «Підготовка пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.1993 р.
№ 859 «Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов
виховання»…»;
— у Плані заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми14 — «Відпрацювання методів роботи з дітьми, які потерпіли
від протиправних дій та стали свідками злочинів, за принципом
«зелених кімнат» відповідно до європейських стандартів».
13

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 330-р.

14

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 329-р.
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Характерно, що у Планах за 2011 та 2012 рік у підрозділі «Оздоровлення та відпочинок» передбачено, відповідно, такі заходи — «Проведення
загальнодержавних заходів «Літо-2011» з метою запобігання правопорушенням серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей на території закладів відпочинку та оздоровлення, в місцях концентрації молоді, проведення масових заходів у літній
період» і «Проведення комплексу загальнодержавних оперативно-профілактичних заходів «Літо-2012» з метою попередження правопорушень
серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей і громадян на території закладів відпочинку та оздоровлення», відповідальним за проведення якого є МВС.
З наведених позицій Планів заходів видно, по-перше, що навіть оздоровча робота з дітьми розглядається під кутом зору боротьби із злочинністю, і відповідальним за неї є МВС України. По-друге, серед запланованих заходів у зазначених Планах немає не лише таких, що відповідають
«Загальнодержавній програмі», або стосуються питань покращення умов
утримання дітей в місцях несвободи, але й будь-яких, що хоч якоюсь мірою
стосуються захисту прав дітей, які вчинили правопорушення. В Планах на
2011 рік серед відповідальних виконавців взагалі відсутня ДПтС.
Також слід відзначити, що у цих Планах відсутні кількісні індикатори
щодо покращення умов тримання дітей в місцях несвободи, покращення
їх медичного забезпечення тощо, як і взагалі якісь конкретні показники
досягнутих результатів в цьому напрямку.

94

Адміністративні стандарти та процедури

Розділ 2

Розділ 2
Адміністративні стандарти та процедури
2.1. Загальні вимоги до кадрових ресурсів
На виконання Указу Президента України від 24 травня 2011 р. № 597
«Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» був затверджений «План заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», яким була передбачена низка заходів відносно питань кадрового забезпечення органів,
що працюють з неповнолітніми, які вступили в контакт із законом:
«16. Передбачити в навчальних планах та програмах підготовки фахівців за відповідними напрямами і спеціалізацією курси з питань роботи
з неповнолітніми, що вчинили правопорушення, а також з профілактики
правопорушень серед неповнолітніх. (термін виконання — 2012 рік, відповідальні — Національна академія педагогічних наук (за згодою), МОНмолодьспорт, МВС, ДПтС.
17. Забезпечувати на постійній основі підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів і служб у справах дітей та спеціальних установ
для дітей, працівників органів внутрішніх справ, суддів, адвокатів, які працюють з неповнолітніми, що вчинили правопорушення, та прокурорів, які
проводять правозахисну діяльність у сфері захисту прав дітей (термін виконання — постійно, відповідальні — Національна академія педагогічних
наук (за згодою), МОНмолодьспорт, МВС, Мінсоцполітики, ДПтС, Генеральна прокуратура України (за згодою), Верховний Суд України (за згодою),
Вищий спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ (за згодою), Національна школа суддів України (за згодою), Рада адвокатів України (за згодою).»15
15
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо не-
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На жаль, більшість органів, передбачених в якості відповідальних за
виконання наведених пунктів Плану, мала брати участь у його виконанні
лише за їх згодою.
Відповідно до Мінімальних стандартних правил поводження з ув’яз
неними «Органи тюремного управління повинні піклуватися про ретельний відбір персоналу всіх категорій, оскільки добра робота в’язничних
установ залежить від добросовісності, гуманності, компетентності і особистих якостей цих співробітників».16 Цей персонал має відповідати низці
вимог, а саме:
«47.
1) Цей персонал повинен бути достатньо освіченим і розвинутим.
2) Перед прийняттям на роботу працівника треба готувати до виконання загальних і конкретних обов’язків, після чого від нього слід вимагати здачі екзаменів у теоретичному і практичному аспектах.
3) Після прийняття на роботу і в ході їхньої подальшої діяльності ці працівники повинні підтримувати і підвищувати свою кваліфікацію, проходячи без відриву від роботи курси підготовки, що організовуються
у відповідні проміжки часу.
48. Усі працівники місць ув’язнення повинні так себе поводити і так виконувати свої обов’язки, щоб бути прикладом для в’язнів і завоювати їхню повагу.
49. 1) У міру можливості ці штати повинні включати достатню кількість
спеціалістів, таких, як психіатри, психологи, соціальні працівники, вчителі
та викладачі ремісничих дисциплін».17

Аналогічні вимоги для персоналу пенітенціарних закладів містяться
і у Європейських пенітенціарних правилах 18.
Щодо персоналу, який працює з неповнолітніми у виховних колоніях (ВК).
повнолітніх в Україні» (із змінами). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1039-2011-%D1%80
16

 Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими (ООН, 1955, зі змінами,
1977), пар. 46 (1).
17
18

Там само, пар. 47–49.

Європейські пенітенціарні правила, Рекомендація Rec(2006)2 Комітету Міністрів Ради
Європи до держав-членів РЄ, пар. 76–81.
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Підбір співробітників у виховні колонії ДПтС України здійснюється відповідно до спеціального наказу ДПтС України, яким визначені кваліфікаційні вимоги до всіх категорій працівників, у тому числі і до співробітників
виховних колоній. Особливих вимог до персоналу, який працює з неповнолітніми не існує.
Зарахування на службу кандидатів на заміщення вакантних посад
відбувається за результатами психофізичного відбору та придатністю за
станом здоров’я. Типові штати і штатні нормативи виховних колоній закріплені окремим наказом ДПтС України.
Типові штати виховних колоній закріплені у Наказі19 та є окремими для спеціальних виховних установ — виховних колоній. Для роботи
з неповнолітніми ув’язненими в слідчих ізоляторах передбачено посади
психолога та інспектора по роботі з неповнолітніми (із розрахунку одна
посада інспектора на 75 неповнолітніх осіб).
У кваліфікаційних вимогах до фахівців із соціально-психологічної
роботи в установах СІЗО, тюрем, ВТК, ВЦ, ЛТП (затверджено Наказом
ДДУ з питань виконання покарань № 197 від 07/09/2002 р.) не являється
обов`язковою наявність спеціальної або загальної педагогічної освіти.
Згідно з відповіддю із ДПтС, особливих вимог, окрім визначених наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від
07.09.2002 року №197 «Про затвердження Посадових кваліфікаційних вимог до основних категорій персоналу кримінально-виконавчої системи»,
до персоналу, який працює з неповнолітніми, не існує.
У 2009 — 2010 р. МГО «Дім Свободи — Україна» в партнерстві з ДПтС
України за проектом «Аналіз державної політики України та заходів
відповідних інституцій щодо умов утримання та соціальної адаптації
неповнолітніх у пенітенціарних установах» (за фінансової підтримки
МФ «Відродження») було проведено дослідження рівня готовності персоналу пенітенціарних установ до здійснення соціально-педагогічної (соціально-виховної) роботи у світлі реформування пенітенціарної системи
України. В ході реалізації проекту було узагальнено результати діагностики рівня готовності персоналу виховних колоній до соціально-педагогіч19
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від
08.09.2004 року № 173 «Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в органах, установах, і навчальних закладах кримінально-виконавчої системи та типових штатів
і штатних нормативів цих органів, установ і навчальних закладів».
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ної роботи з неповнолітніми засудженими та визначено зміст їх фахової
підготовки. Вибірка персоналу складала 122 особи зі всього персоналу ВК.
За результатами дослідження виявилося, що у деяких виховних колоніях
для неповнолітніх взагалі відсутні фахівці із соціально-психологічної роботи , які мають спеціальну педагогічну освіту, зокрема, у Перевальській
виховній колонії (далі ВК), а також Ковельській, Мелітопольській (для
дівчат) та Прилуцькій ВК. Також була виявлено те, що «спеціальної педагогічної освіти не мають ні заступники начальника з соціально-виховної
та психологічної роботи ні начальники відділень соціально-психологічної служби (СПС), ні вихователі, ні інструктори відділу соціально-виховної
та психологічної роботи)».20

2.2. Підготовка/навчання персоналу
Комітет ООН з прав людини як одну із обов’язкових складових запобігання та викорінення катування та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання щодо дітей розглядає
завдання «ініціювати комплексне навчання для співробітників міліції та
офіцерів Державної пенітенціарної служби щодо заборони тортур і будьякого жорстокого поводження, а також з питань міжнародних стандартів
ювенального правосуддя».21
• Щодо організації навчання персоналу ДПтС
11.07.2012 року Міністерство юстиції України видало Роз’яснення,
в яких, зокрема, зазначено:
«Відбір і якісна професійна підготовка персоналу пенітенціарної служби є ключовою складовою проведення будь-яких реформ. Дане завдання
неможливо вирішити без належної професійної підготовки персоналу
служби, якість якої можна забезпечити лише шляхом організації адекватного сучасним вимогам безперервного навчання у спеціалізованих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними програмами.
20
21

http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/archive/2012/N2/article/8/Karaman_ua.pdf

Комітет а прав дитини. П’ятдесят шоста сесія. Розгляд доповідей, поданих державами-учасницями відповідно до ст.44 Конвенції. Заключні спостереження:Україна (неофіційний переклад), с. 4, http://www.president.gov.ua/docs/unicef_ukraine2011.pdf
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Тому було прийняте рішення про «необхідність організації системи
спеціальної професійної підготовки пенітенціарного персоналу, яка на
сучасному рівні розвитку пенітенціарної науки може здійснюватись лише
в відомчих навчальних закладах».22
Правильне розуміння безперервності освіти, необхідності отримання
спеціальної освіти фахівцями усіх категорій має через деякий час привести к позитивним результатам.
У листопаді 2010 році уперше було систематизовано і внесено до
Класифікатору професій ДК 003:2010 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
va327609-10) перелік професій Державної кримінально-виконавчої служби
України, що дозволяє відомчим училищам професійної підготовки персоналу пройти ліцензування на здійснення освітньої діяльності та розробити
профілі професійних компетентностей посад пенітенціарної служби згідно з вимогами Стратегії державної кадрової політики на 2012 — 2020 роки,
в першу чергу — ліцензування нового напрямку підготовки «Соціальна
допомога».
До 2011 року на роботу в пенітенціарній службі залучались спеціалісти, які не пройшли спеціальної підготовки щодо особливостей роботи
в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, що знаходяться під пильною охороною; а головне не підготовлені до постійного спілкуванням з людьми, які перебувають в конфлікті з законом. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 201-р
утворено Інститут кримінально-виконавчої служби. На сьогоднішній
день в Інституті навчається на денній формі — 161 курсант та на заочній
формі — 197 слухачів. Значимим є відкриття спеціальності «Психологія»
та розробка принципово нового змісту підготовки спеціалістів за напрямками підготовки «Психологія» та «Право». Навчально-професійні програми і плани Інституту розроблені на основі врахування сучасних вимог
пенітенціарної науки і практики, кращого вітчизняного та міжнародного
в’язничного досвіду. Наприклад, включено такі спеціалізовані дисципліни
та курси: «Пенітенціарна педагогіка», «Пенітенціарна психологія», «Пенітенціарна психіатрія», «Управління в кримінально-виконавчій службі»,
22
Роз’яснення Міністерства юстиції України «Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу — головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній службі України (створення повноцінної системи підготовки кадрів Державної пенітенціарної служби України). (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0027323-12)
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«Соціально-виховна робота із засудженими», «Пенітенціарна система та
пенітенціарна політика України», «Забезпечення прав людини в органах
та установах виконання покарань», «Профілактика злочинів в місцях позбавлення волі», «Пробація», «Міжнародні норми поводження із засудженими», «Порівняльне кримінально-виконавче право» та ін.23
Практичні зміни та розвиток системи професійної підготовки закладено в розроблений «Перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України
та удосконалення підготовки персоналу на період до 2015 року». Згідно
з цим планом передбачається частини існуючих реорганізація навчальних закладів ДПтС України у заклади з вищим рівнем акредитації.
Важливу роль у становленні вітчизняної системи професійної підготовки персоналу пенітенціарної служби відіграє реалізація ряду міжнародних проектів, що реалізовуватиметься упродовж 2012 — 2013 років.
Усі напрацювання у рамках цих проектів закладаються в зміст навчальних програм відомчих навчальних закладів, програм щорічної службової підготовки персоналу безпосередньо на робочих місцях. Упродовж
I півріччя п. р. спільно з експертами з Ради Європи підготовлено проект
підручника з менеджменту пенітенціарних установ та навчального посібника з підготовки фахівців з в’язничного менеджменту. Упродовж червня
вони будуть апробовані в одному із навчальних закладів пенітенціарної
служби, після практичної апробації будуть доопрацьовані та надруковані
в достатній кількості для використання.
Упродовж двох років здійснювалась активна співпраці з рядом громадських правозахисних організацій щодо питань удосконалення системи підготовки кадрів у частині підвищення компетентності персоналу
з питань дотримання прав людини в місцях позбавлення волі. У 2012 році
успішно завершена реалізація проекту «Навчальний курс з прав людини
для працівників пенітенціарної системи» за участю низки правозахисних
організацій, який проводився за фінансової підтримки Міжнародного
фонд «Відродження». «…Результатом такої співпраці став цілісний комплекс навчально-методичних засобів для навчання пенітенціарного персоналу: науково-методичний посібник з навчальною програмою і курсом
лекцій для проведення занять в системі службової підготовки персоналу
пенітенціарної служби «Права людини в діяльності органів і установ вико23
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нання покарань», навчальний відеофільм «Взаємовідносини пенітенціарного персоналу і засуджених. Вимоги, стандарти і перспективи…» та навчально-методичний посібник для проведення занять з використанням
цього відеофільму»24.
Проекти, реалізовані спільно з міжнародними інституціями, орієнтація на європейські стандарти в роботі пенітенціарної системи дають можливість вийти за рамки старих підходів до підготовки кадрів та організації
роботи з персоналом.
Зараз у підпорядкуванні ДПтС України знаходяться два вищих навчальних заклади та три училища професійної підготовки працівників
Державної кримінально-виконавчої служби України. Підготовка фахівців
з вищою освітою проводиться в Інституті кримінально-виконавчої служби та Чернігівському юридичному коледжі Державної пенітенціарної
служби України, професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівники служби проходять в Білоцерківському та Дніпродзержинському
училищах професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та Хмельницькому училищі підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої
служби України.
До навчальних предметів, що входять до програми підготовки персоналу у ВНЗ ДПтС України, відносяться: цивільне та сімейне право; адміністративне право; кримінальне право; кримінально-виконавче право;
кримінологія; кримінальний процес; пенітенціарна педагогіка та психологія; соціальна педагогіка; теорія виховання; соціально-виховна робота
та організація і охорона праці засуджених. Також до програми підготовки
входить низка навчальних предметів, що стосуються питань поводження
з неповнолітніми засудженими.
У контексті цих дисциплін містяться 27 тем, які охоплюють основні наступні напрямки та питання:
— особисті права та обов'язки батьків та дітей. Органи опіки і піклування;
— особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх (на самостійне опрацювання);
— особливості відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі жінками та неповнолітніми;
24
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— ведення допиту неповнолітніх; кримінальне провадження щодо
неповнолітніх;
— кримінологічні засади запобігання пенітенціарної злочинності
серед засуджених неповнолітніх;
— кримінальне провадження щодо неповнолітніх;
— соціальні відхилення (алкоголізм, наркоманія, проституція, ВІЛ/СНІД
як суспільна проблема, тощо) та соціально-педагогічна робота;
— особливості неповнолітніх. Девіантна поведінка;
— культурно-масова робота із засудженими; соціально-виховна
робота;
— методи і форми виховання; суспільні інститути виховання;
— правові основи охорони праці засуджених, тощо.
Повний перелік навчальних предметів, що входять до програми підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої системи у навчальних закладах ДПтС, наведений в Додатку 4.
Категорії персоналу що входять до навчально-професійних програм
первинної підготовки училищ професійної підготовки персоналу Дер
жавної кримінально-виконавчої служби України, в яких розглядається
інформація стосовно поводження з неповнолітніми засудженими: Молодші інспектори відділів режиму і охорони спеціальних-виховних установ ДПтС України// Психологи установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів ДПтС України // Начальники відділень соціально-психологічної служби, старші вихователі (вихователі) установ виконання покарань,
слідчих ізоляторів ДПтС України // Лікарі медичних частин установ виконання покарань, слідчих ізоляторів ДПтС України //Персонал підрозділів
кримінально-виконавчої інспекції ДПтС України (див. Дотаток 5).
Категорії персоналу що входять до навчально-професійних програм
підвищення кваліфікації училищ професійної підготовки персоналу Дер
жавної кримінально-виконавчої служби України, в яких розглядається
інформація стосовно поводження з неповнолітніми засудженими: Молодші інспектори відділів режиму і охорони спеціальних-виховних установ Державної пенітенціарної служби України // Заступники начальників
установ виконання покарань, слідчих ізоляторів із соціально-виховної та
психологічної роботи ДПтС України // Чергові помічники начальників установ кримінально-виконавчих установ ДПтС України.
Працівники виховних колоній, як і весь персонал ДПтС України, проходить перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації відповідно до
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Закону України «Про державну службу». До курсу перепідготовки включаються теми щодо особливостей роботи з різними категоріями засуджених, в тому числі і з неповнолітніми засудженими.
Слід зазначити, що керівництво ДПтС України не надало відповідь на
запит дослідників з приводу організації отримання практичних навичок
в ході виконання програм підготовки персоналу.
МВС України
• Щодо персоналу підрозділів кримінальної міліції у справах дітей (КМСД)
Відомості про персонал підрозділів КМСД виявилися недоступними
для отримання з МВС, оскільки Управління КМСД МВС України відмовило
на підставі п. 2.10 Переліку25 у наданні дослідникам витягів із нормативноправового акту (інструкції), якою керуються в своїй службовій діяльності
працівники підрозділів КМСД в частині, що стосується службових стосунків посадових осіб ВКМСД з дітьми в процесі виконання їхніх обов’язків,
правил їх поводження з дітьми і т. ін., а також у наданні типових посадових інструкцій (функціональних обов’язків) для всіх посад співробітників
підрозділів КМСД (див. відповідь МВС у Додатку 6). Відмова у наданні цієї
інформації була обґрунтована тим, що в п. 2.10 цього Переліку запитувана
інформація віднесена до категорії службової: «інформація, яка міститься
в розпорядчих та службових документах, що містять відомості про безпосередні функції та завдання підрозділів ОВС, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відноситься до службової і не підлягає розголошенню».
Звичайно, у запиті не йшлося про надання інформації про безпосередні завдання конкретних підрозділів КМСД у конкретних випадках
виконання ними своїх функцій, а лише про їх загальні функції (обов’язки)
та завдання.
До того ж, відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
25
Наказ МВС України від 14.05 2012 № 423 «Про затвердження Переліку відомостей, що
становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України».
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1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або
прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний
інтерес в її отриманні.
Вочевидь, суспільний інтерес в отриманні інформації, необхідної
для проведення національного дослідження в рамках програми ООН не
викликає сумніві. Залишається лише здогадуватись, що є справжньою
причиною відмови Управління КМСД МВС України використати формальну підставу для відмови у наданні інформації, розголошення якої жодним
чином не може завдати шкоди суспільству. До того ж, не викликає сумнівів, що діяльність підрозділів по роботі з дітьми має бути максимально
прозорою для суспільства.
За таких умов при проведенні дослідження в частині складу персоналу підрозділів КМСД була використана лише загальнодоступна інформація.
В минулому році МВС прийняло два керівні документи, що стосуються роботи його структурних підрозділів по роботі з дітьми, а саме, Положення про Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України
(затв. Наказом26) та Інструкцію.27
За цим Положенням основним завданням Управління КМСД МВС
України є участь у реалізації державної політики з питань захисту прав
і законних інтересів дітей, а функціями — організація і контроль, у межах
компетенції, виконання підрозділами кримінальної міліції у справах дітей
законів України, що стосуються діяльності ювенальної юстиції, та законодавства з питань профілактики кримінальних та адміністративних правопорушень, боротьби зі злочинністю в дитячому середовищі та розшуку
безвісти зниклих дітей.
26
27

Наказ МВС України 22.05.2012 р. № 456, зі змінами за наказом від 08.11.2012 р. № 1022.

Інструкція з організації роботи підрозділів у справах дітей, затв. Наказом МВС України
від 19.12.2012 р. № 1176.
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Щодо нової Інструкції з організації роботи підрозділів у справах дітей,
то за відсутності тексту попередньої інструкції (мала гриф «ДСК»), якою
було врегульовано діяльність підрозділів КМСД, не є можливим порівняти її зміст із змістом нової Інструкції. Наразі слід зазначити, що факт
врегулювання питань діяльності підрозділів МВС у справах дітей сам по
собі є кроком вперед в плані покращення відкритості діяльності органів
у справах дітей.
У цьому документі майже його половину (не враховуючи визначень
термінів і додатків) займає викладення розділу «Ведення обліків працівниками підрозділів КМСД», що свідчить про спрямованість діяльності
цих підрозділів на ведення обліку дітей, які мають контакт із законом.
Також значна його частина присвячена питанням організації та заходам
профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед
дітей.
Про участь підрозділів КМСД в оперативно-розшуковій діяльності
згадується лише у п. 5.8 Інструкції в контексті кримінального провадження за фактом безвісно зниклої дитини.
Проте ці підрозділи залишаються у складі оперативних підрозділів
МВС (адже лише такі підрозділи згідно із ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» уповноважені на проведення такої діяльності), що визначає головну спрямованість роботи таких підрозділів в цілому — боротьбу із злочинністю, тобто, виявлення і розкриття злочинів.
Адже завданнями ОРД, відповідно до ст. цього закону, є «пошук і фіксація
фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України… з метою
припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства,
а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства
і держави».
Відповідно, структура (склад) підрозділів КМСД, незважаючи на
новітнє правове регулювання їх діяльності, принципово має залишитись незмінною, такою, як вона передбачена Переліком посад начальницького складу кримінальної міліції у справах неповнолітніх, кримінальної міліції у справах дітей, боротьби з незаконним оборотом наркотиків, боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, органів
внутрішніх справ, за якими зараховується час проходження служби на
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пільгових умовах з розрахунку один місяць служби за півтора місяці
(затв. Наказом28):
— начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник відділення, заступник начальника відділення, начальник сектору, заступник начальника сектору, старший оперуповноважений, оперуповноважений, помічник оперуповноваженого.
Вочевидь, що загроза скасування цих пільгових умов проходження
служби є головним чинником, який заважає перевести підрозділи по роботі з дітьми зі складу оперативних до складу міліції громадської безпеки,
з передачею функції з розшуку дітей, наприклад, до підрозділів карного
розшуку.
Виявляється досить сумнівною спроба кардинально змістити акцент
в діяльності підрозділів КМСД з «каральної» складової на профілактичну без запровадження відповідних організаційних (інституційних) змін
у штаті цих підрозділів, спеціалізації їхніх співробітників тощо.
Підготовка особового складу відділів КМСД здійснюється на базі вищих навчальних закладів та курсах підвищення кваліфікації МВС.
Питання вивчення положень Законів України «Про охорону дитинства» та «Конвенції про права дитини» обов’язково включається до плану стажування кандидата на посаду до підрозділу кримінальної міліції
у справах дітей, а також до тематичних планів зі службової підготовки та
курсів підвищення кваліфікації працівників КМСД.
Психологічна підготовка працівників органів внутрішніх справ включає: розвиток психологічної готовності працівників ОВС до виконання
службових обов’язків; спілкування працівників міліції з різними категоріями громадян; прийоми і методи проведення інтерв’ювання дітей
з використанням методики «Зелена кімната»; психологічні особливості
організації роботи з дітьми та використання методик зменшення ризиків
вчинення дітьми повторних правопорушень тощо.
Витяги із нормативних документів, що регулюють діяльність співробітників відділів КМСД, а також Типові посадові інструкції співробітників відділів КМСД не були надані з обґрунтуванням відмови тим, що
інформація, яка міститься в розпорядчих та службових документах, що
містять відомості про безпосередні функції та завдання підрозділів ор28
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ганів внутрішніх справ, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
є службовою.
• Щодо персоналу, який працює з неповнолітніми у приймальниках-розподільниках (ПРД) та ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ)
Відбір та призначення кандидатів на службу до ПРД здійснюється за
загальними правилами прийому на службу рядового і начальницького
складу ОВС, відповідно до вимог Постанови29 , Наказу30 та Наказу.31
Враховуючи специфіку роботи, з кожним кандидатом на посаду керівництво установи про водить співбесіду, під час якої вивчає його професійні та особисті якості.
При прийомі на службу в ПРД обов’язково враховується наявність вищої педагогічної, психологічної або медичної освіти; досвід та стаж роботи; вміння та навички у роботі з дітьми.
В штаті ПРД передбачена посада психолога, до функціональних
обов’язків якого входить робота як з дітьми, які утримуються в ПРД, так
і з його персоналом, а також вихователя (старшого вихователя), який безпосередньо проводить виховну роботу з дітьми, якы утримуються в ПРД.
Наявність педагогічної освіти для посад вихователя та старшого вихователя не є обов’язковою.
Відповідно до законодавства співробітники ПРД у своїй діяльності
мають керуватися Конституцією України, законами України, зокрема
«Про міліцію», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Угодою про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань повернення неповнолітніх
в держави їх постійного проживання, затвердженої 7 жовтня 2002 року
у м. Кишинів, Конвенцією про права дитини, Наказом32 (п. 2 передбачає
29
Постанова Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.1991 № 114 «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ»
30
Наказ МВС України від 30.06.2011 № 378 «Про затвердження номенклатури посад
щодо призначення, переміщення, звільнення осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ».
31

Наказ МВС України від 13.08.1996 № 384.

32

Наказ МВС України від 13.08.1996 № 384 «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ».
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основні права та обов’язки посадових осіб ПРД), Наказом33, іншими нормативно-правовими актами.
Призначення на посади в ІТТ здійснюється на загальних підставах
з дотриманням вимог Наказу34 ДСК.
Працівники ІТТ у своїй діяльності керуються Конституцією України,
законами України, зокрема «Про міліцію», «Про попереднє ув’язнення»,
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Наказом35
та Наказом36 й іншими нормативно-правовими актами, обов’язковими до
виконання, особливо в частині дотримання прав, свобод людини та громадянина.
Типові штатні розклади ПРД та ІТТ дослідникам не були надані, наразі
були надані типовя функціональні обов’язки для посад осіб, які працюють в ІТТ.
• Щодо навчальних програм закладів МВС
У підпорядкуванні МВС знаходяться 11 вищих навчальних закладів
(далі ВНЗ). До Вищих навчальних закладів МВС належать Академія Управління МВС // Київський національний університет внутрішніх справ
(далі НУВС)// Харківський НУВС // Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ // Луганський державний університет внутрішніх
справ ім. Е. О. Дідоренка // Львівський державний університет внутрішніх
справ // Прикарпатський юридичний інститут Львівського ДУВС // Одеський державний університет внутрішніх справ.
Відповідно до інформації вищих навчальних закладів МВС, до програм
базової освіти за напрямами підготовки 6.030101 «Соціологія»; 6.030102
«Психологія»; 6.030401 «Правознавство»; 6.030402 «Правоохоронна діяльність» входять наступні навчальні дисципліни спеціалізації з підготовки
33
Наказ МВС України від 15.03.2005 № 159 «Про внесення змін до Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС України від 13.07.1996 № 384».
34
Наказ МВС України від 20.01.2005 № 60 ДСК «Про затвердження Інструкції про роботу ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України та Інструкції конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ».
35
36

Те ж саме.

Наказ МВС України від 02.12.2008 № 638 «Про затвердження Правил внутрішнього
розпорядження в ізоляторах тимчасового тримання в органах внутрішніх справ України».
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фахівців для підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та фахівців
для психологічної служби органів внутрішніх справ України:
— «Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів
кримінальної міліції у справах дітей», метою якої є надання знань,
формування вмінь і навичок, необхідних для професійного досвіду та самовдосконалення особистості, а також розвиток і вдосконалення професійно важливих якостей; вмінь і навичок професійного спілкування працівників підрозділів кримінальної міліції
у справах дітей; вмінь забезпечення особистої безпеки під час виконання службових завдань; вмінь саморегуляції психічних станів
і професійної поведінки.
— «Психологічна профілактика девіантної поведінки підлітків», метою якої є підготовка працівників кримінальної міліції у справах
дітей до вивчення психологічної характеристики девіантної поведінки в підлітків, основних чинників та психологічної характеристики десоціалізації підлітків, психологічних особливостей
делінквентної поведінки підлітків, адитивної поведінки підлітків:
умов розвитку та особливостей ресоціалізації, межові психічні
розлади та їх вплив на девіантну поведінку підлітків, експертне
встановлення індивідуально-психологічних особливостей девіантної поведінки підлітків, психологічні засади профілактики
важковиховуваності та соціальної занедбаності підлітків, психологічні засади профілактики девіантності та делінквентності
підлітків.
— спецкурс «Організація і тактика боротьби зі злочинами, вчиненими неповнолітніми», який спрямований на вивчення питань,
пов’язаних із оперативно-розшуковою характеристикою злочинів, що вчиняються неповнолітніми, організаційно-тактичними
основами їх виявлення, розкриття та попередження, а також здійснення оперативно-розшукових заходів профілактичного впливу
щодо неповнолітніх.
— «Вікова психологія», метою якої є підготовка працівників кримінальної міліції у справах дітей з питань періодизації психічного
розвитку людини в онтогенезі; особливостей пізнавальної сфери
особистості; вікових закономірностей психічного розвитку в підлітковому віці; особливостей емоційно-вольової сфери особис109
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тості; вікових особливостей здійснення підлітком різних видів
діяльності.
— «Конфліктологія», за якою вивчаються основні питання подолання
психологічних труднощів професійної діяльності в конфліктних
умовах, дає можливість сформулювати у працівників уміння і навички попереджати та вирішувати конфлікти і тим самим забезпечити успішне вирішення завдань, що стоять перед ними. Метою
цієї дисципліни є вивчення:
• методологічних принципів конфліктології як науково-прикладної дисципліни, психологічного змісту, класифікації, структур
й динаміки конфліктів;
• системи науково обґрунтованих напрямів прикладного вивчення, аналізу й оцінки соціальної ролі конфліктів, а також методів і засобів їх вирішення;
• специфічних чинників виникнення та перебігу конфліктів.
• Крім того, вивчення конфліктології дає можливість сформулювати уміння та навички з:
• аналізу конфліктів, діагностування їх розвитку в конструктивному або деструктивному напрямі;
• застосування психологічних методів і засобів розв’язання конфліктів, у тому числі стосовно неповнолітніх;
• здійснення самоаналізу і самооцінки, контролю та коригування власного психічного стану в конфліктних ситуаціях професійного характеру.
— «Юридична педагогіка», предметом вивчення якої є основні характеристики юридично-правової дійсності при роботі з дітьми
для підрозділів кримінальної міліції. В навчальній темі «Превентивна педагогіка в роботі з дітьми» розглядаються питання профілактики девіантної поведінки неповнолітніх; характеристика
дітей; групи ризику та робота з ними; спеціальні принципи сучасної охоронно-захисної превенції; діяльність кримінальної міліції
у справах дітей та досвід використання превентивної педагогіки
у регіонах України.
— курс «Діяльність міліції з протидії насильству у сім’ї, який передбачає формування ціннісних орієнтирів курсантів відповідно до
ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги
до особистості, високого рівня правової свідомості та правової
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культури, професійних і особистісних якостей; виховує активну
громадянську позицію; сприяє усвідомленню ролі та значення
юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави. Метою курсу з протидії насильству в сім’ї є розуміння курсантами основних понять, таких як насильство, його основні форми
та види, причини й умови вчинення його на сімейному ґрунті,
способи подолання та профілактики, уміння використовувати
засвоєні знання на практиці для розв’язання тих проблемних питань, що виникають під час діяльності працівників міліції громадської безпеки, зокрема, дільничними інспекторами міліції.
Крім зазначених вище навчальних дисциплін тематика щодо вивчення особливостей поводження з дітьми розглядається у складі наступних
дисциплін:
— «Вікова психологія», що містить окремий розділ «Психологія підліткового віку», в рамках якого розглядається психологічна характеристика розвитку психічних та особистісних властивостей
особистості підлітка.
— «Педагогічна психологія», що містить окремий розділ «Психологія
виховання підлітків», в рамках якого розглядаються особливості
виховання та психологічного впливу на становлення особистості
підлітка в процесі спілкування з однолітками, батьками, вчителями та іншими.
— «Психологія девіантної поведінки, в якій передбачено теми: «Причини виникнення відхилень в поведінці підлітків»; «Особливості
роботи з підлітками девіантної поведінки; у цих темах розглядаються генетичні та соціальні фактори, що впливають на виникнення девіацій у підлітковому віці, а також психологічні та педагогічні
метода й прийоми впливу та корекції поведінки підлітка.
— «Психологія сім’ї», що включає тему «Особливості та стилі спілкування з дітьми в сім’ї », у якій розглядаються питання, пов’язані із
взаємодією й вихованням дітей батьками в рамках сім’ї, визначаються типові помилки батьків у вихованні дітей.
— «Соціальна робота в ОВС», що включає тему «Соціальна робота
з підлітками девіантної поведінки»; в цій темі визначаються основні завдання та напрями соціальної роботи з неповнолітніми
девіантами, вивчаються види профілактичних заходів у межах
первинної, вторинної та третинної профілактики.
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— «Соціологія девіантної поведінки», в якій розглядається делінквентна поведінка неповнолітніх.
Перелік дисциплін, що входять до складу навчальних програм ВНЗ
МВС із зазначенням відведеного на них часу у навчальних планах, наведений в Додатку 7.
Крім того, окремі питання щодо особливостей поводження з неповнолітніми розглядаються в рамках нормативних навчальних дисциплін
(кримінальне право та процес, цивільне право та процес, сімейне право
та ін.).
Слід зазначити, що за сприяння ОБСЄ з 2012/2013 навчального року
на базі всіх вищих навчальних закладів МВС запроваджено спеціалізований курс «Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо
його подолання». Окремими завданнями зазначеного спецкурсу є ви
вчення переліку спеціальних заходів, передбачених законодавством України, з попередження насильства в сім’ї та обсягів повноважень у сфері
протидії жорстокому поводженню між членами сім’ї, а також оволодіння
навичками розв’язання типових ситуацій під час виявлення, припинення
означеного правопорушення, застосування заходів адміністративного
примусу, налагодження спілкування з громадянами (жертвами) і правопорушниками.
У тематичних планах зі службової підготовки та на курсах підвищення кваліфікації працівників КМСД передбачено вивчення правових засад
МВС з дотримання конституційних прав та свобод громадян у діяльності
органів і підрозділів внутрішніх справ; міжнародних стандартів прав людини та міжнародно-правових актів і ключових документів у галузі забезпечення прав і свобод людини; Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тощо.
На підсумковій перевірці зі службової підготовки зазначені питання включаються до тестових завдань працівників кримінальної міліції
у справах дітей.
Проблематичним в організації навчального процесу в системі МВС
бачиться те, що програмами підготовки курсантів у вищих навчальних
закладах МВС не передбачені заняття з оволодіння практичними навичками по роботі з дітьми, наразі їхня майбутня спеціалізація (вид підрозділу, в якому вони будуть проходити службу), як правило, невідома до їх
розподілу, який здійснюється незадовго перед закінченням ВНЗ, а для
студентів ВНЗ МВС (осіб, які навчаються за кошти фізичних та юридичних
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осіб) взагалі не передбачено проходження ознайомчої та виробничої
практики в органах та підрозділах МВС.
За результатами дослідження питань стосовно персоналу установ
МВС, виявилися такі проблеми:
— у переліку професій Класифікатору професій ДК 003:201 відсутні
окремі посади співробітників органів та підрозділів МВС України
для роботи з неповнолітніми;
— спеціалісти, які працюють з дітьми, не мають спеціальної освітньої
кваліфікації для роботи з дітьми.
— штатні розклади відділів КМСН та посадові інструкції (функціональні обов’язки) їх співробітників є документами для службового користування і тому недоступними для публічного ознайомлення;
— персонал страждає від високого рівня професійної деформації.

2.3. Регулювання застосування засобів фізичного впливу,
спеціальних засобів та вогнепальної зброї
ДПтС, МВС
Порядок та особливості застосування до неповнолітніх, які перебувають у слідчих ізоляторах та виховних колоніях, заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї регламентується Законами України «Про міліцію» та «Про попереднє ув’язнення», КВК України та Наказом37.
Відмінності від загальних правил щодо неповнолітніх, які відбувають покарання або утримуються у СІЗО, передбачені нормами, відповідно, ч. 3 ст.108 КВК України і п.61 Правил, 38 та ч. 6 ст. 18 Закону України
«Про попереднє ув’язнення», якими заборонено застосування заходів
фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, в тому числі щодо неповнолітніх, крім випадків вчинення ними групового або збройного напа37
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003
року № 275 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань».
38
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затв. Наказом Дер
жавного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 № 275 (ПВР УВП).
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ду, який загрожує життю та здоров’ю персоналу колонії чи інших осіб,
або збройного опору. Останньою нормою також встановлено заборону
на застосування зброї в разі втечі неповнолітнього з-під варти. Також,
ст.106 КВК України та п. 62 ПВР УВП заборонено застосування до неповнолітніх гамівної сорочки.
Питання охорони, нагляду та порядок здійснення перевірок умов тримання неповнолітніх у виховних колоніях ДПтС України, проведення прийому з особистих питань регламентується Наказом,39 який є недоступним
для публічного ознайомлення.
За інформацією, наданою МВС, правила застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї в ізоляторі
тимчасового тримання здійснюється на загальних підставах, передбачених розділом 3 Закону України «Про міліцію» та Наказом.40 Наразі остання
Інструкція визначає систему заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки особового складу органів внутрішніх справ, запобігання
загибелі, пораненням та травмуванню працівників міліції та інших осіб
під час поводження з вогнепальною зброєю працівниками міліції і, відповідно, не має жодного відношення до питання застосування зазначених заходів.
Слід зазначити, що Законом України «Про міліцію», на відміну від наведених вище норм кримінально-виконавчого законодавства, дозволено використання заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї до неповнолітніх, оскільки його статтею 12 встановлено
заборону на їх використання лише щодо малолітніх осіб. Аналогічні обмеження в застосуванні, відповідно, спеціальних засобів та вогнепальної
зброї містять Правила41 та Положення,42 про які керівництво МВС навіть
не згадувало у відповіді на інформаційний запит дослідників.
39
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20.11.2004
року № 220 ДСК «Про затвердження Інструкції з організації охорони та нагляду у виховних
колоніях.
40
Наказ МВС від 07.09.2011 № 657 «Про затвердження Інструкції із заходів безпеки гіри
поводженні з вогнепальною зброєю».
41
«Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку» (затверджені Постановою Ради Міністрів УРСР від 27.02.1991 р. № 49, зі змінами).
42
«Положення про порядок застосування вогнепальної зброї», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 575.
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2.3.1. Щодо умов тримання, застосування стягнень

Норми харчування для засуджених, які утримуються у виховних колоніях, передбачені окремою нормою № 5 додатку 1 до Постанови43. Різниця від загальної норми (№1), тобто, для дорослих осіб, полягає у збільшенні добової кількості м’яса (120 г замість 100 г) та введення у раціон
харчування молока (300 г) та яєць (1 шт. на дві доби). Наразі цим раціоном
не передбачено сир.
Слід зазначити, що для дорослих і неповнолітніх осіб, які утримуються в СІЗО, ІТТ, приймальниках-розподільниках МВС, передбачена та ж сама норма харчування (норма № 3), але неповнолітнім, які утримуються
у СІЗО додатково до цієї норми видається (на добу) масло тваринне —
15 г, цукор — 10 г.
Особливості розміщення неповнолітніх у слідчих ізоляторах, надання
їм прогулянки, проведення виховної роботи, організація загальноосвітніх занять, особливості застосування і відбування стягнення у вигляді поміщення до карцеру визначені Правилами44.
Неповнолітні в СІЗО розміщуються в окремих корпусах, секціях або
поверхах, тривалість щоденної прогулянки встановлюється до двох годин
(для дорослих осіб — одна година), в т. ч. при триманні у карцері, де допускається їх одиночне тримання. В разі накладення на неповнолітнього дисциплінарного стягнення у вигляді поміщення до карцеру його тривалість
не може перевищувати 5 діб (для дорослих ув’язнених — до 10 діб).
Про умови тримання в українських СІЗО є чимало відгуків у ЗМІ, в тому
числі і представників органів державної влади. Так, заступник управління
ДДУПВП Є. Землянський зазначав, що умови тримання в Сімферопольському СІЗО не відповідають міжнароднім нормам: «Я могу со всей ответственностью заявить, что сегодняшние условия содержания детей в следственном изоляторе не отвечают ни Конвенции о правах человека, ни де43
Постанова Кабінету Міністрів України №336 від 16.06.1992 «Про норми харчування
осіб, які тримаються установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ».
44
«Правила тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань» та «Правила поведінки в слідчих
ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених, затв. Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань» від 20.09.2000 № 192.
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кларациям», — сказал он. По его словам, СИЗО построено 200 лет назад,
а корпус для несовершеннолетних — при советской власти, когда не было
речи о правах человека. «Дети как при царе и советской власти продолжают спать на нарах, а не на кроватях», — отметил он. По данным Е. Землянского, не хватает также постельных принадлежностей, учебных пособий,
художественной литературы, сезонной одежды, на 22 камеры только 7 телевизоров, нет спортивных тренажеров. По словам замначальника управления департамента, дети находятся только 2 часа на воздухе — гуляют на
крыше, а остальное время находятся в помещении, потому важно создать
достойные условия существования в камерах.»45 Причиною цього Є. Землянський вважає недостатнє фінансування пенітенціарної системи. Також
він зауважив, що: «В Симферопольском СИЗО содержится около 100 несоврешеннолетних. Это единственный изолятор в Украине, где начальство обеспечило школьное обучение всем желающим заключенным».
Уповноважений Президента України з прав людини Ю. Павленко згадував про невиправдано тривалі строки тримання неповнолітніх у СІЗО:
«За последние девять месяцев общения с детьми, когда я посещал СИЗО,
то обнаружил, что большая часть детей находится там более года. Некоторые более двух лет, а один даже около трех лет. То есть, пока идет следствие, ребенок находится в тюрьме», — заявил уполномоченный президента по правам ребенка». Також Ю.Павленко відзначив, що переважна
кількість дітей (як у СІЗО, так і у колоніях) сидять за незначні злочини46.
Непоодинокі випадки, коли результати тримання осіб під вартою
в СІЗО бувають трагічними. За словами керівника Харківської правозахисної групи, у 2001 році відбулося чимало випадків смертей в СІЗО:
«Только за последние 2 недели в Украине зафиксировано сразу три
смерти молодых парней, содержащихся под стражей. Одна — в Лукьяновском СИЗО, вторая — в ИВС Хмельницкой области, третья в на допросе в милиции в Сумах. Только за последние шесть месяцев количе
ство погибших в СИЗОвозросло на 45%» 47.
Загальні умови тримання у виховних колоніях ДПтС України засуджених неповнолітніх (площа на одного засудженого) подібні умовам для
45

http://www.restin.crimea.ua/article.php?id=38439

46

http://zn.ua/SOCIETY/v_ukrainskih_sizo_po_2-3_goda_bez_suda_derzhat_detey.html

47

http://censor.net.ua/resonance/195734/epidemiya_smerti_kak_vyjit_v_militsii_i_sizo
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дорослих осіб. Для неповнолітніх, які утримуються у виховних колоніях,
передбачені окремі норми48, за якими, на відміну від дорослих осіб, у неповнолітніх має бути спортивний одяг та взуття, а також літній одяг.
Відповідно до положень ст. 118 Кримінально-виконавчого кодексу
(КВК) України засуджені до позбавлення волі повинні працювати в місцях
і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, з урахуванням їхньої
статі, віку, працездатності, стану здоров’я і спеціальності. Наразі, не існує
відкритих нормативно-правових актів, які регламентують особливості праці та/або навчання дітей, які відбувають покарання у виховних колоніях.
Наказом49 врегульовано питання організації та планування виробничого процесу, залучення засуджених до суспільно корисної праці, організації обліку виготовленої продукції (робіт, послуг) засудженими та контролю за організацією виробничої діяльності. Наразі в цьому Положенні не
має жодних згадок щодо особливостей залучення до суспільно-корисної
праці дітей, які відбувають покарання у виховних колоніях, наразі у тексті цього нормативно-правового акту використовується лише загальний
термін «засуджені»
На підставі аналізу статті 118 КВК України, а також змісту ст.ст. 143 —
144 КВК України, в яких використовується словосполучення «за сумлінну
поведінку та ставлення до праці та навчання» можна зробити висновок,
що на дитину, яка відбуває покарання у виховній колонії, покладений
обов’язок «займатися суспільно корисною працею», тобто, працювати на
виробництві, з моменту досягнення нею мінімального віку, з якого КЗпП
України дозволяється прийняття особи на роботу, тобто з 16 років. (ч.1
ст. 188 КЗпП), а за згодою одного із батьків дитини, або особи, що його
замінює — з 15 років (ч. 2 цієї статті), а для виконання легкої роботи, що
не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від
навчання час — з 14 років. Таким чином, за відсутності у дитини батьків
за згодою органів опіки та піклування, у виховних колоніях допускається
залучати до роботи на виробництві (яке у виховних колоніях зветься виробничими майстернями) дітей віком від 14 років.
48
Норми належності речового майна, затв. Наказом Міністерства юстиції України від
20.02.2012 р. № 280/5.
49
«Порядок організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно
корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України», затв. Наказом Міністерства юстиції України від 03.01.2013 р. № 26/5.
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Слід зазначити, що не існує окремих нормативних актів щодо порядку застосування до засуджених неповнолітніх заходів стягнення, ці
питання регламентуються загальним кримінально-процесуальним законодавством: КВК України та Наказом. 50
До неповнолітніх не застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді переведення до приміщення камерного типу, а поміщення до дисциплінарного ізолятору може бути застосоване на строк не більше 10 діб
(для дорослих засуджених — до 15 діб).
Відповідно до положень ст. 149 КВК України для надання допомоги адміністрації виховної колонії в організації навчально-виховного
процесу і зміцненні матеріально-технічної бази колонії, здійснення
громадського контролю та оцінки рівня дотримання прав людини, вирішення питань соціального захисту засуджених, трудового і побутового влаштування осіб, які звільняються, при виховних колоніях створюється піклувальна рада з представників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, громадських організацій, організація і діяльність якої визначається положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. Також, з метою підвищення ефективності виховного впливу на засуджених і надання допомоги адміністрації виховної колонії, при відділеннях соціально-психологічної служби можуть
створюватися батьківські комітети. Діяльність батьківського комітету
визначається положенням, яке затверджує начальник виховної колонії.
МВС
Неповнолітні утримуються в ІТТ окремо він дорослих осіб, наразі
для них не передбачені спеціальні умови для тримання. У виняткових
випадках, з метою запобігання порушенням режиму в камерах, де тримають неповнолітніх, допускається з санкції прокурора тримання не
більше двох дорослих, які вперше притягаються до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, що не є тяжкими та особливо тяжкими (п. 4.2.2. Інструкції51).
50
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003
року № 275 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань».
51
Інструкція про роботу Ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ
(ІР ІТТ), затв. Наказом МВС Укрїни від 20.01.2005 № 60 ДСК.
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Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в ІТТ ОВС України
(ПВР ІТТ) (затв. Наказом МВС України від 02.12.2008 р. № 638) особи, які
утримуються в ІТТ забезпечуються триразовим харчуванням, при цьому
на сніданок і вечерю подають одну страву, на обід — дві. Окремих норм
харчування для неповнолітніх, які утримуються в ІТТ, не передбачено.
Порядок забезпечення ІТТ продуктами харчування визначений Інструкція про роботу Ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх
справ (ІР) ІТТ, тобто документом для службового користування, недоступним для публічного ознайомлення. Відповідно до п. 11.3 ІР ІТТ кошти на
харчування розраховуються із суми, що складається з вартості набору
продуктів, згідно з установленою нормою, та націнки підприємств громадського харчування залежно від місцевих умов. Дозволяється замінювати окремі продукти, що входять в норму, іншими продуктами в межах
вартості даної норми та її енергетичної цінності.
Особи, які утримуються в ІТТ, носять власний одяг і взуття. За відсутності в них необхідного одягу і взуття і неможливості своєчасного його отримання від родичів чи інших осіб їм безкоштовно видається одяг
і взуття (п. 8.5 ПВР ІТТ). Наразі тією ж ІР ІТТ (п. 11.4) передбачено, що в таких
випадках видаються за сезоном речі і взуття, які раніше були в ужитку.
Для неповнолітніх, за їх згодою, тривалість щоденної прогулянки
встановлюється до двох годин (для дорослих осіб — одна година).
За злісне порушення вимог режиму неповнолітні можуть бути поміщені до карцеру на строк до п’яти діб із санкції прокурора (дорослі особи — до десяти діб).
Особливої уваги заслуговують питання направлення та утримання дітей в приймальника-розподільниках, які, відповідно до ст. 7 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»
є спеціальними установами органів внутрішніх справ, призначеними для
тимчасового тримання дітей віком від 11 років.
Є інформація52 про системні порушення прав дітей, які направляються
до ПРД, зокрема, за відсутності відповідних судових рішень, передбачених
міжнародними стандартами та Конституцією України. Це можливо на підставі копії постанови про заведення оперативно-розшукової справи, а також відповідної постанови органу дізнання, затвердженої начальниками
ОВС… або навіть рапорту працівника КМСД з резолюцією «ДОЗВОЛЯЮ»
52

http://umdpl.info/files/docs/1309950615.pdf, C. 46–49, C. 52.
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керівника обласного відділу КМСД. Одночасно це поєднувалось із грубим
порушенням законодавства, зокрема, Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність» у формі безпідставного заведення оперативнорозшукових справ під приводом розшуку дітей у випадках як залишення
дітьми території місць навчання або перебування без відповідного дозволу адміністрації (що не потребує заведення оперативно-розшукової
справи категорії «Розшук»), так і у випадку залишення дітьми місць проживання без попередніх перевірок місць можливого перебування дітей.
Така ось форма перевищення службових повноважень. Фактично це
зловживання застосуванням засобів процесуального примусу відносно
дітей у вигляді поміщення до спеціальної установи закритого типу, яке
відбувається з метою «статистичної наповнюваності»53, тобто досягнення
кращих показників статистичної звітності.
Інформація про аналогічні порушення прав дітей при направленні до
ПРД у 2010 році наведена у звіті.54
Правилами55 передбачено забезпечення приймальників-розподіль
ників одягом та взуттям господарчими підрозділами обласних управлінь
МВС з фондів, виділених управлінням матеріально-технічного постачання. Наразі відсутні нормативи забезпечення одягом та взуттям дітей, які
утримуються в установах. Така невизначеність у питанні речового забезпечення дітей, які утримуються в ПРД, є особливо негативним чинником
у випадку перебування дитини, яка утримується в ПРД, під час хвороби
у медичних закладах або в період карантину, коли термін тримання дитини у ПРД може збільшитись на період більше 30 діб (п. 4.1 Положення56).
Забезпечення продовольчими товарами проводиться на підставі
щорічних угод з місцевими базами постачальників за щомісячними заявками на необхідну кількість та асортимент продовольчих товарів.
В ПРД передбачена дисциплінарна кімната для поміщення туди порушників режиму на строк до трьох діб, порядок перебування в якій ви
53

Там само, С. 50.

54

http://umdpl.info/files/docs/1292003243.pdf, С. 62–63.

55
Правила матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для
неповнолітніх, затв. Наказом МВС України від 13.07.1996 р. № 384.
56
Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх ОВС, затв. Наказом
МВС України від 13.07.1996 р. № 384.
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значається окремими Правилами тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх.
Поміщення неповнолітніх до дисциплінарної кімнати може бути виконане лише після їх медичного огляду. Начальник приймальника-розподільника та медичний працівник зобов’язані щоденно перевіряти умови тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті. Дитина має достроково бути звільнена з дисциплінарної кімнати при захворюванні.
У дисциплінарній кімнаті повинна підтримуватися температура не
менше 18 градусів. Така нижня межа температура для дитини худорлявої
статури, одягнутої у легкий одяг, може бути об’єктивно недостатньою для
нормального самопочуття дитини, тому перебування дитини в таких умовах впродовж доволі тривалого терміну (до трьох діб) може розглядатись
як жорстоке поводження з дитиною.
Практично нормативні приписи щодо умов тримання неповнолітніх
в місцях несвободи виконуються не завжди. Так, за інформацією пресслужби прокуратури Волинської області працівники прокуратури виявили низку порушень законодавства в спеціальних установах для дітей
та установах обмеження й позбавлення волі, зокрема, наступні57.
У ІТТ Любомльського РВ УМВС встановили факт незабезпечення неповнолітньому ув’язненому окремого утримання від дорослих осіб та ненадання останньому двогодинної прогулянки. Окрім того, під час перевірки виявили два факти безпідставного затримання неповнолітніх за
підозрою у вчиненні злочину. За відповідними постановами прокурора
обох неповнолітніх звільнено з ізоляторів тимчасового тримання.
У Луцькому слідчому ізоляторі під час перевірки виявили порушення вимог законодавства щодо матеріально-побутового забезпечення за
триманих.
Всього у 2012 році за результатами перевірок з питань забезпечення
прав дітей у цих установах органи прокуратури області внесли сім подань, наразі до відповідальності притягнули всього три особи.
В 2010 була скарга рідних особи, яка утримувалась в ІТТ Цюрупінського РВ УМВС України в Херсонській області на неналежну температуру
в камері в холодний час року.
57
http://www.volynnews.com/news/society/na_volyni_porushuyut_prava_ditey_yaki_
perebuvayut_u_spetsialnykh _ustanovakh/
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2.4. Порядок приймання та розгляду скарг
щодо застосування катувань
та жорстокого поводження

Приймання та розгляд скарг на застосування катувань чи інших видів
жорстокого поводження з неповнолітніми в контексті кримінальної юстиції визначаються в загальному порядку, як і стосовно дорослих осіб.
Якщо скарга на застосування насильства щодо дитини не містить інформації про вчинення кримінального правопорушення, то вона приймається і оброблюється в порядку роботи із зверненнями громадян на
підставі Закону України «Про звернення громадян» і підзаконних актів
відповідних відомствах.
Якщо скарга за своєю суттю є заявою (повідомленням) про вчинення
кримінального правопорушення, вона має прийматись і оброблятись відповідно до КПК України. Такі скарги (заяви) за новим КПК України мають
бути не пізніше 24 годин після подання зареєстровані в Єдиному реєстрі
досудових розслідувань, і по ним має розпочатись розслідування. За старим КПК України раніше за такими заявами проводилась перевірка в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України, за результатами якої упродовж 10 діб приймалось рішення про порушення кримінальної справи або відмову в її порушенні.
Спеціальної процедури обробки заяв про випадки застосування до
неповнолітніх катувань та іншого жорстокого поводження та їх окремої
реєстрації в установах ДПтС, ОВС та органах прокуратури України не існує, оскільки це не передбачено нормативними документами. Відтак
і окремої статистичної звітності по зверненнях з питань застосування катувань та інших видів жорстокого поводження з дітьми та реагування на
такі випадки в прокуратури немає.
ДПтС
Контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією
законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту, здійснюється ДПтС України відповідно до Положення про ДПтС України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №394/2011.
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Порядок оскарження засудженими неповнолітніми умов тримання
у виховних колоніях і розгляду таких скарг регламентується законодавством про звернення громадян, а саме, Законом України «Про звернення
громадян» та Наказом.58 У разі надходження скарг на діяння, що мають ознаки злочину, вони розглядаються відповідно до положень КПК України.
Специфічних нормативних документів що регламентують дії персоналу установ при фізичному, сексуальному та психологічному насильстві
над неповнолітніми не передбачено.
Письмове оскарження дій адміністрації колонії до органів державної
влади поза межі колонії є проблематичним, оскільки вся кореспонденція
засуджених окрім звернень до Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, ЄСПЛ та інших відповідних міжнародних організацій і прокуророві, відповідно до ст. 113 КВК України, підлягає перегляду, а відправлення засудженими листів і звернень відповідно до п. 43 ПВР УВП проводиться тільки через адміністрацію установ виконання покарань. Таким
чином, скарга засудженого навіть до територіальних органів управління
ДПтС на рішення, дії чи бездіяльність начальника установи виконання покарань підлягає перегляду, а відтак, і контролю з боку такого начальника. На практиці засудженим проблематично реалізувати і своє право на
листування з зазначеними вище інстанціями та прокурором без перегляду і таких звернень адміністрацією колонії.
У відповіді ДПтС України (Додаток 9) на запит дослідників виділено
жирним шрифтом норму другого речення ч. 4 ст. 16 Закону України «Про
звернення громадян»: «Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками», яка дослівно повторена у п. 2.3 Інструкції.59 Таким чином, відповідно до правил ДПтС скарга,
як один із видів звернень на рішення, дії чи бездіяльність адміністрації
виховної колонії, в тому числі на жорстоке поводження, не може бути
подана самим неповнолітнім засудженим, який відбуває покарання. При
58
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30.07.2008
року № 208 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України».
59
Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної
кримінально-виконавчої служби України, затв. Наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань від 30.07.2008 р. № 2008.

123

Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні
цьому, оскільки відповідно до ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» та п. 2.2 Зазначеної Інструкції, звернення — це викладені в письмовій
або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, то
неповнолітні засуджені позбавлені можливості самостійно звертатися
як з письмовими, так і усними скаргами, тобто і на особистому прийомі
громадян та осіб, які утримуються в установах кримінально-виконавчої
служби, що проводиться керівниками та посадовими особами виховних
колоній відповідно до положень розділу VI цієї Інструкції.
МВС
Дії слідчого, прокурора та співробітників органів внутрішніх справ
про застосування до неповнолітніх катувань та іншого жорстокого поводження можуть бути оскаржені прокурору та до суду самим неповнолітнім, його захисником, законним представником (опікуном, піклувальником). Будь-яка особа, в т. ч. неповнолітня, може звертатись із зверненнями
(скаргами) через свого представника, який має відповідні повноваження.
Таким представником може бути і громадська організація, яка за статутом
має повноваження представляти інтереси інших осіб.
Існує законодавче регулювання питань попередження насильства,
зокрема, щодо дітей, в умовах сім’ї, ці відносини регулюються базовим
Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» і низкою підзаконних актів. Відповідно, існує статистика ОВС щодо випадків насильства
в сім’ї. На виконання Державної програми запобігання дитячій бездо
глядності на 2003 — 2005 роки,60 був прийнятий Порядок,61 відповідно
до якого звернення (повідомлення) про факти жорстокого поводження
з дитиною, у тому числі фізичного насильства щодо дитини, подаються до
органів внутрішніх справ як самою дитиною, так і фізичними особами за
наявності фактів такого поводження або при реальній загрозі їх учинення. Цей Порядок визначає механізм взаємодії структурних підрозділів цих
міністерств та відомств у попередженні жорстокого поводження з дітьми,
60
61

Затверджений Указом Президента України від 21.02.2003 № 154/2003.

«Порядок розгляду звернень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення», затв. спільним Наказом Державного комітету України з справах
сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11).
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фізичного, сексуального, психологічного, соціального насильства, наданні
невідкладної допомоги дітям, які потерпіли від жорстокого поводження.
У п1.4. цього Порядку дано визначення поняття «жорстоке поводження
з дитиною», яке означає будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного та соціального насилля над дитиною в сім’ї або
поза нею. За змістом цього Порядку сфера його застосування поширюється не на випадки жорстокого поводження з дитиною в контексті ювенальної юстиції, а навпаки, визначає порядок реагування, в т. ч. відповідних
підрозділів ОВС, на випадки жорсткого поводження з дітьми.
Керівник відповідного підрозділу за результатами розгляду звернення приймає рішення про завершення або продовження його розгляду.
Також за результатами розгляду можлива підготовка подання до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб для вжиття відповідних заходів у місячний строк для усунення
виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина
У разі наявності у зверненні інформації щодо загрози життю і здоров’ю
дитини керівником підрозділу (КМСД) приймається рішення про невідкладний його розгляд або виїзд на місце. Процедура прийому та розгляду
скарг від дітей відрізняється від розгляду звернень від повнолітніх осіб тим,
що вони опрацьовуються, як правило, спільно фахівцями Департаменту
з питань реалізації національного превентивного механізму та Управління
з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності.
МВС прийняло декілька нормативних актів, що стосуються дотримання законності в органах внутрішніх справ, зокрема: розпорядження,62 Наказ63 та Наказ.64
Запропоновані у зазначених актах МВС заходи для запобігання випадкам порушення закону у органах внутрішніх справ, зокрема, катування та
жорстокого поводження, в основному, носять загальний, неконкретний
62
Розпорядження від 31.03.2011 № 329 «Про додаткові заходи щодо недопущення випадків катування та жорстокого поводження в діяльності ОВС».
63
Наказ МВС від 26.03.2010 № 90 «Про стан дисципліни й законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ та заходи щодо його покращання».
64

Наказ МВС України від 15.05.2007 № 157 «Про додаткові заходи дотримання працівниками органів внутрішніх справ принципів законності, забезпечення прав і свобод громадян»; міжнародних стандартів прав людини та Міжнародно-правових актів і ключових
документів у галузі забезпечення прав і свобод людини; Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод тощо».
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характер та не створюють дієвих механізмів для притягнення до відповідальності працівників міліції, які порушують права людей, а лише містять
пропозиції на зразок «розглядати питання про звільнення…»
За інформацією МВС притягнення працівників кримінальної міліції
у справах дітей до дисциплінарної відповідальності здійснюється на загальних підставах, передбачених Законом України «Про дисциплінарний
статут органів внутрішніх справ». Слід зазначити, що у цьому Статуті під
дисциплінарним проступком розуміється невиконання або неналежне
виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни, і в ньому не міститься жодних норм щодо відповідальності за порушення заборони жорстокого поводження.
Таким чином, ні в ДПтС, ні в МВС немає окремого нормативного регулювання питань розгляду скарг на жорстоке поводження щодо будь-яких
осіб, в тому числі окремо, щодо неповнолітніх, такі скарги розглядаються,
залежно від характеру оскаржуваних дій, опрацьовуються в порядку розгляду звернень громадян або в порядку кримінального провадження. Натомість в кожному силовому відомстві періодично приймаються чергові
нормативно-правові акти щодо недопущення порушень прав та свобод людини в діяльності цих органів. Зазвичай такі акти мають численні посилання
на положення національного та міжнародного законодавства в галузі прав
людини, а також окремі статистичні показники щодо порушень цих прав.
Уявляється, що практика прийняття силовими відомствами нормативно-правових актів, які багаторазово повторюють про необхідність дотримання вимог законодавства про обов’язковість дотримання прав людини
представниками влади в процесі службової діяльності, є хибною, оскільки не може накласти жодних обов’язків або збільшити відповідальність за
незаконні дії, встановлену відповідно до Конституції України законами України, а має наслідком лише збільшення марних витрат державних коштів
на цю «паперотворчу» діяльність й складає помилкове враження про по
слідовну політику діяльність керівництва правоохоронних органів на викорінення з практики цих органів такого ганебного явища, як катування.
Генеральна прокуратура України
Прийом та розгляд органами прокуратури скарг на застосування катувань чи інших видів жорстокого поводження з неповнолітніми в кон126
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тексті кримінальної юстиції визначаються в загальному порядку, як і стосовно дорослих осіб, за виключенням окремих особливостей.
Окремих форм обробки заяв про випадки застосування до неповнолітніх катувань та іншого жорстокого поводження та журналу їх реєстрації в органах прокуратури України не ведеться, оскільки це не передбачено організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України.
Як і у випадку з МВС, інформація з ГПУ містила об’ємне посилання на
Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або
реальну його загрозу, який не має відношення до теми цього дослідження.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Спеціального порядку прийому і розгляду скарг неповнолітніх осіб на
застосування катувань чи інших видів жорстокого поводження з дітьми
в контексті кримінальної юстиції в Секретаріаті УВРПЛ (далі — Секретаріат) не передбачено.
Відповідно й окремої реєстрації звернень (заяв) громадян щодо випадків застосування катувань чи інших видів жорстокого поводження
з дітьми в контексті кримінальної юстиції в Секретаріаті не ведеться. Згідно з класифікатором серед категорій порушених прав виділено окремо
такі, як катування і жорстоке, нелюдське, або таке, що принижує гідність,
поводження чи покарання, а також у соціальній категорії заявників виокремлено категорію «діти». Відтак, можливо виявити звернення щодо застосування катувань чи інших видів жорстокого поводження з дітьми.
Розгляд скарг про застосування катувань чи інших видів жорстокого поводження з дітьми здійснюється відповідно до Закону України «Про
звернення громадян». У разі наведення у зверненні інформації щодо загрози життю і здоров’ю дитини керівником приймається рішення про
невідкладний його розгляд або виїзд на місце, про що накладається відповідна резолюція на реєстраційні картці, яка передається виконавцю.
Процедура прийому та розгляду скарг від дітей відрізняється від розгляду звернень від повнолітніх осіб тим, що вони опрацьовуються, як правило, спільно фахівцями Департаменту з питань реалізації національного
превентивного механізму та Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності.
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Керівник відповідного підрозділу УВРПЛ за результатами розгляду
звернення приймає рішення про завершення або продовження його розгляду. Також за результатами розгляду можлива підготовка подання до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб для вжиття відповідних заходів у місячний строк для
усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина.
Узагальнюючи інформацію, отриману від державних органів щодо порядку оскарження випадків жорстокого поводження та розгляду таких
скарг, можна зробити висновок, що спеціального правового регулювання
з цих питань в Україні не існує, тим більше, окремо по відношенню до дітей.

2.5. Опис та аналіз медичних послуг
ДПтС
Основи медико-санітарного забезпечення осіб, засуджених до позбавлення волі, врегульовані ст.116 КВК України, відповідно до якої в місцях позбавлення волі організовуються необхідні лікувально-профілактичні заклади, а для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу, — заклади на правах лікувальних. Для спостереження
та лікування хворих на інфекційні захворювання в медичних частинах
колоній створюються інфекційні ізолятори. Лікувально-профілактична
і санітарно-протиепідемічна робота в місцях позбавлення волі має організовуватись і проводитись відповідно до законодавства про охорону
здоров’я, а адміністрація колоній зобов’язана виконувати необхідні медичні вимоги, що забезпечують охорону здоров’я засуджених.
В минулому питання медичного забезпечення осіб, які утримуються
в СІЗО та УВП, регламентувались, головним чином, спільним Наказом,65
яким було затверджено низку окремих нормативних документів (інструкцій тощо) з усіх аспектів медичного забезпечення таких осіб, в тому числі
Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в СІЗО
та УВП ДДУПВП (Порядок). Рішення про державну реєстрацію цього наказу 07.06.2004 року було скасовано висновком Міністерства юстиції Украї65
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань (ДДУПВП)
та МОЗ України від 18.01.2000 р. № 3/6 (зі змінами).

128

Розділ 2

Адміністративні стандарти та процедури

ни № 3/2666, наразі для цього була використана формальна підстава — невідповідність законодавству України: передбачена п. 6.4.1 зазначеного
Порядку заборона приймати до СІЗО хворих з алкогольними психозами
та осіб, які страждають тяжкими соматичними або інфекційними захворюваннями, особливо небезпечними, карантинними та такими, що характеризуються високою летальністю, контагіозністю та можливістю епідемічного розповсюдження, у тому числі хворих на активний туберкульоз.
В 2012 році було прийнято два спільні накази МОЗ України та Міні
стерства юстиції України, якими врегульовані питання взаємодії закладів
охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із
закладами охорони здоров’я МОЗ з питань надання медичної допомоги
окремо для осіб, які утримуються в СІЗО, і для тих, хто відбуває покарання67. Спеціалізована медична допомога неповнолітнім за потреби надається лікувальними закладами Міністерства охорони здоров’я України.
Слід відзначити, що на відміну від випадків із дорослими особами, консультації та обстеження неповнолітніх проводяться на договірній основі
та безкоштовно.
Із змісту і навіть назви останніх документів можна побачити, що вони
регулюють лише невелику частину питань, які стосуються надання медичної допомоги особам, що тримаються під вартою в СІЗО або перебувають
в місцях відбування покарання, зокрема, щодо проведення первинних їх
медичних оглядів, консультування, обстеження і лікування фахівцями закладів охорони здоров’я.
У жовтні 2012 року до ст. 116 КВК України, що регулює питання медикосанітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі, були внесені
зміни. Відповідно до цих змін порядок надання особам, які позбавлені
волі, медичної допомоги, організації і проведення санітарного нагляду,
використання лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних
установ охорони здоров’я і залучення з цією метою їхнього медичного
персоналу визначається нормативно-правовими актами Міністерства
юстиції України і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3_26323-04
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Наказ № 710/5/343 від 10.05.2012 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів
охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги засудженим».
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Таким чином, всі ці накази МОЗ, що стосуються обстеження та лікування неповнолітніх, застосовуються при наданні медичної допомоги таким
особам, тобто при наданні медичної допомоги в установах ДПтС України
мають використовуватись всі нормативні документи МОЗ, що стосуються стандартів та протоколів надання медичної допомоги, що підтвердила
у своїй відповіді ДПтС України.
Разом з тим, слід зазначити, що зазначений вище наказ № 3/6 ДДУПВП
(який ДПтС не зазначила, як такий, що регламентує питання надання медичної допомоги установах кримінально-виконавчої системи), і затверджені ним інструктивні документи регламентують не лише питання власне
надання медичної допомоги, а й усі організаційні питання щодо її забезпечення цими установами, як-то організація роботи медичних частин, їх
структура і оснащення, організація амбулаторної та стаціонарної допомоги, роботи лікарень, типові посадові інструкції медичних працівників
і багато інших питань Фактично всі ці документи продовжують бути чинними в частині, яка не суперечить іншим актам законодавства, у всякому
разі, на них посилаються працівники медичних частин установ ДДУПВП
після скасування державної реєстрації цього наказу. Така думка підтверджується ти, що у відповіді ДПтС України зазначено, що медичний огляд
неповнолітніх проводиться один раз на шість місяців, а рентгенологічне
обстеження — один раз на рік, що в точності відповідає нормативам, закладеним у п. 6.1.5 Порядку. Слід зазначити, що розд. 11.1 Порядку передбачені особливості лікувально-профілактичної роботи з неповнолітніми,
які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи, зокрема,
проведення поглиблених лікарських оглядів, відбір підлітків, які за станом здоров’я потребують оздоровчого режиму, медичного нагляду та посиленого харчування, в оздоровчі групи.
До структури слідчих ізоляторів та виховних колоній входять медичні
частини, де створені умови для медичного обстеження та лікування неповнолітніх. В слідчих ізоляторах створені медичні кабінети для огляду
та проведення амбулаторного лікування неповнолітніх на посту, де вони
утримуються. В слідчих ізоляторах та виховних колоніях є палати та ізолятори для лікування неповнолітніх.
Забезпечення медичними кадрами регламентується типовим штатним розкладом.
Виховні колонії фактично забезпечені медичними працівниками
повністю. На одну виховну колонію штатним розкладом виділяється од130
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на ставка дитячого психіатра, який завантажений на 100% та дві ставки
психологів, один із яких є шкільним. Кваліфікація медичних працівників
регламентується наказами Міністерства охорони здоров’я.
У виховній колонії для неповнолітніх дівчат у штаті є лікар-гінеколог,
який приймає хворих за попереднім записом, а також приймає участь
в профілактичних оглядах один раз на шість місяців.
Педіатри не входять до штату медичної частини.
При медичних частинах слідчих ізоляторів та виховних колоній в стаціонарах є палати для неповнолітніх з розрахунку 5 квадратних метрів на
одну особу.
Відповідно до інформації, наданої МОЗ, окремих нормативно-правових
актів МОЗ України стосовно порядку надання особам, в тому числі неповнолітнім, позбавленим волі медичної допомоги, організації і проведення санітарного нагляду, використання лікувальних і санітарно-профілактичних
установ системи охорони здоров’я і залучення до цього їх персоналу не існує.
Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення слідчих ізоляторів, установ виконання покарань, виховних колоній
для неповнолітніх, які відповідно до законодавства є бюджетними, здійснюється централізовано зі складу департаменту забезпечення діяльності
ДПтС України та децентралізовано шляхом закупівлі медичного майна
самостійно. Централізована потреба визначається відповідно до заявки
територіальних органів управління ДПтС України, яка складається в залежності від кількості захворювань за нозологіями та використаних препаратів за минулий рік.
Закупівля медичних препаратів ДПтС України здійснюється відповідно
до Закону України від 01.06.2010 р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель». Згідно з укладеними договорами оплата за поставлені лікарські
засоби проводиться через Державно-казначейську службу України. Кошти на придбання ліків, які відсутні в переліку централізовано закуплених
препаратів та/або потреба в яких незначна, виділяються територіальним
управлінням ДПтС України, які в свою чергу розподіляють їх безпосередньо між слідчими ізоляторами, установами виконання покарань та виховними колоніями відповідно до річного кошторису.
За інформацією ДПтС України неповнолітні особи, що тримаються
в у слідчих ізоляторах та виховних колоніях, у повному обсязі забезпечені
медичними препаратами для надання необхідної медичної допомоги.
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Окремих нормативних документів що регламентують дії персоналу
установ при фізичному, сексуальному та психологічному насильстві над
неповнолітніми не передбачено.
МВС
Порядок медичного та санітарно-епідеміологічного забезпечення
в ІТТ визначений розд. 9 ПВР ІТТ.
Оскільки МВС не надало даних про типовий штатний розклад ІТТ
та посадові інструкції (функціональні обов’язки) його працівників з причини врегулювання цих питань не призначеними для публічного ознайомлення наказами ДСК, зробити висновок щодо складу персоналу ІТТ,
зокрема, наявності в його штаті медичного працівника, можна лише на
підставі непрямої інформації.
Відповідно до ПВР ІТТ перед доставлянням до ІТТ у закладах охорони здоров’я проводиться первинний медичний огляд особи на предмет
виявлення тілесних ушкоджень чи наявності потреби у невідкладній медичній допомозі. При поміщенні до ІТТ особи обстежуються фельдшером
ІТТ, у разі відсутності такої посади опитуються особою, відповідальною за
перебування затриманих (черговим). Таким чином, наявність у штаті ІТТ
медичного працівника (фельдшера) не є обов’язковою.
Працівники міліції у необхідних випадках мають надавати першу
медичну допомогу затриманим і особам, які тримаються під вартою.
Екстрена медична допомога утримуваним особам надається бригадами
швидкої допомоги лікувально-профілактичних закладів місцевих органів
охорони здоров’я за викликом чергового по ІТТ чи ОВС. Якщо за висновком медпрацівника бригади швидкої і невідкладної медичної допомоги
затримана або особа, яка тримається під вартою, потребує стаціонарного
лікування, її направляють під охороною у відповідний лікувально-профілактичний заклад місцевих органів охорони здоров’я.
Не дозволяється тримати в ІТТ хворих на психічні та інфекційні захворювання, а також осіб з ознаками гострих захворювань, за наявності відповідних медичних документів.
В ІТТ повинні бути універсальні (медичні) аптечки з розрахунку одна
на кожну камеру. Лікарські засоби, призначені медичними працівниками
бригади швидкої та невідкладної медичної допомоги затриманим і осо132
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бам, які тримаються під вартою, зберігаються в чергового ІТТ та приймаються хворим тільки в його присутності.
Порядок забезпечення медичною допомогою дітей, які утримуються
у ПРД, визначений Правилами68.
У кожному ПРД створюється медичний пункт, робота якого проводиться за планом, погодженим з місцевим органом охорони здоров’я та
затвердженим начальником приймальника-розподільника. Цим планом
передбачаються: лікувально-профілактична, санітарно-гігієнічна, протиепідемічна та санітарно-освітня робота, підвищення кваліфікації медичних кадрів, медичне забезпечення приймальника-розподільника для неповнолітніх.
За цими Правилами має проводитись медичний огляд усіх неповнолітніх, які доставляються у приймальник-розподільник. При цьому
особлива увага звертається на ураженість дітей педикульозом, шкіряними та інфекційними захворюваннями, а також здійснюється їх санітарна
обробка з камерною дезінфекцією одягу та взуття. В обов’язки медичних
працівників входить щоденне стеження за станом здоров’я дітей, для чого проводиться щоденний обхід і амбулаторний прийом, надання медичної допомоги хворим, з переведенням їх, за необхідності, до медичного
ізолятору ПРД або направленням до лікувально-профілактичних закладів
органів охорони здоров’я.
В цих Правилах в якості їх виконавців згадуються «працівники медпункту», але немає визначення, хто саме є ці працівники, яка їх медична кваліфікація, спеціалізація, кількість (штат). Виходячи із назви та змісту зразка документу «Посадові обов’язки медичної сестри приймальника-розподільника
для дітей, наданого МВС разом із відповіддю на запит дослідників , можна
зробити висновок, що у складі штату ПРД має бути медична сестра.
Правилами матеріально-технічного забезпечення приймальниківрозподільників для неповнолітніх (затв. Наказом МВС України від 13.07.1996
р. № 384) передбачено забезпечення приймальників-розподільників медикаментами та медичним обладнанням місцевими аптекоуправліннями
на підставі заявок, що подаються один раз на рік.
Уявляється проблематичним скласти таку заявку, оскільки невідома
кількість дітей, що буде утримуватись в такій установі.
68
Правила медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх (затв. Наказом М ВС України від 13.06.1996 р. № 384).
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2.6. Механізми та процедури моніторингу поводження
з неповнолітніми в контексті кримінальної юстиції
щодо неповнолітніх

У заключних спостереженнях Комітету ООН з прав дитини щодо України зазначено:
«16. Комітет настійно рекомендує Державі-учасниці вжити усіх необхідних
заходів для створення окремого, незалежного національного механізму
у повній відповідності до Паризьких принципів щодо статусу національних правозахисних установ (A/RES/48/134, додаток) для забезпечення
комплексного і систематичного моніторингу прав дітей. З огляду на це Комітет рекомендує Державі-учасниці прийняти Закон України про Уповноваженого з прав дітей. Комітет також рекомендує Державі-учасниці вжити заходів для забезпечення цього національного механізму належними
людськими і фінансовими ресурсами для гарантування його незалежності
та дієвості відповідно до Загального зауваження № 2 (2002) про роль незалежних правозахисних установ».69

Також Комітет з прав дитини закликає Держави-учасниці:
«Посилити незалежний моніторинг становища дітей, позбавлених волі,
у тому числі — за допомогою «мобільних груп» (див. CCPR/C/UKR/6/Add.1
(2008) та CAT/C/UKR/CO/5 (2007)) чи інших механізмів, допоки Державаучасниця офіційно не створить НПМ відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання».70

Моніторингові візити до місць несвободи, в яких утримуються діти,
здійснюються відповідно до закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» представниками УВРПЛ разом із
активістами правозахисного руху, які входять до відповідних робочих
груп при Уповноваженому, а також іншими представниками недержавних організацій.
69
Комітет а прав дитини. П’ятдесят шоста сесія. Розгляд доповідей, поданих державами-учасницями відповідно до ст. 44 Конвенції. Заключні спостереження:Україна (неофіційний переклад), С. 4, http://www.president.gov.ua/docs/unicef_ukraine2011.pdf
70

134

Там само, п. 41 на С. 9.

Розділ 3

Аналіз скарг та розслідування можливих фактів катувань

Розділ 3
Аналіз скарг та розслідування можливих фактів катувань та жорстокого поводження
Відповідно до рекомендацій Комітету ООН з прав дитини: «…з метою
попередження та викорінення катувань й інших форм жорстокого поводження з дітьми, зокрема … забезпечити оперативне, незалежне та ефективне розслідування усіх можливих випадків катувань чи жорстокого поводження з дітьми, і, відповідно, переслідувати порушників у судовому
порядку».71

3.1. МВС
Виходячи із змісту відповіді МВС на детальний інформаційний запит
дослідників щодо розгляду скарг на жорстоке поводження (Додаток 12),
можна констатувати, що МВС, на жаль, фактично проігнорувало цей запит
і надало на нього формальну відповідь, яка практично не містить інформації, необхідної для дослідження.
У цій відповіді щодо статистики скарг на катування та жорстоке поводження та їх результати було повідомлено, що офіційна статистична інформація МВС щодо захисту прав дітей, у тому числі з питань недопущення
жорстокого поводження з дітьми, розміщена на Web-сайті МВС (mvs.gov.ua).
В дійсності така інформації на офіційному сайті МВС відсутня.
В офіційній статистиці МВС України, що розміщена на його сайті, не
передбачена для накопичення, зокрема, інформація щодо:
— неповнолітніх, які є потерпілими від будь-яких злочинів;
— такого складу злочину, як катування (ст. 127 КК України)
71
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— потерпілих від таких злочинів, як катування або перевищення
влади або службових повноважень (за останнім складом злочину,
зазвичай, кваліфікуються дії винних осіб в разі їх притягнення до
кримінальної відповідальності), незалежно від їхнього віку;
— працівників правоохоронних органів, які вчинили злочини.
Наразі на цьому сайті наявна лише статистика щодо кількості злочинів із перевищення влади або службових повноважень, без виокремлення тих з них, що були вчинені працівниками правоохоронних органів,
із застосуванням фізичного насильства, стосовно неповнолітніх.
Таким чином, в МВС України відсутні спеціальні процедури оскарження та розгляду скарг на жорстоке поводження з боку посадових осіб ОВС,
як загальні, так і вчинені щодо неповнолітніх, а також відсутня публічна
статистика з цих питань.

3.2. ДПтС
Згідно з Класифікатором72 в його пункті 7 «За категоріями авторів
звернень» визначено підпункти: 7.10 — «Дитина-інвалід» та 7.19. —
«Дитина».
Відповідно до статистичної інформації у 2010 році (див. Додаток 8)
до ДДУПВП надійшло 2 звернення від дітей, у 2011 — 1, 2012 — жодного. Всі звернення були від дітей, батьки яких відбувають покарання, щодо
можливості їх дострокового звільнення. Наразі у 2010 та першому півріччі
2012 року звернень щодо неправомірних дій по відношенню до неповнолітніх до ДПтС України не надходило.
У 2011 році надходило 2 звернення від однієї особи щодо неправомірних дій та упередженого ставлення до одного із засуджених Самбірської виховної колонії. За результатами перевірки цих заяв було
зроблено висновок про відсутність порушень у діях посадових осіб колонії. Жодних порушень законодавства щодо порядку прийому, реєст72
«Класифікатор звернень громадян, що надходять до органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС»,
затв. Наказом ДПтС від 25.08.2011 № 332 (із змінами згідно відповідно до наказу ДПтС України 28.05.2012 № 346).
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рації та розгляду звернень, що стосувалися неповнолітніх не було виявлено.
Повна статистика звернень, заявниками яких були діти, до ДПтС наведена в Додатку 9.

3.3. Генеральна прокуратура України
Оскільки, як випливає з відповіді на запит, організаційно-розпорядчими документами ГПУ не передбачено ведення окремої статистичної
звітності по зверненнях з питань застосування катувань та іншого жорстокого поводження з дітьми та реагування на вказані факти (Додаток 10),
така інформація дослідникам не була надана.
Проведеними перевірками виявлені порушення законодавства,
спрямованого на захист дітей від злочинних посягань та попередження
насильства в сім’ї. За їх результатами у поточному році прокурорами внесено понад 800 документів реагування, більше 1 тисячі посадових осіб
притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

3.4. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини

Загалом за період з 2010 року по перше півріччя 2012 року на адресу
Уповноваженого з прав людини надійшло 19 звернень щодо застосування катувань або інших видів жорстокого поводження з дітьми:
Кількість звернень щодо:

2010 р.

2011 р.

І півріччя 2012 р.

Катувань

2

1

1

жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження

6

6

3

Надати більш детальну інформацію про результати розгляду скарг
на жорстоке поводження (за категоріями, передбаченими інструментом D) виявилося технічно можливим навіть для Секретаріату Уповноваженого. У Додатку 11 наведена розширена інформація про зазначені
звернення.
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3.5. Узагальнені дані щодо скарг та їх розгляду
за інформацією Секретаріату УВРПЛ
За результатами узагальнення цієї інформація були складені наступні
таблиці даних:
Суть скарги
1

Побиття

11

2

Ненадання медичної допомоги

1

Особа заявника
1

Потерпілий

2

2

Родичі

9

3

Адвокат

2

4

Державний службовець

1

Вік
17

6

16

3

15

1

5

1

4

1

Стать — всі потерпілі були чоловічої статі.
Місце

138

1

Вулиця

4

2

Відділ міліції

5

3

Місце тримання під вартою (СІЗО/ІТТ)

3

4

Під час конвоювання

1
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Умови/Контекст
1

При затриманні

4

2

В ході кримінального провадження

7

3

Непокора

2

4

Помста за скарги

1

Даних про результати розгляду скарг надано не було.
Як і передбачалося дослідниками ще до початку дослідження, виконання цього компоненту було практично неможливим внаслідок відсутності офіційної статистичної інформації щодо скарг та розслідувань можливих катувань та жорстокого поводження, що передбачена інструментом D плану дослідження.
Навіть за наявної незначної кількості статистичних даних впадає в очі
різниця між інформацією, наданою з ДПтС та з ГПУ, оскільки в перших
йдеться об одиничних випадках звернень з приводу поганого поводження, а у других — про численні порушення закону з боку посадових осіб,
напевне, в тому числі і установ ДПтС.
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Розділ 4
Опитування щодо розповсюдження катувань
та жорстокого поводження
4.1. Соціальний «портрет» опитуваних
Напівструктуровані інтерв’ю з засудженими, що відбувають покарання
у виховних колоніях для неповнолітніх в м. Куряж, Мелітополь і Прилуки,
дві чоловічих установи і одна жіноча, вибірка 20 осіб на кожну установу.
Інтерв’ю проведено за сприяння Державної пенітенціарної служби України. Складову дослідження проведено на умовах повної анонімності; персональні дані засуджених інтерв’юєрами не збирались, відомості, що дають
змогу ідентифікувати посадових осіб, в ході опитування не повідомлялись.
Засудженим повідомлялось про мету дослідження відповідно до технічних вимог Замовника. Згоду на проведення дослідження отримано від
засуджених в усній формі, оскільки підпис і персональні дані на документі
про згоду дозволяють ідентифікувати особу. Проти отримання письмової згоди заперечували як самі респонденти, так і співробітники установ.
Частина респондентів задавала додаткові питання про мету дослідження
та організації, що беруть у ньому участь.
Як типові чинники своєї протиправної поведінки респонденти вказують:
1) Соціальне сирітство.
Значна частина засуджених проживає в неповних сім’ях, виховується
родичами похилого віку. Батьки розлучені, один з них чи обоє померли,
або тривалий час перебувають на заробітках; один або обоє батьків не
беруть участі у вихованні. Зауважимо, що виховання у державному дитячому будинку або інтернаті проблему соціального сирітства вирішує
частково та умовно; вихованці інтернатів становлять досить значну частину популяції виховних колоній. Наприклад, лише в колонії м. Прилуки
одночасно відбувають покарання четверо колишніх вихованців одного
з інтернатів Житомирської області.
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2) Важку матеріальну ситуацію, і (або) неможливість заробити гроші
чесним шляхом. Наприклад, одна з респондентів вивозилась матір’ю на
сільськогосподарські роботи в Росію починаючи з віку 11 років. Іншу респондентку в 7 років мати поставила перед вибором: або вона самостійно
«заробляє» собі на одяг і їжу, або ходить в школу, але тоді мати не стане
її годувати й одягати. Замість школи виконувала хатню роботу, на вимогу
матері епізодично старцювала.
Засуджений лишився сиротою, проживав з бабусею, у віці 13 років почав
заробляти на себе чесним шляхом, працюючи вантажником або виконуючи
сільгоспроботи. Але грошей не вистачало навіть на скромне життя. Засуджений за участь у вбивстві і пограбуванні пенсіонера, який не заплатив йому за
сільгоспроботи. Помстою свої дії не вважає; замість пограбування планувалась крадіжка з проникненням у приміщення, а вбивство сталось як ексцес.
3) Пияцтво і алкоголізм.
Батьки та особи, що їх замінюють, регулярно зловживають алкоголем,
в нетверезому стані б’ються між собою або вчиняють насильницькі дії щодо дітей. Алкоголізм додатково погіршує матеріальне становище неповнолітніх; в одному випадку мати пропила не тільки домашні меблі, а навіть паркет в квартирі, де проживала разом з дочкою. Батьки-алкоголіки
не здатні утримати своїх дітей від формування шкідливих звичок; більш
того, вони іноді заохочують «помірне» дитяче пияцтво. Внаслідок цього
неповнолітні вважають зловживання алкоголем нормою; починають «експериментувати» з токсичними речовинами і наркотиками; скоюють злочини в нетверезому стані. Декілька респондентів пояснюють скоєння злочину переважно втратою самоконтролю під впливом алкоголю та збігом
обставин; будучи тверезими, за їх словами, вони б змогли себе стримати
від протиправних дій.
4) Деструктивний вплив ровесників
і (або) старших підлітків, бажання самоствердитись і отримати високий статус в компанії за рахунок протиправної поведінки. Як правило,
за межами криміногенного товариства цим неповнолітнім бракує уваги
і людського ставлення. Хоча за формальними ознаками вони не є соціальними сиротами, їх загалом благополучні батьки приділяють дітям недостатню увагу; або ж поводяться з дітьми неадекватно суворо.
Зауважимо, що типово опитувані зазначають поєднання двох або
більше наведених груп криміногенних чинників; одна з них в чистому ви
гляді практично не зустрічається.
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4.2. Практика поводження з дітьми
в органах внутрішніх справ

4.2.1. Опитування неповнолітніх засуджених в ВК
Насильство при затриманні зазначають 12 з 60 респондентів; з них
2 з 20 в жіночій вибірці. При тому порушувались законодавчі норми застосування насильства; в частині випадків, за словами респондентів, насильство не мало на меті припинення їх протиправних дій, але носило характер невиправданої жорстокості та приниження. В чотирьох випадках респонденти погоджуються, що насильство щодо них з боку правоохоронців
було виправданим (стан алкогольного сп’яніння, агресивна поведінка).
Значна кількість респондентів, що відбувають покарання (23 з 60) під
час дізнання примушувалась до дачі свідчень шляхом фізичного насиль
ства у поєднанні з психологічним тиском з боку співробітників МВС. Особливо часто це відбувалось в перший день після затримання; але в кількох
випадках фізичне насильство і (або) жорстоке поводження було тривалішим, від кількох днів до кількох місяців і мало форму тортур. Тільки психологічний тиск зауважили 33; 14 свідчили добровільно.
Часто згадуються дуже важкі побутові умови утримання в ізоляторах
тимчасового тримання (ІТТ); майже всі респонденти, що згадують ізолятори, характеризують умови як «нелюдські», або просто погані. Найчастіше називаються антисанітарія, відсутність постільної білизни і надто мала площа на одного затриманого. Рідше згадуються нестача харчування
і обмеження у відправленні гігієнічних потреб (надто рідко випускають
в туалет, не дають помитись), відсутність власного спального місця. Також
згадується порушення граничного терміну перебування в ІТТ, від чотирьох до чотирнадцяти діб. Утримання в таких умовах має розглядатись як
жорстоке поводження навіть за відсутності фізичного насильства. Троє
респондентів протягом кількох діб ночували в кабінетах або кімнатах для
затриманих, спали на стільцях. Попри заборону, неповнолітні часто утримуються в ІТТ разом з дорослими.
Фізичне насильство з метою отримання свідчень дещо частіше застосовується до неповнолітніх чоловічої статі; в жіночій колонії про фізичне
насильство під час слідства розповідали «тільки» 4 з 20 опитаних. У двох
випадках насильство мало продовжуваний характер, застосовувалось на
кількох допитах.
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Двоє респондентів згадали корупційні дії посадових осіб, які вимагали гроші за закриття справи, пом’якшення вироку або зміну запобіжного
заходу (підписка про невиїзд замість попереднього ув’язнення). В обох
випадках посадові особи взяли гроші в родичів підслідного, але не виконали своїх обіцянок. В одному випадку згадується вимога слідчого відмовитись від попередньо даних свідчень щодо одного з співучасників,
взагалі не згадувати його як фігуранта справи. Ймовірно, причиною такої
вимоги були корупційні діяння слідчого.
Троє засуджених не визнають провини і вважають, що відбувають покарання за фальшованими звинуваченнями.
Адвокат в більшості випадків не присутній на першому допиті, але підключається до процесу з деяким запізненням. Коли затриманий від початку вимагає провести допит у присутності адвоката, або повідомити батьків, ця вимога може протиправно ігноруватись слідством, щоб максимально скористатись стресовим станом затриманого для здійснення тиску.
Роль державних захисників респонденти, як правило, оцінюють негативно («адвокат не зробив нічого», «адвокат фактично працював на боці
слідства»), однак називаються і винятки, коли державний адвокат допоміг
(«далі мінімальний термін покарання»). Неповнолітні, чиї родичі змогли
використати достатні кошти на послуги приватного адвоката, частіше зазначають його позитивну роль в процесі.
Роль прокуратури у кримінальному процесі переважно оцінюється
нейтрально; в кількох випадках (4 з 60) респонденти вважають, що прокурор допоміг або намагався їм допомогти; в інших (3 з 60) зазначається
некоректна поведінка прокурора, додатковий психологічний тиск на неповнолітнього. В одному випадку прокурор прийняв до розгляду скаргу
на жорстоке поводження, і співробітників МВС було за це покарано.
4.2.2. Опитування осіб, що відбували покарання
у виховних колоніях і звільнились
Напівструктуровані інтерв’ю з особами, звільненими з місць несвободи, що перебували під слідством і (або) відбували покарання до досягнення повноліття. Загалом опитано 20 осіб; чоловіки, після звільнення
проживають у м. Київ, Київській, Житомирський і Чернігівській області.
Очікуваного від Міністерства соціальної політики сприяння у проведенні
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дослідження не отримано через низьку зацікавленість посадовців Міні
стерства соціальної політики в проведенні дослідження.
Значну допомогу у проведенні дослідження надав А.О. Сухоруков, голова правління ГО «Міжнародне товариство прав людини — Українська
секція», м. Київ. Також частину вибірки сформовано за допомогою інших
персональних контактів робочої групи. Інтерв’ю проведено на умовах
повної конфіденційності; персональні дані респондентів не збирались,
дані про посадових осіб ними не називались. Респондентам повідомлялось про дослідження відповідно до технічних вимог Замовника. Згода на
проведення дослідження була отримана в усній формі.
В 11 з 20 випадків згадується насильство з боку співробітників МВС
під час затримання; насильство часто характеризується як невиправдане,
невідповідне ситуації. В кількох випадках правоохоронці, що здійснювали
затримання, носили цивільний одяг і відмовлялись пред’являти документи, що не дозволяло від початку впевнено ідентифікувати їх саме як співробітників МВС.
Респонденти зазначають примус до визнання вини у зручній для
слідства формі, починаючи від першого допиту. В тому числі їх змушували
зізнатись у злочинах, які вони не скоювали. На думку респондентів, слідчий в такий спосіб заощаджував зусилля на розкриття злочинів, виконував план.
Застосування фізичного насильства з метою отримання свідчень зазначили 14 респондентів. Троє з них отримали розлади здоров’я, серйозні
тілесні ушкодження. Згадувались тортури через асфіксію (протигаз, кульок на голові), або нанесення ударів засобами, що не лишають явних слідів
на тілі. В одному випадку, за словами респондента, до нього з метою катування застосовувався електричний струм.
Вимагання грошей під час слідства за закриття справи з боку посадовців зазначили четверо респондентів. У трьох випадках зазначено
зникнення цінних речей під час затримання.
ІТТ характеризуються аналогічно до вибірки в колонії. Переважно називають антисанітарію, брак персонального простору, надто низьку або
надто високу температуру залежно від пори року. В чотирьох випадках
називаються терміни утримання в ізоляторі, що перевищують встановлені терміни; одного з підслідних перевели в СІЗО через п’ять з половиною діб після прокурорської перевірки, ще одного перевели на четверту
добу після втручання адвоката. Один звільнений стверджує, що знаходив144

Розділ 4

Опитування щодо розповсюдження катувань та жорстокого поводження

ся по черзі в двох ізоляторах, загалом більше тижня. В першому з них була
бетонна підлога, бракувало меблів; з предметів побуту видавали тільки
матрац; спали по черзі, бо умовних спальних місць на підлозі було три на
чотири-п’ять затриманих. В другому ізоляторі було «добре» — дерев’яна
підлога, нормальна температура приміщення.
Сімнадцяти з двадцяти звільнених відомо про так звані прес-хати
(місце, де «пресують»); шість осіб стверджують, що в прес-хату поміщали їх самих, решта знає про це від співкамерників або інших звільнених.
Прес-хата являє собою камеру, де перебувають засуджені до тривалих
термінів ув’язнення за насильницькі злочини, або інші особи, схильні до
агресивної поведінки і насильства; підслідного туди поміщають, коли він
відмовляється давати свідчення. Як правило, слідчий прямо дає зрозуміти зв’язок між відмовою дати свідчення і переведенням в іншу, специфічну
камеру. Побиття підслідного не фіксується взагалі, або, у випадку надходження скарги, характеризується як наслідок його власних агресивних дій.
За словами респондентів, смерть від побоїв у разі ексцесу виконавців намагатимуться списати на хворобу або самогубство.

4.3. Практика поводження з дітьми в установах ДПтС
4.3.1. Опитування неповнолітніх засуджених в ВК
Цілком передбачуване більшість респондентів відзначає важкі умови
перебування в СІЗО; типовий по вибірці термін перебування становить 8-10
місяців навіть для засуджених за злочини середньої тяжкості; максимальний термін — 20 місяців, мінімальний — 1-1,5 місяці. Такі терміни перебування неповнолітніх під слідством очевидно не є раціонально обґрунтованими. Про підслідного можуть «забути» на кілька тижнів або навіть місяців,
не виконуючи щодо нього ані слідчі, ані інші процесуальні дії.
Медичний огляд більшості респондентів здійснювався після доставки
в СІЗО; у випадку наявності побоїв вони, як правило, не фіксувались. Часто згадують флюорографію. Частина опитуваних пригадує, що медичний
огляд був, але не може пригадати подробиць.
Насильство щодо себе або співкамерників згадує меншість. В одній
групі випадків, фізичне насильство з боку персоналу СІЗО застосовувалось як покарання за незначні порушення режиму або порушення, які
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насправді не мали місця. Інша частина респондентів згадує випадки насильства; але водночас вважає їх звичайною реакцією на порушення режиму або провокації, свідомі спроби роздратувати персонал. Як причину
провокативної поведінки називають нудьгу, брак способів нормально
провести час за корисними справами або розвагами.
Харчування, що надається з кухні СІЗО, оцінюється як погане або дуже
погане, значно рідше як достатнє; з пропонованих продуктів намагаються брати тільки хліб; решта продуктів розцінюється як зовсім або майже
неїстівні. Рятує ситуацію дозвіл на передачу продуктів та «справедливий
розподіл» передач. Ті, хто має більше, можуть добровільно ділитись в співкамерниками; але також згадуються випадки, коли продукти у випадку їх
нестачі відбирають за правом сильного.
Роль судді переважно оцінюється нейтрально, як байдужість до справи і формальне виконання обов’язків; частина респондентів вважає, що
суддя в їх справі повністю підтримав звинувачення; рідше зустрічається
думка, що суддя допоміг підсудному, поставився по-людськи, виніс найбільш м’який можливий вирок.
Умови перебування в колонії переважно оцінюються як «нормальні»,
«значно кращі порівняно з СІЗО»; випадки фізичного насильства в колонії
респондентами не озвучувались; режим і стосунки з персоналом описувались нейтрально або позитивно. Великого значення засуджені надають можливості вчитись за шкільною програмою, набувати професію,
перебувати на свіжому повітрі, нормально (порівняно з ситуацією СІЗО)
спілкуватись з ровесниками. Зустрічаються позитивні згадки художньої
самодіяльності, роботи вихователів, психологів. Згадується відмова від
алкоголю і наркотиків, спочатку вимушена попереднім ув’язненням, яка
перейшла у нормальний стан лише в колонії («теперь я вспомнил, что
можно нормально чувствовать себя и трезвым»). Зауважимо, що спеціалізована медична допомога, спрямована на подолання абстиненції, цьому
респонденту не надавалась.
У кількох випадках засуджені стверджують, що вони стали правдиво
віруючими в колонії; надають великої ваги можливості дотримуватись
приписів релігії, регулярно зустрічатись з представником своєї конфесії,
духовним наставником. Ми не можемо стверджувати, що в місцях несвободи існує позитивна чи негативна релігійна дискримінація; однак нам
також бракує даних, аби стверджувати, що представники всіх конфесій
мають рівні можливості щодо релігійних практик.
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Один респондент розповів, що в колонії, у віці 17 років, у нього був
найкращий в житті день народження. Він вперше отримав подарунки
і зміг спокійно посидіти за столом з друзями. Суб’єктивна оцінка умов
в установі як «гарних» чи «поганих» значною мірою залежить від попереднього досвіду, від бази соціального порівняння. Деякі вихованці
бояться звільнення, просять адміністрацію тримати в колонії якомога
довше, бо принаймні частково справедливо вважають, що їм нема куди
повертатись.
Кримінальна субкультура в колоніях зберігається частково і неоднаково для різних установ; зокрема, попри загальні вимоги рівності засуджених, в установах для чоловіків досі актуальна проблема наявності груп
ув’язнених з низьким статусом; т. зв. «опущених». Типово це засуджені за
сексуальні злочини, а також особи, що пройшли специфічну принизливу
процедуру. «Опущені» можуть регулярно ставати об’єктами принижень
і фізичного знущання, відповідно, щоб цього уникнути, потрібні додаткові
зусилля персоналу і адміністрації установи. Але проблеми в цієї категорії
засуджених, як правило, починаються в СІЗО, або під час пересилки між
установами; одною з них може стати повторюваний примус до вступу
в гомосексуальні стосунки із співкамерниками.
Статус «опущеного» частково залежить від статті КК, за якою пред’яв
лено звинувачення, але не набувається ним автоматично, без з’ясування
обставин справи більш статусними співкамерниками. Також статус може
присвоюватись внаслідок віктимної поведінки підслідного у спілкуванні
з співкамерниками, або внаслідок надмірної агресивності співкамерників, бажання самоствердитись або принизити одного з учасників групи
і розрядити на ньому (ній) власну психологічну напругу.
Наприклад, один з респондентів стверджує, що вирок йому винесено
за безпідставним звинуваченням у зґвалтуванні, яке ґрунтується тільки на
свідченнях потерпілої; метою звинувачення від початку було вимагання
у нього грошей. Отже, респондент знаходився у групі ризику. Співкамерники вислухали його, ознайомились з документами і колективно визнали
звинувачення фальшованим. Відповідно, насильства з боку співкамерників він не зазнав.
Інший респондент (засуджений за груповий розбійний напад, знаходився в СІЗО 14 місяців), стверджує, що особи, які пропагують норми поведінки кримінальної субкультури, або ж «понятія», насправді самі їх не
дотримуються; лише використовують свій досвід перебування в устано147
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вах та тлумачення субкультурних норм для отримання переваг над слабкішими. З ними краще домовлятись, але, коли не виходить домовитись,
треба активно фізично захищати себе, і персонал установи тут не завжди
здатний допомогти.
Також до категорії засуджених, що можуть мати проблеми у стосунках з іншими засудженими, відносяться:
— особи, що не дотримуються правил особистої гігієни, не миються,
на сленгу їх називають «чухани», а також
— особи, що характеризуються як «психи», тобто на думку інших засуджених, мають важкі психічні розлади.
Зауважимо, що особи, схильні до психотичних проявів, в місцях позбавлення волі частіше являють проблему для співкамерників, ніж для
самих себе; але і вони можуть зазнавати насильства та жорстокого поводження з метою припинення їх власної агресивної поведінки. Поведінка жертви насильства часто пов’язана з розвитком неврозів, однак аналіз
цього зв’язку виходить за межі нашого дослідження.
4.3.2 Опитування осіб, що відбували покарання
у виховних колоніях і звільнились
Дані, отримані в осіб, що перебувають на свободі, переважно співпадають з даними, отриманими на вибірці засуджених; але про насильство
і жорстоке поводження ними повідомляється дещо частіше. Гіпотеза, що
звільнені говоритимуть про умови перебування в місцях несвободи дещо
більш відверто, загалом підтвердилась.
Однак зауважимо, що серед звільнених, що перебували в СІЗО, але
не в колонії, частіше зустрічається намагання повністю заперечити або
применшити свою провину, повідомити про свою високу стійкість у спілкуванні з правоохоронцями.
У чотирьох осіб з вибірки, звільнених від кількох тижнів до кількох місяців тому, спостерігається стан, що нагадує пост-травматичний синдром;
їм важко зупинитись, розповідаючи про своє перебування в СІЗО, їх часто
«зациклює» на спогадах про ситуації конфліктів чи побутового дискомфорту. Емоції, які демонструють ці респонденти, свідчать про збереження
актуальності спогадів. Дещо спрощено можна стверджувати, що вони фізично покинули місце несвободи, але на рівні психологічних репрезен148
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тацій продовжують знаходитись в тих самих стінах камери, порівнювати
чи навіть ототожнювати місце свого поточного перебування з «тюрмою»
та сприймати себе, як позбавленого волі.
Менш очевидні пост-травматичні явища спостерігаються у значно
більшої кількості звільнених респондентів73.
Соціальні умови, що призводять до скоєння злочинів, звільнені характеризували аналогічно до вибірки у виховних колоніях — соціальне
сирітство, важкі матеріальні умови, пияцтво і наркоманія, криміногенне
товариство ровесників або трохи старшої молоді.
Респонденти, що вчились в інтернатах, характеризують їх переважно
негативно. Звільнений, що вчився в трьох інтернатах, один з них описує
як дуже поганий, «кончений», бо там майже не годували, персонал систематично принижував вихованців. «Нормальний» інтернат характеризується тим, що у ньому одразу видали новий одяг і постільну білизну,
давали достатньо їжі.
Респонденти засвідчили, що прес-хата застосовується як протиправний
метод покарання за порушення режиму. За словами кількох респондентів,
значна частина випадків важких тілесних ушкоджень і насильницької смерті в СІЗО є наслідком умисного поміщення в прес-хату. Звичайні побутові
сварки між співкамерниками відносно рідко призводять до важких тілесних ушкоджень, а тим більш завдання ушкоджень, несумісних з життям.
Іншим способом жорстокого поводження є виведення «на бокси».
Бокси являють собою закриті коробки в коридорі з типовим розміром
90 × 90 см, де неможливо прийняти жодне комфортне положення. Троє
опитуваних стверджують, що їх тримали у зачиненому боксі тривалий
час, від кількох годин до цілої ночі. Також використовуються як засіб тиску
обшуки в камерах; з метою тиску вони проводяться до трьох разів на добу, під час обшуку особи, що перебувають в камері, виводяться «на бокси»
на термін до години і більше.
СІЗО частково продовжує виконувати функцію збереження кримінальної субкультури, в тому числі передачі її неповнолітнім від дорослих;
слідчі ізолятори описуються респондентами як «червоні», тобто достат73
Зауважимо, що діагностування посттравматичного синдрому не є компетенцією не
соціального психолога , це мають зробити ліцензовані експерти на підставі комплексної
психіатрично-психологічної експертизи. Однак автор здатний зробити обґрунтоване припущення про характер психічного розладу.
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ньо контрольовані адміністрацією установи, або як «чорні», де контроль
адміністрації зводиться до мінімуму, спостерігається значний вплив
кримінальної субкультури та високий рівень насильства в стосунках між
співкамерниками. Тривале перебування в СІЗО, від 4–6 місяців і більше,
часто спричиняє моральну і фізичну деградацію особистості; підлітків
це стосується більшою мірою, ніж дорослих. За словами одного респондента, в «чорному» СІЗО адміністрація тільки відкриває і закриває двері;
порядки в камерах контролюють підслідні. За свідченнями кількох респондентів, звільнених з місць несвободи, протягом 2000-х жорстке дотримання субкультурних практик відійшло у минуле, але процес відмови
від них відбувався нерівномірно, окремі установи з «чорним порядком»
лишаються і зараз. Але всі виховні колонії для неповнолітніх на час проведення дослідження є «червоними».
Після тривалого перебування в СІЗО засуджені, як правило, потребують певного періоду психологічної адаптації. Посттравматичний синдром
є скоріше типовим для «випускників» СІЗО; але також можлива поява інших психічних розладів різного характеру. Такий розлад може виявитись
і хворобою в психіатричному сенсі, і психологічною надкомпенсацією
отриманої в місцях попереднього ув’язнення травми, і продовженням
психологічних проблем, що з’явились задовго до позбавлення волі. Якщо
додати до того засвоєння засудженими норм кримінальної субкультури,
ми отримуємо досить складну картину, аналізувати яку мають як мінімум
психіатр і психолог, добре знайомі зі специфічними проблемами молоді,
що перебуває в місцях несвободи.
Із очевидних міркувань, особливої уваги, в тому числі психологічного
супроводу, потребують особи, які намагаються запровадити в установах
вже згаданий «чорний порядок», потенційні лідери угрупувань кримінальної субкультури. До потенційних лідерів в перші дні перебування
в установі може застосовуватись «профілактичне» групове побиття, що,
крім очевидної незаконності, навряд є достатнім рішенням проблеми.
В деяких установах групове побиття з боку персоналу «про всяк випадок»
застосовують до всіх новоприбулих з інших установ.
Згадується погане медичне обслуговування в СІЗО; фельдшер або лікар не переймається, чим насправді хворіє підслідний, призначає медикаменти, які є в наявності, а не такі, що відповідають характеру захворювання. У трьох випадках лікар в СІЗО характеризується як кваліфікований,
який допоміг зберегти здоров’я. Четверо респондентів стверджують, що
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не мали хвороб, які потребують втручання лікаря; в цих випадках йдеться
про термін перебування в СІЗО від одного до п’яти місяців.
Є окремі позитивні згадки про психологів, що працюють в СІЗО. В іншому випадку, за політкоректним виразом звільненого, психолог установи має «неправильну сексуальну орієнтацію», його основна функція —
примушувати підслідних записатись в актив.
Роль адвоката серед звільнених, що перебували тільки в СІЗО, оцінюється переважно позитивно. В цій вибірці працював або платний приватний адвокат, або адвокат, залучений на громадських засадах; в більшості випадків саме допомозі адвоката завдячують за відносно невеликий
термін перебування в установі. Серед звільнених, що також перебували
в колонії, є незадоволені роботою адвоката, особливо державного. Повідомляють про його бездіяльність, непереконливий виступ в суді (адвокат
був лише формально присутній, «спав на засіданні») або фактичну його
роботу на боці слідства.
Звільнені, що також перебували у виховних колоніях, оцінюють діяльність адвокатів більш негативно. У більшості з них був державний адвокат, який недбало ставився до обов’язків, або фактично працював на боці
слідства. Ті, хто відвів державного адвоката і залучав іншого на платній
основі, переважно лишились задоволеними послугами.
Роль прокурора в цій вибірці переважно оцінюється як співпраця
з слідством; рідше повідомлялося про випадки, коли прокурор дієво
зреагував на скаргу, допоміг підслідному, припинив протиправні дії співробітників міліції.
Роль судді. Як відомо з кількох взаємно незалежних джерел, в Україні
суди майже не виносять виправдальних вироків. Частка виправдань становить 0,1...0,4%; оскільки за виправдальним вироком має слідувати ряд
організаційних висновків, несприятливих для слідчого і прокурора, аж
до порушення проти них кримінальної справи. Суддя може взяти до уваги твердження підсудного, що його змусили давати свідчення; але частіше ігнорує таку заяву, на тій сумнівній підставі, що так кажуть всі підсудні.
Ми можемо сказати, що визнання вини звинувачуваним лишається «царицею доказів», як це стверджував одіозний радянський прокурор А. Вишинський. Але в часи, коли Вишинський був генеральним прокурором
СРСР, суди виносили 10...12% виправдальних вироків74.
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Дослідження Харківського інституту соціальних досліджень, 2011.
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У випадку, коли захиснику фактично вдається довести, що звинувачення безпідставне, суддя, як правило, визнає звинувачуваного винним, але виносить мінімально можливий вирок, що дозволяє звільнити
звинувачуваного одразу після засідання, але не передбачає санкцій для
слідчого. Термін перебування в СІЗО зараховується як відбуте покарання
у вигляді позбавлення волі, підслідний вдоволений тим, що знаходиться
на волі, а винних у процесуальних порушеннях нема.
За словами одного зі звільнених, суддя неформально пояснив йому
наступне: «У меня есть выбор: дать минимальный срок тебе, и ты сразу
выйдешь, или открыть дело на четырех человек, которые закрыли тебя
в СИЗО. Как думаешь, что я выберу?» Легко передбачити, що відповідно до
математичного очікування (99,9%) цей респондент був визнаний винним,
отримав рік позбавлення волі і відносно щасливо звільнився з-під варти.
Покарання для посадовців, через яких втратив рік життя, він скоріше бажає. Але також не стане вчиняти для того конкретні дії, бо сумнівається,
що може в цьому досягти успіху.
• Пересилка
Це місця непередбачуване грубого поводження і знущань з боку співкамерників. Декілька респондентів повідомляють про серйозні проблеми, які стались з ними саме під час пересилки. В першу чергу це фізичне
насильство з боку осіб, що вважають себе кримінальними авторитетами.
Одного з респондентів програли в карти; ще один ледве відбився від
спроби зґвалтування. Також повідомляється про побиття, відбирання
продуктів та особистих речей. На думку більшості респондентів, такі випадки поширені, але не є загальною закономірністю. Проблеми на пересилці трапляються у тих, кому «не повезло».
• Перебування в виховній колонії
Звільнені з колоній, яких у цій вибірці було 8, дещо інакше оцінюють свій
досвід порівняно з вибіркою в колоніях. Я можна було передбачити, вони
більш відверто говорять про свої стосунки з адміністрацією та іншими вихованцями. Попри декларовану рівність, у великій групі вихованців за сприяння адміністрації утворюється формальна структура активістів, і паралельна
їй неформальна; у будь-якій соціальній групі ці структури співпадають лише
частково, і групи засуджених не можуть бути винятком з загального правила.
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Вибіркова співпраця адміністрації з активістами в установах скоріше є необхідною; однак зустрічаються випадки необґрунтованого вивищення активістів, надання їм явно більших прав і привілеїв порівняно
з рештою. Демонстрація статусними активістами, або ж «буграми», своєї
влади над рештою, скоріше заохочується, ніж припиняється персоналом.
Найчастіше повноваження щодо контролю над іншими вихованцями отримують старші за віком, які, за сумісництвом, мають довші терміни покарань і більший досвід перебування в місцях несвободи. Принцип «поділяй
і володарюй» призводить до нездорової психологічної атмосфери в колективі, повторюваних знущань над окремими засудженими. Хоча адміністрація намагається полегшити собі роботу, в такий спосіб персонал
втрачає монополію на насильство; ситуація може ускладнитись і стати неконтрольованою, аж до бунта в колонії.
Крім того, згадуються випадки примусу до вступу в актив, коли замість заохочення використовувались погрози і психологічний тиск з боку
адміністрації. Особливо це стосується виконання функцій, які не передбачають прямих вигод, а замість підвищення соціального статусу активізм
може призвести до його зниження, неформального переведення засудженого у групу «козлів».
Вихованці колоній не завжди достатньо забезпечені роботою. Для них
частіше знаходиться робота «взагалі», ніж за індивідуальними схильностями, що дозволяє заробити на мінімум харчових продуктів і предметів
гігієни. Один з звільнених детально розповідав про асортимент та ціни
в магазині установи. Вважає, що йому повезло, оскільки мав фах і займався
кваліфікованими будівельними роботами. На зароблені гроші, близько 200
гривень на місяць, міг дозволити собі купити 20 банок консервів, і ще трохи лишалось. Інші респонденти стверджують, що гроші в колонії платяться
мінімальні, але хто хоче їсти, працюватиме навіть за такі суми; мотивація
«працювати, щоб нормально наїстись» вважається ними типовою для колонії. Звичайно, в такій ситуації вийти на свободу з сумою грошей, якої вистачить хоча б на місяць скромного життя на волі, не зовсім реально.
• Життя після звільнення
Звільнені з колоній зауважують позитивну роль отриманої в колонії
освіти; це може бути і шкільний атестат, і робітнича професія, що дозволяє
себе прогодувати. Однак після звільнення лише частина може працевла153
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штуватись самостійно або через державні служби зайнятості. Респонденти скаржаться, що їм, як судимим, пропонують невигідну, низькооплачувану роботу, яка не дозволяє заробити навіть на скромне життя. Ті, хто
зміг добре або хоча б задовільно працевлаштуватись, завдячують тому
своїм родичам, або друзям, включно з іншими «випускниками» виховних
колоній. Зауважимо, що соціальні зв’язки, які утворюються у місцях несвободи, лише іноді призводять до утворення злочинних груп та рецидивізму; це також можуть бути і нормальні людські стосунки, дружба і взаємна
допомога.
Звільнені з СІЗО значно частіше стверджують, що лише змарнували
час і (або) частково втратили здоров’я. Тривале перебування неповнолітніх в СІЗО навряд може розглядатись як таке, що сприяє перевихованню
або виправленню; наслідком є скоріше соціально-психологічна дезадаптація і пост-травматичний синдром, що в сумі дає дещо нижчі шанси повернутись до нормального життя.
На нашу думку, відсоток повторного скоєння злочинів є важливим показником ефективності виконання покарань, але він потребує доповнення іншими показниками. Зокрема, адміністрація колонії чи пенітенціарна
система в цілому не здатні контролювати соціальні умови, в яких перебувають звільнені. Також досить складне питання, наскільки і в чому саме
мають обмежуватись контакти засуджених із зовнішнім світом. Ресоціалізація в колонії має зворотній бік: звільнені фактично мають ще раз пройти ресоціалізацію, пристосуватись до змінених умов в зовнішньому світі;
декому з них простіше регресувати до свого попереднього стану, тобто
знову зайнятись криміналом і повернутись в місця несвободи.
4.3.3. Опитування старшокласників
Фокус-групи з учнями середніх шкіл м. Київ і Харків, 2 групи в кожному місті, загальна кількість учасників 48 осіб, вибірка учнів 9-11 класів.
Зауважимо, що в деяких середніх загальноосвітніх школах робочій групі
довелось зіткнутись з небажанням адміністрації сприяти дослідженню,
нерозумінням, що таке правозахисна діяльність, і для чого потрібні наукові дослідження на вибірці учнів. Однак в інших школах є грамотні педагоги і психологи, які суттєво допомогли робочій групі. Ситуація з психологічною підтримкою учнів, навчанням їх базовій правничій грамотності
154

Розділ 4

Опитування щодо розповсюдження катувань та жорстокого поводження

в спеціалізованих школах, гімназіях і ліцеях помітно краща від умовного
середнього рівня для великих міст України.
Ставлення учнів до насильства коливається від різко негативного (1-2
пацифіста у кожній групі) до умовно схвального; типовим є виправдання
насильства з метою самозахисту або відвернення небезпеки. Одне з питань фокус-групи: чим відрізняється людина, яка здатна себе захистити,
від людини, нездатної захиститись?
(1) Эти люди во-первых отличаются физическим развитием, а во-вторых
психологическим, потому что психологически стойкий человек не
допустит никакого конфликта и ему не придется защищаться от когото, он все решит мирным путем с помощью переговоров.
(2)	Отличается везением. Значит, не повезло.
(3)	Я считаю, что такой человек отличается еще своим социальным положением. То есть тот, который может себя защитить, он собирает
вокруг себя людей, которых надо защищать, который не может защитить — наоборот, пытается быть с тем, от кого может быть помощь.
(4)	Я считаю, что в плане физической силы нет такого человека. который может защитить себя от всего. С точки зрения психологических
возможностей человека, таких людей, наверное, тоже нету, которые
могут защитить себя полностью.

Отже, насильницьке вирішення проблем з точки зору старшокласників не є безумовно правильним, або соціально бажаним. Застосування
сили скоріше засуджується, ніж схвалюється, аж до того що «насильство
застосовують лише психічно неврівноважені люди». Однак варто звернути увагу на поширеність думки, що поява і вирішення проблем залежать від зовнішніх чинників, від везіння. Також озвучувалась оригінальна
гендерна версія: «Женщина, если она настоящая, не должна уметь себя
защищать. Защищать женщину — дело мужчин». Що це, як не патерни віктимної поведінки?
Додамо, що в середовищі підлітків загалом негативно ставляться до
тих, хто скаржиться старшим на дії ровесників; типового підлітка треба
сильно довести або сильно налякати, щоб він (вона) розповіли про свої
проблеми родичам або, тим більше, вчителям. Репутація інформатора,
або ж «стукача», часто вважається негативною. Однак скаржитись одним
старшим на інших з точки зору підлітків скоріше нормально.
155

Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні
Результати дослідження методом фокус-груп у Києві і Харкові демон
струють дуже низький рівень довіри неповнолітніх до правоохоронних
органів; учнями наводяться поодинокі приклади як допомоги їх родичам з боку правоохоронців, так і створюваних ними проблем, некоректної і навіть протиправної поведінки. У вирішенні проблем, пов’язаних
з криміналом та небезпекою особисто для себе, учні схильні покладатись
переважно на друзів і родичів; звертатись за допомогою в органи МВС
збирається незначна меншість. Респонденти вважають, що в більшості ситуацій краще розібратись без участі правоохоронців.
Частина старшокласників має помилкові уявлення про правомірність
застосування сили співробітниками МВС (можна бити правопорушників,
в тому числі неповнолітніх; можна застосовувати насильство при затриманні або допиті), вважає неможливим результативно оскаржити дії правоохоронців.
В кількох випадках старшокласники повідомили про порушення з боку співробітників МВС, що не мали характеру фізичного насильства.
1) Безпідставно проводили обшук старшокласників з вивертанням
кишень;
2) Безпідставно затримали ученицю дев’ятого класу... за сміх; погрожували в нецензурній формі, учениця вирішила проблему, зателефонувавши до свого родича-адвоката;
3) Доставили підлітка у відділення міліції і... підкинули йому в портфель пачку цигарок, за що батьки сплатили штраф. Хоча затриманий не
палив і займався спортом на серйозному рівні.
4) Один з учнів регулярно їздить з батьком в автомобілі; кілька разів
ставав свідком, як в батька вимагають гроші за відсутності порушень.
Після проведення фокус-груп ведучий відповів на декілька питань, які
стосувались жорстокого поводження і насильства в системі МВС і установах виконання покарань. Уявлення старшокласників про поширеність
жорстокого поводження частково відповідають дійсності, частково вони
є заснованими на чутках і гротескно перебільшеними. Наприклад, респондентка згадує про відео, в якому показується групове гомосексуальне
зґвалтування в колонії для неповнолітніх. Однак після уточнюючих питань виявилось, що вона сама цього відео не бачила; тут могло йтись як
про постановочний відеозапис, так і про чутки, що таке відео існує.
Зауважимо, що нами не проводилось опитування в школах, де вчаться переважно діти з незаможних сімей, а також діти з сімей бізнесової
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та політичної еліти. Скоріш за все, картина там виявиться відмінною від
умовно середньокласових шкіл Києва і Харкова.
Діти і підлітки з бідних сімей, соціальні сироти, вихованці інтернатів,
дещо частіше стають жертвами насильства з боку правоохоронців; вони ж
частіше скоюють злочини і становлять більшу частину популяції виховних
колоній. Ризик стати жертвою насильства з боку правоохоронців існує навіть для тих, чия поведінка не містить ознак протиправності. На підлітка, що
справляє враження соціально незахищеного, низькостатусного, в деяких
ситуаціях першочергово стануть чинити тиск з метою отримання свідчень.
Однак соціальне сирітство, брак уваги до підлітків, або виховання особами, що фактично мають на них незначний вплив, поширені і серед заможніших верств населення. Більша соціальна захищеність, в тому числі
від незаконних дій співробітників МВС, призводить представників деяких
молодіжних субкультур до хибного відчуття власної безкарності.
Ми можемо спостерігати в підлітків з різних соціальних груп поведінку
із дуже схожими мотиваціями — пошуки пригод, «адреналіну», самоствердження перед друзями, привертання до себе уваги дорослих, пошуки
«сильної руки» сурогатного батька, який нарешті відповість на провокацію
покаранням. Цілком ймовірно, що за відсутності стримуючих соціальних
та психологічних чинників такі мотивації призводять до скоєння злочинів.

4.4. Письмове експертне опитування 16 експертів
Вибірка експертів, що мають досвід роботи з неповнолітніми в місцях
несвободи включає представників:
— Державної пенітенціарної служби, 2
— офісу Уповноваженого з прав людини, 2
—	Міністерства внутрішніх справ 2
— науковців (правників і соціологів) 3
— правозахисників, представників НГО, 5
— адвокатів, що працюють з неповнолітніми 2
Зауважимо, що наведена класифікація є умовною, частину експертів
можна віднести одночасно до двох або трьох категорій. Наприклад, дер
жавні службовці, що мають наукові роботи в досліджуваній галузі, або
представники НГО, що одночасно є колишніми співробітниками прокуратури, МВС або ДПтС.
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Серед респондентів висловили бажання бути зазначеними як експерти 11, 5 погодились відповідати на умовах анонімності. Список одинадцяти експертів наводиться в Додатку 1.
4.4.1. Наскільки поширені наступні практики
при затриманні та під час слідчих дій
(у кожній графі зазначено кількість експертів,
що обрали цей варіант відповіді)
Зовсім
не
поширене

Скоріше не
поширене,
є окремі
епізоди

Поширене,
Дуже
епізоди
поширене,
трапляються
скоріше
часто
є правилом

1. Фізичне насильство при затриманні неповнолітніх

3

5

8

0

2. Погрози та психологічний тиск з метою отримання свідчень

2

1

8

5

3. Фізичне насильство і приниження з метою
отримання свідчень

2

4

10

0

4. Затримання з перевищенням встановлених
часових меж

3

3

7

3

5. Інші способи жорстокого поводження

0

3

4

3

Як інші практики жорстокого поводження згадувались:
Окремі епізоди:
— допит без участі адвоката, представника;
— ненадання можливості здійснити телефонний дзвінок;
— тиск на оточення: друзів, батьків, та ін.
Скоріше поширене:
— тримання в неналежних умовах;
— тримання у непристосованих приміщеннях, заборона пити, їсти,
ходити до туалету;
— невозможность отправить естественные потребности, поесть, попить.
— примушування неповнолітніх до виконування фізичних вправ (присідання, віджимання від полу), примушування прибирати санвузли;
— позбавлення їжі (у разі перевищення встановлених часових меж).
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Дуже поширене, скоріше є правилом:
— праця понаднормово без дотримання часу роботи, неконтрольований та безмежний тиск;
— ненадання своєчасної медичної допомоги, ігнорування абстинентного синдрому, Неналежні умови утримання в ІТТ.
Отже, експерти загалом сходяться в оцінці високої поширеності практик жорсткого поводження і насильства. Погрози та психологічний тиск
є скоріше правилом, загальним місцем. Виняток становлять окремі випадки, коли вина підслідних очевидна і визнається ними добровільно. Однак
парадоксальним чином навіть добровільне визнання вини не завжди призводить до уникнення попереднього ув’язнення. В усній формі експерти
скоріше погоджуються, що певний ступінь психологічного тиску на допитуваного і підслідного є необхідною складовою слідчих дій; однак деякі
способи тиску є неприпустимими, особливо щодо неповнолітніх. Фізичне
насильство і приниження з метою отримання свідчень оцінюється експертами як поширене, відповідні епізоди зустрічаються часто. Така оцінка відповідає даним, отриманим в ході інтерв’ю з неповнолітніми засудженими.
4.4.2. Місця, де найбільш поширене жорстоке поводження
щодо неповнолітніх
Зовсім
не
поширене

Скоріше не
поширене,
є окремі
епізоди

1. Ізолятори тимчасового тримання

4

6

6

0

2. Приймальники-розподільники, спецприймаль
ники

8

5

3

0

3. Слідчі ізолятори

4

6

6

0

4. Виховні колонії

3

4

9

0

5. Інтернати і училища соціальної реабілітації

4

3

8

1

6. Дитячі будинки-інтернати

3

5

7

1

3

5

1

7. В інших місцях

Поширене,
Дуже
епізоди
поширене,
трапляються
скоріше
часто
є правилом

Інші місця, де поширене жорстоке поводження:
Окремі епізоди:
— кімнати для тимчасового тримання в СІЗО під час етапування;
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— під час перевезення в автомашинах;
— рід час перевезення в спеціалізованих вагонах.
Скоріше поширене:
— службові приміщення працівників міліції;
— з боку патрулів на вулиці.
Дуже поширене:
— школи-інтернати, училища соціальної реабілітації.
Тут варто звернути особливу увагу, як мінімум, на два моменти:
1) Експерти оцінюють рівень насильства в колоніях як дещо вищий
порівняно з СІЗО. Це суперечить оцінкам неповнолітніх засуджених та звільнених з місць позбавлення волі, які однозначно пов’язують із перебуванням в СІЗО значно вищій рівень насильства. Скоріш за все, суттєва частина
насильства в СІЗО лишається соціально невидимою.
2) Ступінь поширеності насильства в училищах соціальної реабілітації
та школах-інтернатах оцінено експертами як дещо вищий порівняно з колоніями і СІЗО. Схоже, що умови перебування неповнолітніх в цих установах є менш гуманними порівняно з установами Державної пенітенціарної
служби. Опитування у вибірці звільнених підтверджує ці дані; інтернати
і училища оцінюються їх колишніми вихованцями трохи краще за СІЗО,
але напевне гірше за виховні колонії
3) Насильство в місцях несвободи досить часто має місце з боку неповнолітніх; вихователі інтернатів регулярно практикують фізичне насильство. Також підтверджується в інших вибірках.
4.4.3. Поширені причини жорстокого поводження
з неповнолітніми в місцях несвободи
Зовсім
не
поширене

Скоріше не
поширене,
є окремі
епізоди

1. Бажання ефективно зробити свою справу

3

4

7

2

2. Брак фахової підготовки, нерозуміння своїх
повноважень

1

2

9

4

3. Об’єктивно важкі умови, в яких працюють
службовці

3

8

3

2
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Зовсім
не
поширене

Скоріше не
поширене,
є окремі
епізоди

Поширене,
Дуже
епізоди
поширене,
трапляються
скоріше
часто
є правилом

4. Бажання самоствердитись, продемонструвати перевагу

1

4

6

5

5. Провокуюча поведінка неповнолітніх, яку важко
припинити іншими методами.

1

10

4

1

6. Інші поширені мотивації до жорстокого поводження (будь ласка, зазначте, що саме)

0

2

1

4

Інші причини жорстокого поводження, зазначені експертами:
Окремі епізоди:
Властивості характеру конкретного працівника
Психічна неврівноваженість неповнолітнього
Скоріше поширене:
Почуття безкарності, що пов’язано із оцінкою беззахисності, неосвіченості неповнолітнього.
Часто розраховують на те, що у неповнолітніх немає батьків, які
могли б за них заступитись або на те, що їхнім батькам байдуже
Дуже поширене, скоріше є правилом:
Бажання отримати від батьків неповнолітнього гроші
Жорстоке поводження як засіб отримання грошей та матеріальних
благ від жертви або її родичів
Послаблений самоконтроль під впливом алкоголю
Негативне ставлення до дітей, визнання їх «моральними уродами»,
що не заслуговують на нормальне поводження
4.4.4. Що варто зробити для запобігання жорстокого поводження
підчас затримання і слідчих дій?
1) Суворе дотримання процедури при затриманні. Невідворотність
покарання для осіб, які жорстоко поводяться при затриманні та посадовців, які сприяють укриванню таких злочинів.
2) Ретельний добір та підготовка персоналу, включно з навчанням
спеціальній психології.
2) Контроль правоохоронців і пенітенціарних закладів з боку прокуратури, громадських організацій; створення незалежного механізму запобігання жорсткого поводження.
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3) Обов’язкове повідомлення родичів телефонним дзвінком; забезпечення допомоги адвоката, медичного огляду і психологічної допомоги від
моменту затримання.
4) Ліквідація показників розкриття злочинів.
5) Забезпечення вільного подання скарг з наступним захистом скаржників від переслідування; доступ скаржників до результатів розгляду скарг.
6) Просвітницькі заходи з неповнолітніми; зокрема, інформування
про права, які вони мають при затриманні.
4.4.5. Що варто зробити для запобігання жорстокого поводження
з неповнолітніми, що відбувають покарання?
1) Громадський контроль, активізація спостережних комісій, контроль
з боку офісу Омбудсмана.
2) Покращення побутових умов утримання в пенітенціарних установах; зміцнення матеріальної бази колоній.
3) Зміна філософії та ідеології виконання покарань; відмова від (пост)
радянських каральних практик на користь виховних; гуманізація виконання покарань.
4) Забезпечити безперешкодну подачу скарг та контроль їх розгляду;
заборонити перлюстрацію скарг; вводити на вимогу жертви запобіжні заходи, спрямовані на її ізоляцію від кривдника.
5) Жорсткий добір кваліфікованих кадрів, які, з іншого боку, повинні
мати належне фінансове та соціальне забезпечення, підвищення рівня
освіти персоналу.
6) Забезпечити доступ неповнолітніх до навчання.
7) Змінити методи роботи психологів на користь більш індивідуалізованих.
8) Контролювати поводження з дітьми, а не умови утримання.
9) Збільшити кількість побачень з родичами.
10) Зняття обмежень на користування мобільним зв’язком та Інтернетом.
11) Підпорядкування медперсоналу та соціальних працівників лише
відповідним міністерствам, введення посад начальників УВП як цивільних
службовців.
12) Організація повної занятості засуджених.
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13) Необхідність спеціальної освіти персоналу виховних колоній, адже
їхня освіта нічим не відрізняється від освіти тих, що працюють у дорослих
колоніях.
14) Розвиток співробітництва між громадянським суспільством та виховними установами, регулярні візити до виховних колоній його представників, в т. ч. психологів, педагогів, особливо юристів.
15) Створення незалежного механізму розгляду скарг на жорстоке поводження.
16) Вдосконалення норм законодавства, що стосуються заміни покарання більш м’яким.

4.4.6. Наскільки становить проблему насильство
між неповнолітніми, що перебувають в місцях несвободи?
Наскільки поширеними є кримінальні субкультури
в місцях несвободи?
1) Андрій Діденко:
Саме на насильстві побудовані стосунки між засудженими в закладах виконання покарання для неповнолітніх, причому насильстві з боку
одних засуджених, що являються «активістами» по відношенню до інших
засуджених, що «активістами» не являються.
Розподіл засуджених по загонах з призначенням «старшин», «бригадирів», «санкомів» і таке інше із числа засуджених (здебільшого тих кому
вже виповнилося 18 років) помічників адміністрації наділених необмеженими повноваженнями породжує кримінальну субкультуру в середовищі
засуджених, а також ненависть до помічників адміністрації і персоналу
закладів.
2) Володимир Крузович Батчаєв:
Насильство у взаєминах між засудженими до позбавлення волі поширене саме серед неповнолітніх. Рівень популярності кримінальної субкультури та дотримання норм поведінки («законів», «понять»), які встановлюють кримінальні авторитети, залишається значним, незважаючи на
певне його зменшення у порівнянні з 80–90 роками.
3) Козаренко Наталія Володимирівна:
Як правило, неповнолітні засуджені відрізняються жорстокістю під
час сварок, які у більшості випадків закінчуються фізичним насильством
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над особою. Причому, такі насильницькі дії неповнолітніх набагато жорстокіші, ніж у дорослих у таких самих ситуаціях. Існує дуже високий рівень
схильності до вчинення групових насильницьких дій.
Серед неповнолітніх існують прояви кримінальної субкультури у вигляді розподілу їх на касти. Є, так звані, блатні-пацани, мужики, які працюють у майстернях виховних колоній, «козли» — господарська обслуга, та
«опущені» — які відвернуті іншими кастами. Крім цих основних каст у субкультурі дітей-в’язнів є інші підкасти, які у різних колоніях можуть мати
різні назви в тому числі і неблагозвучні та мати різне значення.
4) Яковець Ірина Станіславівна:
Кримінальна субкультура поширена там, де її культивують самі працівники установи. Певна градація та групування існує й серед дітей, проте
таке об’єднання тотожне тим, що існують на волі.
5) Романов Михайло Васильович:
Вважаю, що це дійсно проблема, оскільки саме колективи неповнолітніх є найбільш жорстокими в своїх крайніх проявах. Здається, що дуже поширені, чому сприяє й те, що в умовах волі кримінальні правовідносини
та спосіб життя фактично пропагується (відкрито чи приховано) численними засобами масової інформації.
6) Черноусов Андрій:
Така проблема досить розповсюджена, це дитяча копія світу дорослих злочинців, спільне утримання дітей у ПРД, СІЗО, ШСР дозволяє культивувати таку культури.
7) Мартиненко Олег Анатолійович:
Насильство — основа існування неповнолітніх у замкнених колективах. Кримінальна субкультура є єдиною субкультурою у таких місцях.
8) Абарінов Олександр, ГР при ДПтС:
Майже ліквідовано проблему завдяки роботі відділу ВК ДПтС
9) Човган Вадим Олександрович:
У виховних колоніях часто повнолітні засуджені тиснуть на неповнолітніх, весь час відбувається своєрідне підпорядкування. Це неминуче
призводить до почуття постійного страху у багатьох неповнолітніх. Повнолітні у виховних колоніях можуть утримуватись до досягнення 22 років
(ч. 1 ст. 148 КВК України), що означає можливість утримання осіб із шестирічною різницею у віці. Як відомо, в підлітковому віці така велика різниця
відчувається особливо.
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...Виключати наявність субкультури у виховних колоніях не варто.
«Зараження» субкультурними поглядами відбувається саме у слідчих ізоляторах, і, часто приїжджаючи до виховної колонії із СІЗО, неповнолітні
засуджені починають із порушень режиму, адже саме так їх вчать дорослі
у СІЗО. Причинами, на мою думку, є неуважність співробітників СІЗО до
цієї специфічної категорії ув’язнених, відсутність фактичного розрізнення
дорослих та неповнолітніх у СІЗО його співробітниками.
10) Кобзин Денис Александрович:
Насилие между несовершеннолетними достаточно распространено.
Субкультуры уже теряют свое распространение и влияние, однако это
не определяет уровень насилия в таких учреждениях. По большей части
уровень насилия между несовершеннолетними зависит от социальной,
воспитательной и психологической работы, которую проделывает руководство учреждения.

4.5. Фокус-група за участю правозахисників
і співробітників офісу Омбудсмана
(витяг з транскрипту)

(в) Будь ласка назвіть найтиповіші відомі вам ситуації,
коли виникає насильство стосовно неповнолітніх?
1) Перше — насильство під час слідства, провадження у кримінальних справах... Наприклад, дитину закривають в камеру і тримають в цій
камері добу або дві доби, не викликають нікуди, не беруть жодних свідчень, нічого. І це також є катування, як на мене. А потім її викликають
і пропонують підписати якісь речі. Щоб цю ситуацію виправити, потрібне дотримання трьох критеріїв: обов’язкова участь захисника — представника неповнолітнього, обов’язкова можливість зробити перший
дзвінок і обов’язкове медичне освідчення під час затримання за будьяких умов.
2) В тих закладах, в яких відбувають покарання неповнолітні, наш
персонал якраз керує тими порушеннями прав людини, які відбуваються, і виконують їх якраз неповнолітні стосовно неповнолітніх. Тобто персонал особисто може не застосовувати катування. Ці люди не будуть там
чинити фізичну розправу. Але вони керують цим апаратом і механізмом,
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де кожного дня порушуються права людини. Сама оця структура — вона хибна.
3) Чи можна малюночок? Він краще за все передасть всю складність
ситуації. Маріупольська колонія, яка нещодавно закрилася. Чого вона закрилася? Закрилася вона в наслідок бунту неповнолітніх. Як це відбувалось? Треба тонко і чітко психологію цієї категорії вивчати і знати. У вечір
в суботу так звані «бугри», про яких казав Андрій, вусмерть п’яні, ходять,
роздають тумаки всім, всі це бачать, думають: «господи, що це таке, це ж
пряме порушення». ДПНК, дєжурний представник начальника колонії, він
бачить оце безчинство і тих трьох бугрів — в ДІЗО. Приходить зранку начальник колонії, освічена людина. «Як справи?» — «Та от, все нормально,
тільки от трьох...» — «Ну як же ти міг? Це ж наша опора, це ж наші люди,
миттєво випусти!» А дальше починається те, що вони не передбачили,
це точні дані... Приходять ці бугри вранці, а знають всі, що за це — ну мінімум десять діб ДІЗО, мінімум, а то й ще гірше, і пішло шепотіння таке:
«А, значит ви нас предали, значит вы нас еще больше заложили, раз вас
выпустили». Ті: «А, вы нам не доверяете, так давайте, громим колонию под
нашим руководством». Хватают первые палки, первые эти самые, все разбивают. Вибігає, в колонії було п’ятсот-шістсот осіб, вибігає на вулицю, все
трощить, слава богу, зброю вдалося якимось чином захистити, от, проламують стіну і вибігають на вулицю.
4) Я працювала в закладі... для дітей працівників міліції, і на четвертому році з’явилася дідівщина. Тобто з нуля, не було такого закладу, його
створили, прийшли діти незнайомі, нічого. В закритому закладі, на четвертому році, при тому, що дітей тих, чуть що, всі на участку, всі з ними.
На четвертому році з’явилася дідівщина. Тобто викорінити те, що ви говорили, те, що тягнеться з року в рік, бо воно в силу спадковості, от чесно,
я собі задавала питання — як це зламати?
5) Некоректно говорити, що всі міліціонери — кати, що всі судді — хабарники. Це обивательська розмова. Але, на жаль, таке буває... Але ще б
я хотіла сказати: якщо вже дитина побувала, і вона вже відчула модель, і їй
комфортно в цій моделі, в тій субкультурі. І суспільство вже, на жаль, не
дає кращої моделі. І тому і психологічно, і по-людськи легше повернутися
знов туди. Якщо діти от в школі, ще не були вони ні в колонії, ні в СІЗО, і коли з ними спілкуєшся вже, і бачиш, що вони знають той закон чітко: ти прийшов і пішов, а вони лишаються з своєю адміністрацією. Закладати — оце
уже не можна, не можна ні в якому разі.
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4.5.1. Причини тортур і жорсткого поводження.
Деякі важливі теоретичні уточнення

4.5.1.1. Агресія розглядається сучасною психологією як мінімум з чотирьох точок зору:
— як вивчена насильницька поведінка (А. Бандура)
— як біологічно зумовлена насильницька реакція на брак життєво
важливих ресурсів, зокрема персонального простору, їжі або води
(К. Лоренц)
— як складова нормальних людських стосунків, що іноді приймає
патологічні форми (Ф. Перлз)
— як патологія розвитку, що проявляється у вигляді деструктивності — потягу до руйнування і завдання фізичної шкоди (Е. Фром)
Серед чинників дефіциту ресурсів, що необхідно призводять до стресового стану і з великою ймовірністю викликають агресивну поведінку,
вузькі фахівці на перше місце ставлять обмеженість персонального простору, або його нераціональну організацію, коли люди постійно заважають одне одному. Звідси, зокрема, походять мінімально припустимі норми площі на одну людину, затверджені в Європейських в’язничних правилах. Для установ виконання покарань в Україні нещодавно затверджено
норму 4,5 м2, яка, можна сподіватись, за певний час буде виконуватись.
Отже, розглядаючи насильство в контексті протиправної поведінки,
ми бачимо лише частину загальної картини. Насильство має численні відповідники у вигляді психічних процесів, що не можуть спостерігатись чи
«вимірюватись» нами безпосередньо, а тільки опосередковано оцінюватись психологічними методами. Безпосереднє припинення протиправної
поведінки, безперечно, потрібне; але певність, що протиправна поведінка не буде повторюватись у певний спосіб, у нас може з’явитись лише тоді,
коли ми мінімізуємо її соціальні та психологічні причини. Спрямування
роботи з правопорушниками виключно на корекцію поведінки протягом
терміну виконання покарань з точки зору психологічної науки є очевидно
недостатнім.
4.5.1.2. Важливою складовою досліджуваної нами проблеми є особливості розвитку особистості у 14–18 років. Саме в цьому віці підлітки особливо гостро відчувають потребу в груповій ідентичності, в належності до
групи, де їх високо цінують. Деякі типові вікові особливості неповнолітніх — підвищену схильність до імпульсивних вчинків, прагнення довести
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свою належність до світу дорослих, самоствердитись у групі за рахунок
тих, хто до групи не належить, можуть використовувати в своїх цілях лідери злочинних угрупувань.
Навіть за відсутності спрямованого навчання з боку дорослих правопорушників підлітки, що шукають собі протиправних розваг чи способу
заробітку, можуть їх знайти самостійно. Приклади для наслідування відносно легко знаходяться ними в медіях і масовій культурі. Підлітки загалом скоріше здатні розрізнити віртуальний і реальний світ; але поширювані масовою культурою настанови можуть сприйматись ними досить
серйозно. Виникає псевдо-потреба неодмінно «стати крутим» за допомогою насильства, отримати якомога більше престижних предметів споживання з якомога меншими зусиллями.
Однак варто зробити застереження і проти абсолютизації вікових
чинників. Йдеться не про якийсь засадничо «важкий» чи «перехідний»
вік, а про взаємодію вікових чинників з особистісними та соціальними.
Оскільки:
1) відповідно до сучасних психологічних теорій, формування ядра
особистості відбувається у віці до 5 років; це підтверджується спостереженнями пенітенціарних психологів. Їм легше працювати з підлітками, що
мали нормальне виховання в дитинстві, і долучились до протиправної
поведінки лише в підлітковому віці;
2) в молодих людей, старших за 18 років, може зберігатись певний
інфантилізм, індивідуальні психологічні особливості, типові для більш
раннього віку. Важливою тенденцією сучасності є штучне подовження соціального «дозрівання» молоді, це стосується навіть працюючих;
3) відповідно, корисно враховувати вікові чинники, аналізуючи поведінку молодих службовців. Деякі з них, пройшовши надто поблажливу
перевірку фахової придатності, можуть зберігати інфантильні риси особистості, бажати ствердити свою перевагу за допомогою насильства, не
маючи для того службової необхідності чи інших раціональних мотивів.
Див. також розділ 2.4, табл. 3, де наведено експертну оцінку потреби в самоствердженні як причину насильства.
Насильство в середовищі неповнолітніх часто розглядається ними
як внутрішня справа групи ровесників, про яку не має бути повідомлено
дорослих. Таке ставлення до насильства використовується як інструмент
додаткового тиску на підслідних і засуджених. З найбільшою ймовірністю
насильство спрямовується на осіб, що приєднуються до вже сформованої
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групи, або на осіб, що мають низький соціальний статус в місцях позбавлення волі — «опущені», «козли», тощо.
4.5.1.3. За нашою оцінкою, потребують додаткового розгляду проблеми, пов’язані з забезпеченням профілактики фахової деформації
особистості в співробітників правоохоронних органів та пенітенціарної
системи, що призводять до насильства і жорстокого поводження. Наявні
дослідження цих проблем, в першу чергу, виконані українськими науковцями на вітчизняному матеріалі, мають бути як мінімум доведеними до
зацікавлених осіб, як максимум — продовжені за вдосконаленими методиками. Зауважимо, що певні заперечення викликають спроби розгляду
конструкту фахової деформації (кого або чого?) окремо від особистісних
рис, від психологічних особливостей конкретної людини [Дослідження
Державної пенітенціарної служби України, Біла Церква, 2008].
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Розділ 5
Аналіз ефективності існуючих запобіжників катуванням
та жорстокому поводженню з дітьми
В цілому, cтавлення до дітей, які мають конфлікт із законом, з боку органів кримінального переслідування, не відрізняється від ставлення до
дорослих злочинців.
Оскільки підрозділи кримінальної міліції є оперативними підрозділами МВС, відповідно, серед обов’язкових показників його діяльності є «валові» показники боротьби із злочинністю, зокрема, кількість виявлених
(зареєстрованих) злочинів та кількість розкритих злочинів. Це, безумовно, визначає спрямованість діяльності співробітників цих підрозділів.
У якості індикаторів ефективності діяльності системи продовжують використовуватись «валові» показники «боротьби зі злочинністю», в даному випадку, із дитячою. До того ж перспектива втратити пільгові умови
проходження служби для працівників підрозділів КМСД (із зарахуванням
одного місяця служби за півтора) в разі переведення цих підрозділів із
складу кримінальної міліції до міліції громадської безпеки викликає природну протидію такій реорганізації з боку КМСД. До тих пір, доки підрозділи МВС, що займаються справами дітей, будуть залишатися оперативними підрозділами, їх оперативно-розшукова діяльність буде залишатись
головною складовою їх діяльності. Відтак, всі твердження про зміщення
акценту у діяльності відповідних органів у справах дітей з розкриття
злочинів, вчинених дітьми, та їх покарання на їх профілактику, виховну
роботу серед неповнолітніх правопорушників та серед дітей та молоді
в цілому, будуть залишатися лише декларацією. За таких умов всі зміни,
які пропонуються в роботі кримінальної міліції, по суті, будуть полягати
лише в «зміні вивіски»: підрозділи КМСД будуть мати назву «Уповноважені
підрозділи органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей», а ПРД — «Центр тимчасового тримання дітей». Якщо держа170
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ва заявляє про зміщення акценту на профілактику правопорушень, яка
здійснюється, в першу чергу, шляхом виховної роботи, то мають бути
відповідні інституційні (організаційні) та кадрові зміни. Адже, виховною
роботою мають займатися соціологи, психологи, а не оперативні співробітники, основна складова службової діяльності яких — це оперативно-розшукова діяльність.
Відсутність в Україні окремо щодо дітей:
— правил медичного забезпечення;
— правил застосування фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної
зброї (особливо, в МВС);
— окремих процедур регулювання оскарження жорстокого поводження та розгляду (розслідування) скарг;
— нормативних документів, які конкретно регулюють питання власне виховання дітей, які утримуються у виховних колоніях (наявні
лише низка таких документів, що регулюють норми належності
та строки експлуатації меблів, інвентарю та майна і т. ін.;
— статистики правоохоронних органах з питань жорстокого поводження (в цілому, і окремо, щодо дітей) внаслідок відсутності
в статистичних формах інформації для запису (реєстрації) даних
щодо катувань та жорстокого поводження, даних про особу заявника (стать, вік, етнічна приналежність, рід занять та ін.), місце
події, контекст, результати тощо, — свідчить про те, що катування
та жорстоке поводження з дітьми в контексті кримінальної юстиції щодо неповнолітніх не розглядається в Україні не лише як системна проблема, а і взагалі, як вагомий чинник, що заслуговує на
увагу та реагування з боку держави.
Умови тримання дітей в місцях несвободи є неприйнятними, а в багатьох випадках — просто жахливими. Норми харчування дітей мають бути
переглянуті з урахуванням стандартів ВОЗ з цих питань. Треба заборонити практику використання так званих «норм заміни» харчових продуктів,
яка зводить нанівець навіть не дуже високі нормативні стандарти харчування дітей
Дисциплінарна кімната ПРД, по суті, є камерою. Уявляється, що такий
режим тримання дитини з 11 і до 14 років, який по суті мало відрізняється
від такого для дорослих осіб, що перебувають в карцері ІТТ або СІЗО чи
дисциплінарному ізоляторі виховних колоній, містить ознаки жорстоко171

Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні
го поводження з дитиною, в плані застосування такої суворої ізоляції від
інших осіб.
У місцях відбування покарання засуджені за необхідності оскарження
дій представників адміністрації колонії фактично змушені звертатися до
саме тих осіб, які вчинили щодо них незаконні дії, або до безпосередніх чи
прямих начальників таких осіб, що дуже проблематично.
Оскарження дій адміністрації колонії державним органам поза межі
колонії є проблематичним, оскільки вся кореспонденція засуджених, окрім звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Європейського суду з прав людини та інших відповідних міжнародних організацій і прокурора, відповідно до чинного законодавства, підлягає перегляду. Тобто, навіть скарга до територіальних органів управління ДПтС
на рішення, дії чи бездіяльність начальника установи виконання покарань
підлягає перегляду, а відтак, і контролю з боку такого начальника.
Численні документи, які приймаються на різних рівнях, починаючи
з Верховної Ради України, містить величезну кількість декларацій про
«покращення», «удосконалення», «поліпшення», «сприяння» і т. ін., без
зазначення конкретних індикаторів зміни на краще ситуації у сфері ювенальної юстиції. Показниками ефективності діяльності органів і служб
у справах дітей мають бути зниження питомої ваги дитячої злочинності,
а також зниження питомої ваги рецидиву правопорушень серед дітей, які
вже мали конфлікт із законом.
Відсутність у КПК норми про те, що кримінальне провадження у справах неповнолітніх у загальних місцевих та апеляційних судах можуть здійснювати лише спеціально уповноважені судді, за наявності такої вимоги
на етапі досудового провадження щодо слідчих органів досудового розслідування (ч. 2 ст. 484 КПК) уявляється проявом непослідовності законодавця щодо реформування системи кримінальної юстиції.
Залучення до роботи дітей, які відбувають покарання у виховних колоніях з 14 років, аж ніяк не сприяє виховному процесу. Адже діти на свободі в такому віці мають можливість концентруватися на навчанні.
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Розділ 6
Історії дітей, які стали жертвами катування
або жорстокого поводження
6.1. Побиття хлопця в міліції та зараження
туберкульозом в СІЗО

У червні 2000 року неповнолітній Є. був затриманий співробітниками
міліції з порушенням норм закону, що виражалося в наступному. Близько
6 ранку два співробітники міліції прийшли до будинку Є. Батьків Є. на той
момент не було вдома. Співробітники міліції наказали Є. одягатися і їхати
з ними у відділення міліції, без пояснення причин затримання. Коли Є. разом із співробітниками міліції вийшов на вулицю, ті вдарили його один
раз по голові, і потім по нирках і сказали, щоб він «не надумав бігти». Після
цього один з міліціонерів В. разом з Є. сіли в маршрутне таксі (громадський транспорт), співробітник міліції О. їхав за ними на велосипеді. Після
14.00 цього ж дня батьки Є. прийшли додому і від молодшого сина дізналися про подію, після чого відразу попрямували до відділення міліції.
У відділенні міліції матері Є. не дали можливості побачитися з сином.
Мати Є. передала їжу для сина, оскільки у відділенні міліції його не годували. Однак, як з’ясувалося пізніше, передану матір’ю їжу Є. не отримував.
Також він був позбавлений можливості скористатися туалетом, перебуваючи в приміщенні відділення міліції.
Коли мати Є. наступного дня знову прийшла у відділення міліції, вона
почула крики сина з одного кабінету. Після цього Є. вивели до туалету.
Мати Є. побачила, що її син був побитий і він насилу стоїть на ногах.
У цей же день мати Є. направилася до прокурора Петровського району, де повідомила, що її син був незаконно затриманий співробітниками
міліції і до нього застосовувалися недозволені методи при затриманні
та у відділенні міліції. Прокурор ніяк не відреагував на заяви матері Є.
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1 липня 2000 Є. був поміщений під варту до СІЗО. Умови утримання
Є. у СІЗО були нелюдськими, такими, що принижували його гідність. Є. не
мав можливості виходити на свіже повітря, у камері цілодобово горіла
лампочка, і був шум, в камері було душно, у Є. не було свого спального
місця. Такі умови утримання сприяли зараженню і розвитку хвороби. Є.
стверджує, що під час знаходження у СІЗО він перебував у різних камерах,
у тому числі у камерах, де трималися туберкульозні хворі. Досить імовірно, що за таких обставин Є. міг захворіти на туберкульоз, перебуваючи
у СІЗО № 5 м. Донецька.
Після звільнення із СІЗО у липні 2002 року Є. звернувся до Донецької
обласної протитуберкульозної лікарні, де було зроблено консультативний висновок про наявність у Є. захворювання на вогнищевий туберкульоз у долі лівої легені.
Вимоги матері Є. здійснити перевірку і порушити кримінальну справу
проти осіб, які вчинили фізичне насильство над Є. не принесли результатів. Перша перевірка була проведена недбало і неефективно, оскільки
висновки перевірки були зроблені виключно на свідченнях осіб, яких
матір Є., звинувачувала у неправомірних діях щодо її сина.
Після розгляду апеляції на перевірку районний суд направив справу
на додаткову перевірку в прокуратуру Петровського району. Після проведення цієї перевірки прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно співробітників міліції, які піддавали Є. жорстокому
поводженню. Матері Е. не була надана копія рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.
У 2009 році Є. подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Серед інших порушень він скаржився на порушення статті 3 Європейської
конвенції з прав людини.

6.2. Група безпритульних неповнолітніх «вбивць»
Влітку 2007 року в різних місцях м. Харкова працівниками міліції було
затримано декілька осіб, в тому числі неповнолітніх хлопчиків Г., Е . та М.,
малолітнього брата і 14-річну сестру М., а також дівчаток Б. та С. Більшість
з цих осіб були дітьми, позбавленими батьківської опіки та піклування,
і утримувались у притулку для дітей, а часом мешкали у підвалах будинків,
рядом з теплотрасами та інших подібних місцях. Дітей затримали у зв’язку
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з убивством 58-річного самотнього чоловіка, який мешкав у власному будинку на околиці міста. Дітей і підлітків затримували в різних місцях міста,
загалом до міліції їх доставили більше десяти. В одному випадку працівники міліції здійснили затримання з силовим проникненням до житла
і побиттям хлопців в ході затримання.
Частина дітей утримувалась у райвідділі протягом чотирьох днів, а ті,
які згодом стали офіційно переслідуватися кримінальним порядком, а також одна із дівчаток, Б., яка проходила у справі як очевидець події злочину і головний свідок обвинувачення, — протягом тижня, до моменту
складання офіційного протоколу про їх затримання за підозрою у вчиненні злочину.
15-річна Б. навчалася у школі-інтернаті для дітей з проблемами розумового розвитку.
Її разом з іншою дівчиною та двома неповнолітніми братами 16 та
12 років, доправили автомобілем до міського управління міліції, а згодом
перевели до одного із районних відділів міліції. Її тримали у райвідділі
міліції тиждень, аж до того часу, коли вона підписала свідчення про те,
що вона була присутня із хлопцями, коли вони убивали чоловіка. Дівчина
в суді розповіла, що вона бачила, яким чином із хлопців отримували показання: били, викручували руки за спиною, тримаючи на животі на підлозі,
надівали протигаз та пускали в нього дим, пускали в обличчя із балончика подразнюючий газ, тримали у наручниках, прив’язували до стільців, не
давали можливості сходити до туалету і т. ін. У трьох хлопців, які згодом
були притягнуті в якості обвинувачених у справі, за результатами судовомедичної експертизи були виявлені легкі тілесні ушкодження.
Дівчину Б. також били і сказали, що якщо вона не підпише якісь папери, що доводять провину хлопців, «їй не жити». Коли вона підписала папери, які від неї вимагали, її разом із 12-річним братом і ще одного 16-річного підозрюваного відвезли до притулку для дітей. Цей 12-річний хлопчик
і його 14-річна сестра чули (а коли відкривались двері того кабінету, і бачили), як в іншій кімнаті катували хлопців, в тому числі і їх рідного брата.
Ці троє були із родини, в якій восьмеро дітей, і їхнім батькам, як і батькам
інших дітей (у яких були такі), не повідомили про їх затримання. Ще один
неповнолітній також був свідком катувань його старшого брата — іншого
підозрюваного у справі.
Весь цей час дітей у райвідділі тримали в нелюдських умовах — вони спали на полу, або на стільцях, харчувалися тим, що їм «підкидали»
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працівники міліції, в туалет їх виводили під конвоєм, коли це дозволяли
міліціонери, там же із крану пили воду. Всім їх було обрано запобіжний
захід у вигляді взяття під варту з утриманням у слідчому ізоляторі, згодом
він був подовжений до двох та чотирьох місяців.
Спочатку всі неповнолітні обвинувачувались у вчиненні навмисного
убивства групою осіб, згодом в ході досудового слідства це обвинувачення було висунуте лише одному із них, самому неосвіченому та недорозвиненому фізично, а інші проходили у справі як його співучасники у хуліганстві (що нібито мало місце перед убивством), а також у приховуванні
злочину. Цей хлопець («убивця») втратив батьків в трьохрічному віці, і всі
ці роки не мав належного догляду, харчування, навчання та виховання.
Інші обвинувачені в суді розповідали, що цей «головний» обвинувачений
став в слідчому ізоляторі жертвою сексуального насильства, тому деякі
з них ставилися до нього з очевидним презирством.
Спочатку хлопці не давали показань про те, що до них застосовували
недозволені засоби дізнання, тому що побоювались повторення катувань,
а зробили це лише під час допитів в суді при розгляді справи по суті.
Неповнолітня С. в суді дала свідчення, що її троє діб протримали
у райвідділі без їжі та умов для сну, з погрозами побити її, якщо вона не
дасть свідчення проти хлопців. Зрештою вона підписала папери, за якими
обмовила хлопців у вчиненні убивства чоловіка.
Коли в суді всі обвинувачені, а також двоє свідків — дівчини, яких тримали у райвідділі, дали показання про те, що до всіх них застосовувались
незаконні заходи дізнання, суд призначив прокурорську перевірку за
цими заявами. За результатами перевірки було відмовлено у порушенні
кримінальної справи за відсутністю складу злочину.
Тоді адвокат одного із обвинувачених подав суду скаргу на незаконність затримання та тримання у райвідділі міліції (різних дітей протягом
від чотирьох до семи діб). Суд переправив скаргу до тієї ж прокуратури,
яка, незважаючи на письмові докази затримання і тримання дітей у міліції,
що містилися у матеріалах кримінальної справи та відповідях на запити
адвоката, відмовила у порушенні кримінальної справи за фактом незаконного затримання дітей. Оскарження адвокатом цієї постанови не дало
жодних результатів, прокуратура або не відповідала зовсім, або робила
відписки, посилаючись на те, що перевірку вже було проведено.
Коли в суді всі обвинувачені відмовились від наданого ними під час
досудового провадження зізнання у вчиненні вбивства, слідчий став пог176

Розділ 6

Історії дітей, які стали жертвами катування

рожувати їм призначенням в суді довічного ув’язнення. Під час судового
провадження він незаконно (оскільки вже не вів розслідування у справі)
зустрічався в слідчому ізоляторі з «головним» обвинуваченим, і загрожував йому призначенням довічного ув’язнення судом, якщо він буде відмовлятись від зізнання у вчиненні убивства. Цей хлопець був настільки
слабкий фізично і психічно, був настільки заляканий, що в суді взагалі не
міг відповідати на запитання суду.
Наразі суддя задавала йому запитання, пов’язані з необхідністю називати точні дати багатьох подій, їх співставлення і т. ін., що у багатьох
випадках призводило до неможливості надати відповідь на запитання,
тиску на свідка з боку суду і т. ін.
Всі діти не мали нормальної освіти, двоє із них закінчили лише 2 та
3 класи школи, відповідно, не могли читати та писати. Наразі в суді їм ставили запитання з використанням спеціальної юридичної термінології, зокрема, «очна ставка», «відтворення обставин та обстановки події», яка була
їм незрозумілою, тому під час судового засідання вони зовсім не звертали
увагу на перебіг слухань, а тихенько переговорювались один з одним.
У ході судового засідання було з’ясовано, що вони голодні, що вранці,
перед їх конвоюванням до суду, їм дають лише чай та трохи хліба. В обід їх
нічим не годують, при вивозі із слідчого ізолятору суху їжу з собою їм не
видають. З батьків приходила лише мати одного із обвинувачених, тому
добре, що їх бодай декілька разів годували соціальні працівники однієї
благодійної організації.
Доказів для визнання неповнолітніх обвинувачених винними у вчиненні умисного вбивства не було, у справі були нездоланні суперечності як
у показаннях свідків, так і у висновках судово-медичних експертиз, речові
докази були отримані з порушенням встановленого порядку, смертельні
ушкодження потерпілого не відповідали знаряддю вбивства, представленого обвинуваченням і т. ін. Тому кримінальну справу двічі повертали для
додаткового розслідування внаслідок неповноти досудового слідства.
При поверненні справи для дослідування другий раз запобіжний захід
у вигляді взяття під варту обвинуваченим було змінено, за виключенням
«головного» обвинуваченого. Згодом звільнили з-під варти і цього обвинуваченого, справа так і не повернулась знову до суду. Цей випадок підтвердив ту сумну тезу, що виправдувальних вироків в Україні не буває.
Таким чином, четверо хлопців, які на момент їхнього взяття під варту були неповнолітніми, відбули за ґратами 3,5 роки, а головний підоз177
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рюваний — ще більше, виправдувальній вирок вони так і не отримали,
відповідно, питання про компенсацію не може ставитись. Троє із них мали продовжувати освіту. Після звільнення за своїм віком навряд чи вони
практично зможуть це зробити, тим більше, що два з них практично неграмотні.

6.3. Дівчинка в СІЗО
Взимку 2005 року 14-річна дівчинка, яка, оскільки її батьки були позбавлені відносно неї батьківських прав, утримувалась у школі-інтернаті у м.
Харкові, вчинила крадіжку та замах на грабіж майна приватних осіб. Після
цього впродовж трьох місяців її декілька разів співробітники підрозділу
кримінальної міліції у справах неповнолітніх забирали її від матері, позбавленої батьківських прав, до одного із районних відділів міліції. У райвідділі їй погрожували побиттям, давали стусанів, впродовж декількох годин примушували стояти на одному місці, не дозволяли сходити в туалет.
Нарешті в останній раз працівники цього підрозділу вранці доставили її
до райвідділу, відібрав пояснення щодо вчинення нею злочинів та передали її слідчому цього райвідділу міліції. В матеріалах справи є постанова
про об’явлення дівчинки у розшук, але відсутні будь-які документи, які б
доводили те, що її викликали до слідчого (повістки, які, до того ж, мають
вручатись повнолітнім членам родини). Відповідно, дівчинка була затримана на підставі недостовірних даних про її ухиляння від слідства. Лише
через декілька годин слідчий склав офіційний протокол про затримання
дівчинки за підозрою у вчиненні злочинів разом з іншими неповнолітніми
та затримав її до 72 годин. На третій день затримання слідчий вніс подання до районного суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття
під варту. Інші неповнолітні — її співучасники у вчиненні злочинів, які мали батьків, офіційно не затримувались та щодо них не вносилось до суду
подання про взяття під варту.
Адвокат дівчинки перед початком слухання в суді щодо подання
слідчого подав скаргу на незаконність затримання дівчинки. Скарга відповідно до Кримінально-процесуального кодексу (КПК) мала розглядатись суддею разом із поданням слідчого. Оскільки взяття під варту щодо неповнолітніх відповідно до КПК має обиратись лише у виключних
випадках, пов’язаних із тяжкістю злочину, а також, виходячи із загрози
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здоров’ю дівчинки в разі її утримання в умовах СІЗО, адвокат дівчинки
заперечував проти обрання взяття її під варту та клопотав про взяття її
під нагляд адміністрації школи-інтернату. Представник школи-інтернату,
який, відповідно до закону є законним представником дівчинки, адміністрація якої могла взяти її під нагляд на час провадження у справі, просила
суд обрати їй взяття під варту. Слідчий не додав до суду разом із поданням амбулаторну картку дівчинки із школи-інтернату, відповідно до якої
вона декілька років лікувалась від туберкульозу, а також, позбавлена
батьківського піклування, страждала на психічні розлади і багато разів
перебувала на лікуванні в психіатричній лікарні. Представник школи-інтернату жодним чином не обмовилась про наявність загроз здоров’ю дівчинки під час її тримання в СІЗО для дорослих осіб. Суд обрала дівчинці
запобіжний захід з утриманням у СІЗО, наразі не лише не взяв до уваги
проблеми з її здоров’ям, але й взагалі не згадав про них у постанові. Також
суд не взяв до уваги виключно погані умови виховання дівчинки, батьки
якої вели аморальний спосіб життя, зловживали алкоголем і не надавали
їй належного догляду, а також 14-річний вік дівчинки. До того ж, в постанові відсутні міркування суду щодо законності затримання дівчинки. Ані
суд, ані слідчий не надали адвокату дівчинки копію постанови суду про
взяття під варту.
На постанову суду про взяття під варту було подано апеляцію, в тому
числі з посиланням на Мінімальні стандартні правила ООН щодо відправлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила). При розгляді апеляції представник школи-інтернату просив залишити постанову
без змін, тобто, знов діяв всупереч інтересам дитини, яка перебувала під
піклуванням школи-інтернату. Апеляційний суд залишив без змін постанову суду про взяття дівчинки під варту, зазначивши в постанові про захворювання дівчинки, але лише в тому сенсі, що вони жодним чином не
спростовують думку суду першої інстанції про наявність з боку дівчинки
ризиків порушити свої процесуальні зобов’язання.
Під час проведення досудового слідства слідчий неодноразово призупиняв провадження у справі з підстав саме погіршення стану здоров’я
дівчини.
Під час тримання дівчинки у СІЗО їй було проведено амбулаторну
психіатричну експертизу, за висновками якої для визначення її психічного стану необхідно провести стаціонарну експертизу. Після цього слідчий
вийшов до суду із поданням про направлення дівчинки на стаціонарну су179
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дово-психіатричну експертизу. Про розгляд цього подання ні суд ні слідчий, всупереч вимогам КПК не повідомив адвоката дівчинки, а розгляд
цього подання відбувався за відсутності її самої. Суд задовольнив це подання слідчого, і дівчинка була направлена для проведення стаціонарної
експертизи до закритого відділення психіатричної лікарні.
Адвокат звернувся із заявою до Генеральної прокуратури України,
посилаючись на очевидну незаконність обрання дівчинці запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту. Слідчий, який здійснював досудове розслідування у справі, змінив дівчинці запобіжний захід із взяття під варту
на підписку про невиїзд, посилаючись на необхідність проведення її лікування від туберкульозу.

6.4. 12-річний грабіжник
12-річний хлопець, який виховувався матір’ю, розлученою з його батьком, заволодів мобільними телефонами школярів шляхом грабежу з погрозою застосування фізичного насильства. Він мешкав у віддаленому селищі Харківської області, а грабежі вчинював у м. Харкові, де проживала
його бабуся. Працівники із одного із райвідділів міліції міста вранці приїхали до селища та доставили хлопця до райвідділу. Там в нього відібрали
пояснення із зізнанням у вчиненні злочинів і відпустили увечері.
Наступного дня його забрали із бабусиного будинку та знов доставили до приміщення райвідділу, де протримали півтори доби до початку його офіційних допитів слідчим. Законом не передбачено затримання осіб
у віці менше 14 років, тому протокол про його затримання не складався.
Його опитували працівники підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Спочатку він розповів про всі випадки, коли він відбирав телефони у школярів. Після цього йому наказали: «Пригадуй ще», і коли він
відповів, що більше нічого не вчиняв, його стали примушувати зізнатися
у вчиненні ще й інших злочинів. Один із працівників міліції декілька раз
давав йому стусана, а один раз навіть вдарив кулаком. Інший працівник
міліції лише кричав на нього, нецензурно лаявся та погрожував побиттям.
Оскільки порядок відбирання і документального оформлення пояснень,
в тому числі щодо обов’язкової присутності під час опитування педагога,
а також батьків чи законних представників (як це передбачено законом
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при допиті осіб, які не досягли 14 років) не врегульовані КПК, працівники
міліції опитували дитину за відсутності таких осіб.
Законом не передбачено тривале тримання осіб в приміщеннях райвідділу, нормальні умови для сну і забезпечення їжею там відсутні, тому
хлопець харчувався їжею, яку йому приносила бабуся.
Під час конфіденційного побачення з адвокатом хлопчик розповів про
жорстоке поводження з ним працівників міліції. Сам офіцер, який таким
чином «опитував» хлопчика, у приватній розмові сказав, що саме так і треба поводитись з маленьким злочинцем. Офіційний допит хлопчика щодо
обставин вчинених ним суспільно небезпечних діянь проводився у присутності адвоката та педагога, після чого його відпустили під нагляд матері.
Оскільки мінімальний вік притягнення до кримінальної відповідальності складає 14 років, слідчий закрив справу і направив її до суду для застосування до хлопця примусових заходів виховного характеру. За поданням слідчого суддя виніс постанову про поміщення хлопця до приймальника-розподільника (тобто, до місця тримання під вартою) строком на 30
діб. За результатами розгляду справи хлопця суд призначив йому примусовий захід виховного характеру у вигляді його передачі під нагляд матері.

6.5. «Зачистка» мікрорайону
Влітку 2009 року на околиці міста Харкова було скоєно убивство 17-річної дівчини. Оперативні працівники районного відділу міліції почали доставляти десятки мешканців мікрорайону, в якому проживала жертва злочину, до райвідділку. Оскільки дівчина щойно закінчила середню школу,
то серед доставлених до міліції було багато учнів школи, в який навчалась
убита дівчина, її подруг тощо.
Декілька дівчаток, яких опитували у зв’язку із скоєним злочином,
скаржилися батькам на погане поводження з ними працівників міліції.
Одна 16-річна дівчина, інвалід з дитинства, яку міліціонери забрали із
дома о 6-30 ранку і протримали в райвідділку десь до 23 години, розповіла, що цілий день вона простояла в коридорі, в очікуванні своєї черги на
опитування, їй жодного разу не давали їсти і пити (в той день була нестерпна спека), і лише один раз за день їй дали можливість сходити в туалет.
Мати іншої дівчини розповіла, що після того, як їхня дочка, яку також
вранці забрали із квартири працівники міліції, до вечору не повернулась
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із райвідділу, пішла туди з’ясувати ситуацію. Коли вона вимагала від керівництва райвідділу повідомити, чому їхня дочка цілий день утримується
в міліції, їй в грубій формі відповіли, що її будуть тримати стільки, скільки
їм потрібно, хоч і три-п’ять діб. Мати телефонувала за декількома телефонами: довіри, внутрішньої безпеки обласного управління МВС та іншим,
але все було марним. Коли дівчину пізно ввечері відпустили, вона була
у шоковому стані від поводження з нею працівників міліції. Після приїзду
додому вона замкнулася у ванній кімнаті і приблизно діві години була там
тому, що побоювалась виходити. Дівчина до цього відвідування райвідділу міліції була життєрадісною, а після цього замкнулася в собі і виїхала із
м.Харкова в Росію, де у неї жили рідні.
Слід зазначити, що за результатами розслідування жодна із дівчаток,
які доставлялися до райвідділу, не виявилася причетною до цього злочину, і всі вони доставлялися («запрошувалися») до райвідділу у статусі
відвідувачів для отримання пояснень. Батьки декількох із неповнолітніх
подали скарги на незаконні дії працівників, хтось із них викликав представника Міністра внутрішніх справ з питань дотримання прав людини
у Харківській області, який подав рапорт про події, що відбувалися у райвідділу в один із днів цієї «зачистки». У фойє райвідділу і біля входу до нього була купа батьків, діти яких цілий день перебували в ньому. Відповідно,
купа дітей перебувала в середині приміщення райвідділу. За результатами розгляду цих скарг інспекцією з особового складу не було виявлено
порушень в діях працівників міліції по відношенню до дітей, яких доставляли до райвідділу.

6.6. 10-річні «злодії»
У лютому 2013 троє 10-річних дітей, два хлопчика і одна дівчинка гуляли у одного з мікрорайонів Фрунзенського району м.Харкова. У цей час
13-річний хлопець витягнув із кишені п’яного власника квартири одного
із прилеглих будинків ключ від квартири і увійшов до неї. 10-річні діти не
мали жодного відношення до дій 13-річного хлопця, але вони були з ним
знайомі.
Через деякий час мати старшого хлопця стала його шукати, і молодші
два хлопця увійшли до цієї квартири і стали кликати його додому. Старший хлопець запросив їх зайти до квартири, а дівчинку, яка була поруч
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з хлопчиками, просто затягнув в квартиру. У цей момент хазяїн квартири,
який трохи витверезив, зайшов до квартири, побачив там дітей і викликав
міліцію.
До квартири приїхали оперативні працівники міліції і забрали всіх чотирьох дітей до районного відділу міліції. Лише через дві години батьків
дітей повідомили про те, що діти перебувають в міліції. Але після прибуття батьків до райвідділу батькам не дали можливості побачитись з дітьми.
Приблизно о 22-30, тобто, майже через 6 годин після фактичного затримання, до того ж завдяки рішучим діям запрошеного батьками дітей адвоката, дітей випустили з міліції, незважаючи на те, що міліціонерам одразу
було відомо, що 10-річні діти не вчиняли жодних злочинних дій.
Згодом з’ясувалося, що затримання дітей не було оформлено і, відповідно, було незаконним. Адвокат звернувся із скаргою (заявою про
вчинене працівниками міліції правопорушення) до районної прокуратури, на яку була надана відповідь, що порушень з боку міліціонерів не
вбачається. Скарга до прокуратури м. Харкова була повернута знов до
районної прокуратури, а звідти — до районного відділу міліції, офіцери
якого і затримували дітей.
Батька одного із 10-річних хлопців, який, власне і запросив адвоката
для визволення дітей із міліції, притягли до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, але апеляційний
суд скасував таку постанову суду першої інстанції та закрив провадження
у справі.
Працівники міліції приходили до школи, де навчаються діти, де повідомили, що діти вчинили крадіжку, в зв’язку з чим доставлялися до міліції.
Найцікавіше у цій справі те, що дотепер органам які перевіряли і перевіряють скарги на незаконне затримання дітей, не змогли встановити особи працівників міліції, які здійснювали затримання дітей.
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Розділ 7
Висновки
7.1. Законодавство
7.1.1. Загальні положення
Існуюче нормативно-правове забезпечення сфери захисту дитини
є неналежним. Основними недоліками є:
— відсутність єдиного ставлення та підходу до питання захисту дитини;
— безсистемність, яка отримує свій вираз у відсутності єдиної системи органів захисту дитини, алгоритму взаємодії між ними;
— застарілі форми роботи, які є неефективними і не дають результатів, і застаріла нормативна база;
— майже всім нормативним актам, які регулюють питання захисту
дитини, властива певна декларативність, часто густо немає механізмів реалізації того чи іншого положення;
— загальний підхід до дитини як об’єкту впливу, не врахування факту того, що дитина — це людина, яка повинна бути перш за все
суб’єктом відносин;
— недостатність фінансування інститутів захисту дитини;
— відсутність окремо визначених норм в кримінальному та адмі
ністративному законодавстві (складів правопорушень та злочинів),
які б передбачали відповідальність за катування та жорстоке поводження з дитиною. Це, в свою чергу, приводить до того, що поняття катування та жорстокого поводження мають низький рівень
юридичної техніки та недостатній досвід правозастосування;
— недостатнє усвідомлення державою та суспільством важливості
питання про захист дитини, її прав та законних інтересів. Основний орієнтир для будь-яких зусиль в цьому напрямку носить не184
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гативний характер, оскільки вся діяльність спрямована на кримінально-правові, процесуальні та адміністративні правовідносини. Поза увагою залишаються інші питання сфери захисту дитини.
Зокрема, право дитини на свободу пересування, на власну думку,
на вільне обрання місця навчання, на власність и т. ін.
Усе це дозволяє стверджувати, що робота в напрямку визнання
та прийняття дитини як повноцінного члена суспільства і її захисту лише
почалась.
7.1.2. Новий КПК
Вважаємо, що було б правильним дотримуватися однакових положень в регулюванні питань спеціалізації осіб, які мають службові стосунки з дітьми в контексті ювенальної юстиції. Зокрема, повинна бути єдина
вимога для всіх посадових і службових осіб, які працюють з дітьми, що
мають конфлікт із законом, яка б визначала обов’язкову наявність певної
кваліфікації (можливо, навіть, додаткової освіти) та досвіду роботи саме
з дітьми. Виходячи з досвіду інших країн, де такі інститути на сьогодні функціонують, можна стверджувати, що це буде сприяти якості поводження
з дітьми і процедур їх кримінального переслідування.
7.1.3. Реформування системи ювенальної юстиції
Визначення в структурі МВС України окремого уповноваженого
підрозділу із профілактики правопорушень серед дітей загалом відповідає міжнародним нормативним актам, які стосуються захисту прав дитини. Разом з тим запропонована МВС України редакція змін до Закону
України «Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для
дітей» щодо створення нового підрозділу ОВС для роботи з дітьми, які
вчинили правопорушення, майже не містить конкретних профілактичних
заходів або методів здійснення профілактики та не відрізняється змістовною новизною порівняно з існуючим законодавчим положенням. Фактично залишився підхід минулої редакції Закону, що профілактика спрямовується на виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми адмі
ністративних і кримінальних правопорушень.
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Запропоновані МВС України Центри тимчасового тримання дітей
фактично будуть утворені як нові місця позбавлення волі. Уявляється
непослідовним віднесення Центрів тимчасового тримання дітей у підпорядкування МВС України, що суперечить існуючій доктрині розвитку Пенітенціарної служби України та нормам міжнародного права, за якими всі
місця несвободи мають бути підпорядковані Міністерству юстиції. Окрім
того, виходячи з принципу презумпції невинуватості, установи для тимчасового тримання дітей не повинні бути установами закритого типу. До того ж уявляється сумнівною доцільність спільного тримання в цих Центрах
як дітей, що підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення,
так і дітей, що утримуються там з інших причин. Також з тексту пропозицій МВС України явно випливає статус цих Центрів як каральних установ,
в яких немає місця для виховної роботи.

7.2. Підготовка кадрів
7.2.1. Для ДПтС
Підсумовуючи результати дослідження щодо питань, які стосуються
персоналу установ ДПтС, можна казати про наявність низки проблем, які
потребують уваги:
— спеціалісти, які працюють з дітьми, не завжди мають спеціальну
підготовку, не мають спеціальної фахової підготовки для роботи
з дітьми;
— у переліку професій Класифікатору професій ДК 003:201, що відповідають посадам співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України, відсутні такі, що відповідають освітній
спеціальності «Соціальна допомога» (соціальні працівники), та посадові особи для роботи з неповнолітніми;
— недоукомлектація кадрів (10% персоналу), велика «текучість» кадрів (16–17%);
— персонал страждає від високого рівня професійної деформація
та вигорання;
— частина викладацького складу не має практики роботи у закладах ПтС. Працівники ПтС України, що мають тривалий досвід праці
в установах ПтС, скаржаться на «теоретичність» підходу до підви186
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щення кваліфікації фахівців та на те, що ряд викладачів «бачили
зону тільки у кіно».
7.2.2. Для МВС
2.1. За результатами дослідження питань стосовно персоналу установ
МВС, виявилися наступні проблеми:
— у переліку професій Класифікатору професій ДК 003:201 відсутні
окремі посади співробітників органів та підрозділів МВС України
для роботи з неповнолітніми;
— спеціалісти, які працюють з дітьми, не мають спеціальної освітньої
кваліфікації для роботи з дітьми.
— штатні розклади відділів КМСН та посадові інструкції (функціональні обов’язки) їх співробітників є документами для службового користування і є недоступними для публічного ознайомлення;
— персонал страждає від високого рівня професійної деформації.
2.3. Незважаючи на наявність в програмах навчання та підготовки
осіб для роботи з дітьми в системі МВС великої кількості теоретичних дисциплін з психології, соціології та педагогіки, а також курсів з вивчення національного і міжнародного законодавства з прав людини, в тому числі,
окремо, з прав дітей, реалізація цих положень на практиці бажає набагато
кращого, оскільки випускники випускаються з ВНЗ МВС, не маючи жодних
практичних навичок та вмінь, які вони могли б отримати під час проходження практики, що свідчить про неефективність та відірваність системи
навчання від практичних потреб ювенальної юстиції.
2.4. Зокрема, закон не встановлює жодних вимог до кваліфікації та
спеціальної підготовки працівників підрозділу з профілактики правопорушень серед дітей. Виходячи з міжнародного досвіду і логіки реформ
інститутів, про які йдеться, було б цілком доцільним сформулювати вимоги до наявності вищої освіти або спеціальної підготовки в сфері психології, педагогіки або соціальної діяльності у працівників уповноваженого
підрозділу з профілактики правопорушень серед дітей, а також наявність
позитивного досвіду роботи з дітьми.
2.4. Відомості, надані МВС, містять «сумарну» інформацію про дисципліни, які вивчають за всіма напрямками підготовки («Соціологія»,
«Психологія», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»), тобто ці
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дані не містять інформації про підготовку фахівців якогось конкретного
напрямку.
Виходячи із назв дисциплін, які вивчають в системі ВНЗ МВС України,
лише три із них, в різному ступеню, мають відношення до питань особливостей роботи із дітьми. Слід також відзначити, що час, відведений на
самостійну роботу за дисциплінами, наведеними в Додатку 11, який практично дорівнює часу академічних занять, взагалі, не включається до навчального плану. Відповідно, ця вражаюча загальна кількість годин з навчання дисциплінам соціального напрямку може бути зменшена вдвічі. Також не можна не зазначити, що в системі ВНЗ МВС України не здійснюється підготовка фахівців за напрямком «Соціальна допомога», наразі саме
спеціалісти з соціальної роботи потрібні для робот із дітьми.

7.3. Поширеність насильства
і жорстокого поводження з неповнолітніми
3.1. Насильство і жорстоке поводження щодо неповнолітніх є помірно поширеним при затриманні. При тому насильство з боку правоохоронців не завжди зумовлюється необхідністю припинення протиправної
поведінки; іноді воно здійснюється з перевищенням службових повноважень. Метою насильства при затриманні також може бути бажання правоохоронців продемонструвати затриманим свою перевагу, самоствердитись, або розрядити психічну напругу.
3.2. Дуже поширеним є фізичне насильство під час дізнання; основною метою насильства є отримання свідчень, зокрема, визнання власної
вини. Але також зустрічаються мотиви демонстрації переваги, знущання
над затриманим або підслідним як самодостатнього процесу, тобто садистські схильності посадової особи.
Фізичне насильство може мати характер тортур, найчастіше побоїв
та обмеження доступу кисню. Найбільшу поширеність має психологічний
тиск на затриманих, приниження і погрози; такі методи отримання свідчень практично є правилом.
Умови ІТТ типово не відповідають вимогам до місць, в яких можуть
утримуватись неповнолітні. Сам факт перебування затриманого в таких
умовах коректно розглядати як жорстоке поводження. Зустрічаються
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факти утримання неповнолітніх в ізоляторах довше двох діб, в одному
приміщенні з повнолітніми.
3.3. Насильство щодо неповнолітніх під час перебування в СІЗО може бути пов’язане із слідчими діями, як продовження примусу до надання свідчень, або із покаранням за порушення режиму. В деяких випадках
відповідальним за насильство є безпосередньо персонал СІЗО; в інших
побиття або інше жорстоке поводження відбувається шляхом поміщення
в т. зв. «прес-хату», тобто камеру з агресивними сусідами, яких заохочують
до виконання насильницьких дій. Також зустрічаються спонтанні прояви
агресії з боку співкамерників.
Побутові умови в СІЗО мають ряд серйозних недоліків, що детально
описуються у розділі 2. Умови утримання неповнолітніх і повнолітніх
є фактично однаковими, хоча передбачається знаходження неповнолітніх в окремих камерах.
Особливою формою жорстокого поводження варто вважати гранично затягнуте перебування в СІЗО. Типовий для вибірки засуджених термін
становить 8-10 місяців; мінімальний — 1 місяць, максимальний — 16 місяців. Навіть добровільне визнання вини типово не позбавляє від попереднього ув’язнення. Сенс попереднього ув’язнення як процедури «перевиховання» неповнолітніх також досить сумнівний; наслідками є розлади
здоров’я різної тяжкості, пост-травматичні стани та соціальна дезадаптація, включно з засвоєнням норм кримінальної субкультури.
3.4. Фізичне насильство в виховних колоніях порівняно з СІЗО поширене значно менше; оскільки для нього є значно менше причин системного характеру, побутові умови описуються респондентами як значно кращі
порівняно з СІЗО, загалом задовільні. Недоліки побуту колоній детально
згадуються у розділі IV.
5) Окремої згадки як джерело високих ризиків щодо насильницьких
дій заслуговує процедура пересилки між установами, відведені для пересильних приміщення СІЗО і транспортні засоби.

7.4. Причини поширеності насильства
і жорстокого поводження

4.1. На першому місці серед причин насильства слід назвати показники розкриття злочинів. Від співробітників МВС вимагають кількісних
189

Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні
показників; найпростіше дотриматись цих вимог тим, хто застосовує
силу. Альтернативою фізичному насильству є психологічний тиск під
час допиту, що потребує кращої фахової підготовки, більшого досвіду
роботи. Але гуманнішої альтернативи психологічному тиску для слідчого в умовах сучасної України фактично не існує. Як висловився один
з запрошених експертів, «не з собаками ж їм бігати по слідах». Розкривати злочини можна різними способами; а виконувати чинні кількісні
показники в умовах високої завантаженості — лише психологічним чи
фізичним тиском.
Така ситуація підтримується чинною практикою українських судів, де
визнання вини досі вважається «царицею доказів». Справа, в якій є визнання підслідного, навіть отримане з серйозними порушеннями процедури, приводить до звинувачувального вироку майже автоматично.
Теоретично тут може допомогти прокурорський нагляд; але практично
прокуратура допомагає досить рідко.
4.2. Як окремі причини насильства також можна назвати низький
рівень підготовки правоохоронців та співробітників пенітенціарної системи, їх невміння працювати інакше, або бажання спростити собі життя.
Після отримання першого досвіду зловживань з’являється відчуття безкарності, байдужість до чужих страждань, або навіть розгляд жорстокого
поводження як своєрідного спорту. Частково це пояснюється фаховою
деформацією особистості, але лише особистості, що мали певні риси «на
вході» в систему, деформуються саме в такий спосіб, в бік розвитку жорстокості. В ту ж групу чинників потрапляє сподівання на наївність неповнолітніх, їх соціальну незахищеність. Тиснуть не тільки на тих, кого підозрюють у скоєнні злочину, але й на тих, від кого легко отримати потрібні
свідчення.
4.3. Початково нами не розглядалась гіпотеза, що поширеною причиною жорстокого поводження є корупція; а саме намір посадовців отримати гроші за відмову від фізичного насильства в певній ситуації, закриття
справи, тощо. Однак корупція згадувалась і експертами, що виконували
відповідні дослідження, і особами, звільненими з місць несвободи, на рівні, явно вищому від статистичної похибки. Отже, така причина насильства
існує; і з метою запобігання вона має вивчатись далі
4.4. Бажання самоствердитись за рахунок приниження інших, демон
страція власної переваги є скоріше поширеними причинами насильства.
Досить неоднозначне питання, коли самоствердження і демонстрація
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переваги є основною метою насильницьких дій, а коли — лише інструментальним засобом для отримання визнання вини. В першому випадку (домінування як мета) це варто розглядати як надкомпенсацію комп
лексу неповноцінності, в другому — як не відповідну законодавству,
але принаймні раціональну, прагматично виправдану поведінку. Різко
негативне ставлення до підслідних або засуджених, їх послідовна дегуманізація потрапляє в групу чинників, дотичних до фахової деформації
особистості, і також свідчить про наявність у службовця як мінімум психологічних проблем.
Вплив насильства на неповнолітніх має своїм наслідком розлади
здоров’я різного ступеня тяжкості. Припинення протиправної поведінки
шляхом насильницьких дій в деяких випадках може бути виправданим;
однак насильство, застосоване до неповнолітніх, не здатне змінити причини цієї поведінки. Переходячи до медичної термінології, це лікування
симптому, а не причини хвороби.
Тривале, системне приниження може призводити до послаблення
конструкта Его та наступного руйнування базових структур особистості.
Як вже відстежений нами типовий наслідок психологічного характеру ми
можемо назвати розвиток пост-травматичного синдрому. Гіпотетичними наслідками також можуть бути різноманітні невротичні і психотичні
прояви, однак для детального обговорення цих наслідків нам поки що
бракує даних.

7.5. Досвід дітей
5.1. Ставлення до дітей, що переслідуються кримінальним порядком,
мало відрізняється від відношення до дорослих осіб, і це стосується як
досудових стадій провадження, так і судового розгляду.
5.2. Затримання дитини, позбавленої батьківської опіки чи піклування,
бездомної тощо без офіційної реєстрації, затримання та її наступне тривале тримання в ОВС є звичайною практикою. Не виконується обов’язок
інформування батьків або інших осіб (опікунів, піклувальників тощо) про
затримання дитини.
5.3. Жорстоке поводження з дітьми під час досудового розслідування, яке за ступенем жорстокості часом перетворюється на катування,
є звичайним інструментом для отримання від дітей інформації, необхід191

Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні
ної органам кримінального переслідування. В разі потреби у співробітників органу розслідування отримати зізнання у скоєнні злочину, до
дітей застосовується весь той «арсенал» незаконних заходів фізичного
та психічного насильства, що й стосовно дорослих осіб, за тим винятком, що для отримання зізнання від дитини може знадобитись менш
жорстоке насильство ніж від дорослої людини. До дітей, які за своїм фізичним розвитком ще далекі від дорослої людини, це можуть бути погрози, стусани і ляпаси. Наразі, у випадку скоєння тяжких або особливо
тяжких злочинів (зокрема, убивства), до дітей, які попадають під підозру
органів досудового розслідування можуть застосовуватись будь-які заходи, аж до катувань.
5.4. Працівники міліції певним чином беруть на себе функцію покарання дітей, які порушили закон, в т.ч. шляхом застосування тілесних покарань (побиття).
5.5. Окремі статистичні показники діяльності міліції робляться також
і шляхом чинення незаконного тиску на дітей, які переслідуються кримінальним порядком, зокрема, кількість заведених оперативно-розшукових справ.
5.6. Дітям, які переслідуються кримінальним порядком, реалізувати
свої права набагато складніше ніж дорослим. По-перше, діти, які не мають
ані життєвого, ані юридичного досвіду, менше розуміються на своїх правах ніж дорослі, особливо в плані їх тлумачення. Саме тому законодавцем
і передбачена обов’язкове юридичне представництво неповнолітніх, які
переслідуються кримінальним порядком. Але адвокат — захисник дитини у кримінальному провадженні, є поруч з дитиною лише під час проведення процесуальних дій, і, якщо він ретельно виконує свої обов’язки,
то дитина має можливість реалізувати свої процесуальні права. В інший
час, якщо дитина утримується в місцях несвободи, вона залишається сама проти працівників силових структур, і реалізувати свої конституційні
права, зокрема, права не піддаватися тортурам або жорстокому поводженню для неї є практично нереальним.
5.8. Під час судового провадження, судді при розгляді справи далеко не завжди враховують те, що дитина за рівнем свого розумового
розвитку та/або освіти не може брати участь у розгляді без відповідного корегування судового процесу, обмеження використання юридичної термінології, роз’яснення ходу судового процесу і т. ін. Якщо суд не
враховує психофізичні особливості дитини в плані сприйняття інформа192
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ції та спроможності реалізувати свої права учасника судового провадження в процесі судового розгляду, слухання справи перетворюється
на виставу, в якій їхні головні діячі — діти, чия доля вирішується судом,
перетворюються на глядачів цієї вистави. Така судова практика, прямо
суперечить положенню Пекінських правил про те, що «судовий розгляд
має відповідати інтересам неповнолітніх та здійснюватись у атмосфері
розуміння, що дозволяє неповнолітньому брати участь в ньому та вільно висловлювати свою точку зору».75

75
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, пар.14.2.
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Розділ 8
Рекомендації
1. Здійснити реальне виконання положень Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року в частині приведення умов утримання
у спеціальних установах для дітей у відповідність до міжнародних стандартів , Указу Президента України «Про Концепцію розвитку кримінальної
юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 24 травня 2011 р. № 597.
2. При складанні наступних щорічних Планах заходів з виконання Загальнодержавної програми використовувати конкретні індикатори щодо
покращення умов тримання дітей в місцях несвободи, покращення їх медичного забезпечення тощо.
3. Суб’єктам законодавчої ініціативи ініціювати внесення змін до статті
392 КПК України, які б привели її у відповідність до положень п. 13.1 Пекінських правил про застосування до дітей запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою лише у якості крайньої міри і впродовж найкоротшого періоду часу.
4. Привести національне законодавства у відповідність до положень
міжнародного права, що забороняють поміщення дітей в карцерах місць
їх тримання під вартою або установах відбування покарання.
5. Виключити практику тримання дітей, які утримуються під вартою,
у камерах разом із дорослими особами.
6. При визначенні статусу, завдань та повноважень уповноваженого
органу із профілактики правопорушень серед дітей необхідно крім загальних положень про профілактичні заходи сформулювати конкретні
заходи, щоб уникнути дублювання ним каральних функцій, які виконують
інші підрозділи, зосередити його діяльність на профілактиці та адаптації
дітей, які мають конфлікт із законом, їх влаштуванні і захисті.
7. Виходячи з того принципу, що діяльність інститутів ювенальної
юстиції має бути професійною і окремою від діяльності каральних і су194
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то правоохоронних органів, при створенні самостійної системи органів
ювенальної юстиції, доцільно розглянути питання про виведення цих
підрозділів та всіх інших органів та установ для дітей, які створюються для
дітей, із складу МВС України.
8. З урахуванням вимог міжнародно-правових актів і кримінальновиконавчого законодавства України, доопрацювати правове регулювання запропонованих для створення МВС України Центрів тимчасового
тримання дітей, зокрема, режим таких установ, правовий статус дітей, які
там утримуються, розпорядок дня, види і порядок проведення навчання
та виховних заходів з дітьми тощо.
9. З метою врахування особливостей дитини доопрацювати правове
регулювання порядку затримання неповнолітніх різного віку в Законі України «Про міліцію» та підзаконних актах МВС України.
10. На виконання вимог Закону України «Про судоустрій та статус
суддів» та «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх
в Україні» запровадити реальну спеціалізацію суддів з розгляду кримінальних справ неповнолітніх, включаючи відповідну професійну підготовку суддів.
11. Виходячи із фактичної непередбаченості в КПК України спеціальних підстав для обрання неповнолітньому запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою, з метою запобігання порушення принципу, закладеному в Пекінських правилах, про те, що тримання під вартою до суду
щодо дитини має застосовуватись лише в якості крайньої міри і впродовж
найкоротшого періоду часу, узагальнити судову практику з питання обрання запобіжного заходу неповнолітнім та виробити рекомендації для
суддів.
12. З метою посилення виховного впливу на неповнолітніх, які скоїли правопорушення, переглянути ефективність призначення покарання
у вигляді громадських робіт, з огляду на можливість використання різноманітного характеру робіт (наприклад, робота санітаром в лікарнях, де лікують потерпілих від злочинів).
13. Запровадити реальну спеціалізацію співробітників правоохоронних органів, які працюють з дітьми, що включає:
— включення до класифікатору професій окремих посад для роботи
з дітьми;
— введення відповідних освітніх спеціальностей у ВНЗ МВС України
та ДПтС України;
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— допущення до роботи з дітьми лише працівників, які мають відповідну освіту по роботі з дітьми.
14. До проведення будь-яких процесуальних дії з дітьми, які затримані
та доставлені до ОВС, включаючи неформальні опитування, допускати лише спеціально підготовлених і призначених для цього співробітників.
15. Розробити та запровадити спеціальне нормативне регулювання
щодо дітей, які мають конфлікт із законом і стикаються з системою кримінальної юстиції для неповнолітніх, зокрема, стосовно:
— розслідування скарг на катування та жорстоке поводження;
— правил медичного забезпечення;
— залучення до суспільно корисної праці у виховних колоніях.
Узгодити правила застосування фізичної сили, спеціальних засобів
та зброї щодо неповнолітніх у всіх правоохоронних органах та привести
їх у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами.
16. Всі питання правового регулювання щодо дітей, які мають конфлікт із законом, в тому числі функціональні обов’язки та повноваження,
передбачені для всіх посад осіб, які мають службові стосунки з дітьми, мають бути відкритими для загального доступу.
17. Запровадити в МВС України, ДПтС України, Генеральній прокуратурі України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини окремі статистичні показники щодо скарг дітей на катування
та жорстоке поводження та результати їх розгляду, з класифікацією (розбивкою) за окремими параметрами.
18. При проведенні перевірок (з прийняттям нового КПК України,
розслідувань) скарг на катування та жорстоке поводження з дітьми використовувати рекомендації «Керівництва з ефективного розслідування
та документування катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що
принижують людську гідність видів поводження та покарання», прийняте
ООН у 2004 році (Стамбульський протокол). Зокрема, враховувати фізичні
та психічні особливості дитини, а саме:
— при проведенні експертизи стосовно дитини лікар має впевнитись, що дитина, яка є імовірною жертвою катувань, отримує підтримку осіб, які турбуються про неї і вона почувається у безпеці
під час проведення експертизи;
— якщо дитина була піддана фізичному або сексуальному насильству, є важливим, щоб її обстежував фахівець у галузі наслідків
жорстокого поводження з дітьми;
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— при проведенні огляду дитини враховувати, що само обстеження
може нагадати дитині про жорстоке поводження;
— врахування специфіки прояву посттравматичних стресових розладів у дітей і т. ін.
19. Скасувати відсоткову оцінку розкриття злочинів як головний критерій ефективності; запровадити інші критерії оцінки роботи слідства. Забезпечити дієву процедуру оскарження затримання і слідчих дій, що здійснюються із застосуванням протиправного насильства та інших значних
порушень процедури. Посадова особа в жодному випадку не має «вживати заходи» з розгляду скарги на самого себе; оскільки такий розгляд лишається без наслідків або закінчується проблемами для скаржника.
20. В суді має діяти заборона визнавати доказом вини свідчення, зроблені підсудним під впливом фізичного насильства і тортур; суддя має з необхідністю вимагати інших доказів, крім письмового визнання вини. Винні
в систематичному фізичному насильстві над підслідними мають бути як
мінімум позбавлені посад; як максимум — засуджені.
21. Забезпечувати належні побутові умови в ІТТ, СІЗО і виховних колоніях. Поступово перейти до повного дотримання Європейських в’яз
ничних правил; зокрема, збільшити норми площі на одну людину. Зменшити граничні терміни перебування в СІЗО (вже зроблено в новому Кримінальному процесуальному кодексі). Унеможливити примус до свідчень
і дисциплінарне покарання шляхом застосування насильства до підслідного; зокрема, практику утримання в «прес-хатах». Передбачити особливі
умови утримання для неповнолітніх. Заміняти попереднє ув’язнення на інші запобіжні заходи, зокрема, підписку про невиїзд.
22. Розглянути можливі зміни соціальної організації в установах виконання покарань. Зокрема, перехід в колоніях від загонів до менших груп;
розширення опцій самоорганізації «знизу», за власною ініціативою неповнолітніх. З’ясувати, для яких форм самоорганізації достатньо відсутності
прямої заборони, а для яких потрібне сприяння адміністрації установи.
23. Пропонувати в пенітенціарних установах опції роботи і навчання; зменшити перешкоди тим, хто самостійно знаходить можливості
вчитись або працювати, включно з дистанційним навчанням. Розглянути
доцільність обмежень контактів із зовнішнім світом; зняти частину обмежень, які буде визнано недоцільними; зокрема, переглянути правила
користування засобами зв’язку та комп’ютерною технікою. В першу чергу це стосується СІЗО, де зараз створено умови переважно для вимуше197
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ного неробства підслідних, безглуздих побутових конфліктів та втрати
здоров’я.
24. Створити умови для посилення роботи психологів в установах
Державної пенітенціарної служби. Забезпечити профілактику фахової
деформації особистості у службовців та психологічну допомогу на добровільній основі. Посилити фахову підготовку психологів; надати опції
для підвищення кваліфікації. Сприяти проведенню психологами наукової роботи на добровільній основі. Скоротити обсяг роботи з засудженими як «масою», кількість заходів, в яких більшість бере пасивну участь;
за рахунок того збільшити обсяг індивідуальної роботи та роботи в малих групах.
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Розділ 9
Додатки
1. Перелік експертів, які приймали участь в проведенні опитування
щодо розповсюдження катувань та жорстокого поводження.
2. Пропозиції щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уповноважених органів внутрішніх справ у сфері захисту прав
дітей.
3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уповноважених органів внутрішніх справ у сфері захисту
прав дітей.
4. Перелік навчальних предметів, що входять до програми підготовки
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України у вищих
навчальних закладах ДПтС України.
5. Перелік категорій персоналу та навчальних предметів, що входять
до навчально-професійних програм первинної підготовки та підвищення кваліфікації училищ професійної підготовки персоналу Державної КВС
України.
6. Відповідь МВС України на запит щодо діяльності кримінальної
міліції у справах дітей (КМСД).
7. Перелік навчальних дисциплін спеціалізації з підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та фахівців для психологічної служби органів внутрішніх справ України
8. Відповідь ДПтС України на запит щодо розгляду скарг на жорстоке
поводження.
9. Статистика звернень та Класіфікатор звернень громадян, що надходять до установ ДПтС України.
10. Відповідь Генеральної прокуратури України на запит до щодо розгляду скарг на жорстоке поводження.
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11. Таблиця звернень громадян що надійшли на адресу Уповноваженого з прав людини щодо жорстокого поводження з дітьми у 2010, 2011
та I півріччі 2012 р.р.
12. Відповідь МВС України щодо статистики скарг на жорстоке поводження та їх розгляду від 23.10.2012 р. № 58/1-1199.
Додаток 1
Перелік експертів, які приймали участь в проведенні опитування
щодо розповсюдження катувань та жорстокого поводження
Науковий керівник складової — Віктор Пушкар, канд. психол. наук,
соціальний психолог.
Координатор, дослідник (Харків, Куряж) — Володимир Бацунов, Харківська правозахисна група.
Експерти проекту:
Абарінов Олександр, ГР при ДПтСу, Член Правління.
Букалов Олександр, правозахисна організація «Донецький Меморіал»,
керівник організації.
Глазунова Лідія, практичний психолог установи.
Діденко Андрій, Харківська правозахисна група, Координатор програм.
Кобзін Денис, Харківський інститут соціальних досліджень, директор.
Козаренко Наталія, ХОФМЗ, УМДПЛ, керівник ГП.
Міняйло Володимир, самозайнята особа, адвокат.
Мартиненко Олег, пенсіонер.
Романов Михайло, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доцент кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права, канд. юр. наук.
Сухоруков Андрій, Міжнародне товариство прав людини, українська
секція, Голова правління.
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Темченко Олена, начальник Управління з питання незалежного моніторингу місць несвободи, офіс Уповноваженого ВР з прав людини.
Торбулова Ірина, радник Уповноваженого ВР з прав людини.
Христафорова Олена, заступник начальника установи з СПВР.
Черноусов Андрій, ХІСД, провідний експерт, канд. соц. наук.
Човган Вадим Олександрович, ВБО «Всеукраїнський правозахисний
рух «Гідність», НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
юрисконсульт, аспірант.
Яковець Ірина Станіславівна, Науково-дослідний Інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, провідний науковий співробітник, канд. юр. наук.

Додаток 2
УКМСД МВС України
• Пропозиції
щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уповноважених органів внутрішніх справ у сфері захисту прав дітей
1. Унести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному процесуальному кодексі України від 13 квітня 2012
року № 4651-VI (Голос України «від 19.05.2012, № 90-91) слова «приймальники-розподільники для дітей» га «кримінальна міліція у справах дітей»
замінити словами «центри тимчасового тримання дітей» та уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень
серед дітей» у відповідному відмінку.
2. Абзац п’ятий пункту 5 частини першої статті 1 1 Закону України «Про
міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 p., № 4, ст. 20; 1992 p., № 36,
ст. 526; 1993 p., № 1 і, ст. 83; 2000 p., № 10, ст. 79; 2001 p., № 10, ст. 44; 2001 p.,
№ 40, ст. 193; 2002 p., № 17, ст. 117; 2003 p., № 29, ст. 233; 2003 p., № 30, ст. 247;
2005 p., № 1, ст. 1; 2005 p., № 10, ст. 187; 2007 p., № 15, ст. 194; 2009 p.. № 10–11,
ст. 137; 2009 p., № 32–33, ст. 487; 2009 p., № 36–37, ст. 511; 2010 p., № 31, ст. 414;
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20! 2 р. № 5 ст. 34; 2012 p., № 25, ст. 263; Офіційний вісник України, 2012 p.,
№ 37, ст. 1371) замінити чотирма абзацами такого змісту:
«осіб, які не досягли 18 років, на строк до трьох годин з моменту їх затримання, і:
підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на
строк не більше п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності,
до передачі їх під нагляд батьків, осіб, що їх замінюють, або адміністрації
навчального чи іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця
дитина;
підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на
строк більше п’яти років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи
підлягають кримінальній відповідальності, до доставлення їх до суду для
вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу;
5-1) Доставляти до органів внутрішніх справ і утримувати в спеціально відведеному для дітей приміщені дітей, які перебували без опіки батьків, законних представників або вчинили адміністративне правопорушення, —
для встановлення особи і передачі батькам, законним представникам або
до влаштування у встановленому порядку до спеціальних установ, але не
більше трьох годин з моменту доставлення;
У зв’язку з цим абзаци шостий — одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим.

3. У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.» № 6, ст. 35;
1999 p., № 4, ст. 35; № 36, ст. З І 8; 2003 p., № 28, ст. 211; 2004 p. № 19, ст. 25!;
2005 p., № 1 1, ст. 198; 2006 p., № 12. ст. 104; 2007 p., № 15, ст. 194; 2009 p.,
№ 36-37. ст. 5 1 І; 201 1 p., № 4. ст. 1 8);
1) абзац третій, четвертий та сьомий частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
«уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики
правопорушень серед дітей;
центри тимчасового тримання дітей;
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спеціальні виховні установи Державної пенітенціарної служби України;»
2) у назві та текст і статті 1 слова «профілактики правопорушень» замінити словами «профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень»;
3) у абзаці четвертому статті 2 слова «профілактики правопорушень»
замінити словами «профілактики адміністративних і кримінальних
правопорушень»;
4) статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3.
Профілактика адміністративних і кримінальних правопорушень
серед дітей»
Під профілактикою адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей слід розуміти діяльність у межах визначеної компетенції уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей; центрів тимчасового тримання дітей; спеціальних
виховних установ для дітей, яка спрямована на виявлення та усунення
причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень, а також позитивний вилив на поведінку окремих дітей на території України, в її окремому регіоні, в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем
проживання».
5) абзац четвертий частини другої статті 4 вилучити.
6) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5.
Уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ
із профілактики правопорушень серед дітей
Уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей є складовою органів внутрішніх справ України
та створюється на правах самостійного підрозділу в міських і раионних
відділах органів внутрішніх справ, головних управліннях, управліннях
Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі, на транспорті та в Міністерстві внутрішніх справ України.
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Уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей Міністерства внутрішніх справ контролює та здійснює методичне забезпечення уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей головних управлінь,
управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті.
Уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей головних управлінь, управлінь Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, на транспорті відповідно контролює та надає практичну допомогу підпорядкованим міським та районним уповноваженим
підрозділам органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи.
Штатна чисельність працівників уповноваженого підрозділу органів
внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей в міських
і районних відділах головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі установлюється з розрахунку один працівник служби не
більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають у районі, та не більше ніж на
чотири тисячі дітей, які проживають у місті, районі у місті.
Основними завданнями уповноваженого підрозділу органу внутрішніх
справ із профілактики правопорушень серед дітей є:
— організація та здійснення заходів профілактики з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання з метою запобігання вчиненню
ними адміністративних та кримінальних правопорушень;
— організація та здійснення заходів індивідуальної профілактики з дітьми:
що вчинили адміністративні та кримінальні правопорушення; були засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; звільненими зі спеціальних навчально-виховних закладів та спеціальних виховних установ;
— ведення профілактичних обліків дітей:
— які два і більше разів залишали місце проживання або вчинили адмі
ністративні правопорушення;
— яким винесено офіційне попередження про неприпустимість учинення насильства в сім’ї;
— яким було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального право
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порушення;

— які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
— до яких, згідно рішення суду застосовано заходи виховного характеру
без поміщення до спеціальних навчально-виховних закладів;
— звільнених зі спеціальних навчально-виховних закладів;
— звільнених зі спеціальних виховних установ;
— ведення профілактичних обліків осіб, які:
— втягують дітей у злочинну та іншу антигромадську діяльність;
— вчинили насильство в сім’ї по відношенню до дітей.
Порядок ведення профілактичних обліків визначається Міністерством внутрішніх справ.
— розроблення та здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами, організаціями незалежно від форм власності,
громадськими організаціями заходів з профілактики адміністративних
і кримінальних правопорушень, вчинених дітьми;
— виявлення, попередження та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, учинених дітьми. участь у розкритті кримінальних правопорушень, учинених відносно дітей, ужиття з цією метою заходів, передбачених законодавством;
— виявлення причини та умови, що призводять до вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень дітьми, вжиття організаційних і практичних заходів до їх усунення;
— ужиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей;
— організація надання правової га психологічної допомоги дітям, які
потерпіли від злочинних посягань чи стали свідками злочину;
— розшук та встановлення місця знаходження дітей, що зникли безвісти;
— виявлення батьків або законних представників дитини, які ухиляються від
— виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних
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— умов для життя, навчання та виховання, уживає передбачених законодавством заходів впливу;
— виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми,
вчинення відносно них насильства, в тому числі з боку батьків, законних представників;
— ужиття невідкладних заходів щодо тимчасового вилучення дитини із
середовища, де вона зазнала жорстокого поводження;
— повідомлення органу опіки та піклування за місцем перебування дитини про відомий факт залишення її без піклування батьків, складання акту про дитину, яка була покинута, підкинута чи знайдена.
Уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей маг право:
Доставляти до органів внутрішніх справ і утримувати в спеціально відведеному для дітей приміщені дітей, які перебували без опіки батьків, законних представників або вчинили адміністративне правопорушення. — для
встановлення особи і передачі батькам, законним представникам або до
влаштування у встановленому порядку до спеціальних установ, але не
більше трьох юдин з моменту доставлення;
— затримувати і тримати, але не більше трьох годин, у спеціально відведених для дітей приміщеннях дітей, які:
— підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, за які
Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку , з якого за такі діяння особи підлягають
кримінальній відповідальності, до передачі їх під нагляд батьків, осіб,
що їх замінюють, або адміністрації навчального чи іншого дитячого
закладу, в якому постійно проживає ця дитина:
— підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, за які
Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк більше п’яти років, і які не досягли віку,
з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, до доставлення їх до суду для вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу;
— проводити за наявності законних підстав у визначеному порядку
особистий огляд дітей, огляд і вилучення речей і предметів, що можуть бути речовими доказами адміністративного чи кримінального
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правопорушення або використані на шкоду здоров’ю дітей;

— відвідувати дітей, які перебувають на профілактичних обліках органів внутрішніх справ за місцем їх проживання, навчання, роботи,
з метою проведення заходів індивідуальної профілактики;
— складати протоколи про адміністративні правопорушення, учинені
дітьми, а також дорослими, в тому числі батьків або законними представниками, за невиконання обов’язків щодо виховання дитини;
— викликати дітей, їх батьків або законних представників у справах та матеріалах про адміністративні правопорушення, учинені дітьми;
— отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності відомості, необхідні у зв’язку з матеріалами про адмі
ністративні правопорушення:
— уносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від
форм власності обов’язкові для розгляду подання про необхідність
усунення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних
і кримінальних правопорушень дітьми.
Уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей виконує й інші обов’язки та має інші права, передбачені законодавством.
Положення про уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із
профілактики правопорушень серед дітей затверджується Міністерством
внутрішніх справ.»
7) пункти другий — четвертий частини 1 статті 6 викласти у такій редакції:
«щодо дітей, які вчинили кримінальні правопорушення;
щодо дітей, які вчинили адміністративні правопорушення у віці від 16 до
18 років;
про обрання щодо дітей запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та поміщення їх до центрів тимчасового тримання дітей.»
8) статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7.
Центри тимчасового тримання дітей
Центри тимчасового тримання дітей — спеціальні установи закритого типу Міністерства внутрішніх справ, призначені для тимчасового тримання
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дітей віком від 11 років, що вчинили кримінальні правопорушення, за які
Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років і щодо яких судом застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також дітей, щодо
яких судом прийнято рішення про застосування примусових заходів виховного характеру у виді направлення до спеціальних навчально-виховних закладів.
Основними завданнями центрів тимчасового тримання дітей є: забезпечення окремого від дорослих утримання дітей, до яких судом застосовано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
— проведення заходів індивідуальної профілактики з дітьми, які утримуються під вартою, під час досудового розслідування у кримінальному
проваджені;
— забезпечення виконання рішення суду щодо застосування до дитини
примусових заходів виховного характеру у виді направлення до спеціальних навчально-виховних закладів.
Поміщення дитини до центру тимчасового тримання дітей здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, постановленої за клопотанням
прокурора згідно із правилами, передбаченими для обрання запобіжного
заходу у вигляді гримання під вартою.
Строк перебування дитини не повинен перевищувати тридцяти днів. Подовження строку тримання дитини у центрі тимчасового тримання дітей
може бути продовжено ухвалою слідчого судді, суду ще на строк до тридцяти днів у порядку, передбаченому для продовження строку тримання
під вартою.
До центрів тимчасового тримання дітей можуть бути поміщені діти, що
самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, в яких вони
перебували і знаходилися в розшуку як безвісно зниклі.
9) у частині п’ятій статті 11 слова «відомості про винесене компетентними
органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або
поміщення в приймальник-розподільник для дітей» замінити словами
«рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
з поміщенням до центру тимчасового тримання дітей».
10) у частині третій статті 11-1 слова «прийнято відповідними органами
чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення
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до приймальника-розподільника для дітей» замінити словами «є рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з поміщенням до центру тимчасового гримання дітей».
11) у частині п’ятій статті 11-2 слова «прийнято відповідними органами
чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення
до приймальника-розподільника для дітей» замінити словами «є рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з поміщенням до центру тимчасового гримання дітей».
12) частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«Дітям, поміщеним у центри тимчасового тримання дітей, загальноосвітні
школи і професійні училища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні виховні установи та притулки для
дітей, створюються належні житлово-побутові умови відповідно до встановлених правил санітарії та гігієни»,
13) у тексті Закону слова «неповнолітніх», «батьків (усиновителів) або
опікунів (піклувальників)» та «приймальники-розподільники для дітей»
замінити відповідно словами «дітей», «батьків, опікунів або осіб, що їх
замінюють» та «центри тимчасового гримання дітей» у відповідному
відмінку.

4. В абзаці четвертому частини третьої статті 11 Закону України «Про
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (Відомості Верховної Ради України, 2001 p., №.» 42, ст. 213) слова «кримінальну міліцію у справах
дітей» замінити словами «уповноважений підрозділ органів внутрішніх
справ із профілактики правопорушень серед дітей».
5. У Законі України «Про попередження насильства в сім’ї» (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р« № 10, ст. 70; 2009 р« № 13, ст. 153):
1) слова «кримінальна міліція у справах дітей» у всіх відмінках замінити
словами «уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей» у відповідному відмінку;
2) у абзаці восьмому пункту три статті 8 та абзаці п’ять пункту 4 статті 9
сполучник «чи» замінити сполучником «та».
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Додаток 3
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уповноважених органів внутрішніх справ у сфері захисту прав дітей
• 1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту
Модернізація української міліції у сфері захисту прав дітей та поетапне перетворення МВС на правоохоронне відомство європейського зразка є одним із важливих завдань у контексті реалізації державної політики
у сфері захисту прав людини, зокрема прав дітей.
Па виконання Указу Президента України від 24 травня 2011 року
№ 597 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні’» Міністерством внутрішніх справ уживається заходів щодо
реформування підрозділів кримінальної міліції у справах дітей і створення в системі ОВС уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ із
профілактики правопорушень серед дітей, що в свою чергу передбачає
внесення змін до Законів України «Про міліцію», «Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та «Про попередження насильства
в сім’ї».
Прийняття запропонованого проекту закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо діяльності уповноважених органів внутрішніх справ, які працюють у сфері захисту прав дітей, сприятиме створенню повноцінної системи захисту прав дітей, яка гарантує законність,
обгрунтованість кожного рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт
із законом, а також організацію профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед дітей тощо. Виконання цих завдань по
кладається на уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопору шень серед дітей.
Функціонування спеціального підрозділу по роботі з дітьми передбачено Конвенції ООН «Про права дитини». Мінімальними стандартними правилами Організації Об’єднаних Націй, які стосуються здійснення
правосуддя відносно неповнолітніх («Пекінські правила»). прийнятими
резолюцією 40/30 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від
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10 грудня 1985 року, а також ряду основоположних міжнародних документів та Угод, до яких приєдналась Україна.
Назріла нагальна необхідність зміни основних напрямів діяльності
підрозділу органів вну трішніх справ, який працює у сфері захисту прав
дітей, з карального на відновний, впровадження інноваційних форм і методів роботи з профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей, зокрема проведення застосування програм відновного
правосуддя, педагогічно- корекційних програм, а також удосконалення
кадрового забезпечення служби.
Значна увага звертається на нейтралізацію криміногенних чинників
у дитячому середовищі шляхом проведення заходів індивідуальної профілактики, формування у дітей здорового способу життя.
Крім того. діти, які потерпіли від злочинних посягань чи стали свідками злочину, потребують надання кваліфікованої правової допомоги з боку працівників ОВС, залучення до співпраці фахівців (педагогів, психологів, медиків), громадськост і.
Реформування підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та створення уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей сприятиме реалізації державної політики
у сфері комплексного підходу до вирішення проблем дітей, які опинились
у конфлікті з законом, відповідатиме європейським стандартам щодо їх
правового та соціального захисту.
• 2. Цілі й завдання прийняття проекту Закону
Проект Закону розроблено з метою реформування кримінальної
міліції у справах дітей та покладання обов’язків у цій сфері на уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей.
Законопроектом передбачено розмежування функцій соціального та
правового захисту дітей, організації профілактичної роботи з ними, що
дозволить уникнути дублювання фу нкцій органів і служб, які здійснюють
свою діяльність у сфері захисту прав дітей.
Діяльність уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ із
профілактики правопорушень серед дітей спрямована на удосконалення профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед дітей, сприятиме зменшенню рецидивної злочинності серед них,
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а також зменшенню кількості дітей, які стали жертвами протиправної
діяльності.
• 3. Загальна характеристика га основні положення проекту Закону
Законопроект передбачає внесення змін до Законів України «Про
органи і служби у справах дітей га спеціальні установи для дітей». «Про
міліцію», «Про попередження насильства в сім’ї» та Про соціальну роботу
з сім’ями, дітьми та молоддю».
У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей» визначені основні завдання та права уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень
серед дітей; компетенцію щодо правового виховання дітей, а також окреслено суб’єкти, які здійснюють заходи індивідуальної профілактики
за місцем виявлення, затримання дитини або за місцем її проживання,
навчання.
Передбачено координуючу та контролюючу функції вище зазначеного підрозділу Міністерства внутрішніх справ, уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед
дітей в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі по відношенню до відповідних підрозділів на міському та районному рівнях.
У Законі України «Про міліцію» чітко визначені категорії дітей, які доставляються, затримуються і тримаються органами внутрішніх справ із
урахуванням міжнародних стандартів у сфері правового та соціального
захисту дітей.
У Законах України «Про попередження насильства в сім’ї» та «Про
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» визначено компетенцію
уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ у попередженні
насильства в сім’ї, зокрема щодо виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, вчинення відносно них насильства, у тому
числі з боку батьків, законних представників.
• 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Відносини вданій сфері правового регулювання регламентуються:
1. Конституцією України.
2. Законами України:
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— «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для
дітей»;
— «Про попередження насильства в сім’ї»;
— «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
— «Про міліцію».
3. Кримінальним процесуальним кодексом України.
4. Указами Президента України:
— від 6 квітня 2011 року № 383 «Про затвердження Положення про
Міністерство внутрішніх справ України»;
— від 24 травня 2011 року № 597 «Про концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»;
— від 16 грудня 201! року №1163 «Про питання щодо забезпечення
реалізації прав дітей в Україні».
5. Міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
6. Іншими нормативно-правовими актами.
Реалізація відповідною Закону України потребуватиме внесення змін
до гтідзаконних нормативно-правових актів.
• 5. Фінансово-економічне обгрунтування
Прийняття законопроекту не вимагає додаткових витрат з Державного бюджету України.
• 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
		 прийняття проекту Закону
Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уповноважених органів внутрішніх справ у сфері
захисту прав дітей» визначить організаційно-правові засади функціонування уповноваженого підрозділу органів внутрішніх егірав із профілактики правопорушень серед дітей, діяльність якого спрямована на реалізацію державної полі гики щодо створення в державі повноцінної системи захисту прав дітей, які опинилися в конфлікті із законом, потерпіли
від злочинних посягань чи стали їх свідками; дозволить налагодити чітку
систему профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень
серед дітей.
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Додаток 4
Перелік навчальних предметів, що входять до програми підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України у вищих навчальних закладах ДПтС України
Дисципліна
1. Цивільне та сімейне право

Тема
Т. 37 Особисті права та обов’язки батьків та дітей
Т. 39 Усиновлення, опіка і піклування

2.Адміністративне право

Т. 6 Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

3. Кримінальне право

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
(на самостійне опрацювання)

4. Кримінально- виконавче право

Т. 19 Особливості відбування кримінального покарання у виді
позбавлення волі жінками та неповнолітніми

5. Кримінологія

Т. 15 Кримінологічні засади запобігання пенітенціарної злочинності серед засуджених неповнолітніх

6. Кримінальний процес

Т. 6 Докази і доказування
Т. 7 Відшкодування шкоди в кримінальному впровадженні
Т. 20 Особливі порядки кримінального провадження

7. Пенітенціарна педагогіка
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В контексті тем:
Тема № 6. Основні напрямки та форми індивідуальної соціально-виховної робота із засудженими до позбавлення
волі.
Тема № 7. Загальноосвітнє та професійно- технічне навчання
засуджених.
Тема № 8. Організація вільного часу засуджених до позбавлення волі.
Тема № 11. Підготовка засуджених до звільнення, умовнодострокового звільнення та переведення до дільниці соціальної реабілітації.
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Питання
Особисті права та обов’язки дітей.
Органи опіки і піклування.
В контексті питання «Санкції в адміністративному праві».
Особливості та види звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.
Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх та особливості призначення покарань.
Особливості та види звільнення неповнолітніх від кримінальних покарань його відбування.
Погашення та зняття судимості неповнолітніх.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми.
Застосування до неповнолітніх заходів заохочення та стягнення.
Вимоги міжнародних документів щодо дотримання прав неповнолітніх засуджених.
Загальна характеристика та особливості профілактики злочинності неповнолітніх.
Кримінологічні засади запобігання пенітенціарної злочинності серед неповнолітніх.
Ведення допиту неповнолітніх.

215

Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні

8. Пенітенціарна психологія

В контексті тем:
Тема № 5. Індивідуально-психологічні властивості особистості засуджених.
Тема № 7. Психолого-педагогічна класифікація та типологія
засуджених та їх врахування у соціально — виховній роботі.
Тема № 9. Психологія груп та колективу засуджених
Тема № 15. Психологічна підготовка засуджених до життя
в нових умовах

9. Соціальна педагогіка

Тема № 5. Поняття «норма», «відхилення від норми» в соціальній педагогіці.

Тема № 6. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які мають
соціальні відхилення

10. Теорія виховання

Тема № 4. Мета, завдання і основні напрями виховання

Тема № 5. Методи і форми виховання

216

Розділ 9

Додатки

Поняття «норма». Позитивні та негативні підходи у визначенні даного поняття. Соціальні норми. Основні
групи соціальних норм: духовно-етичні, морально-етичні, правові, політичні, організаційно-професійні.
Відхилення від норми: поняття та характеристика. Чотири групи відхилень: фізичні, психічні, педагогічні та
соціальні. Особливості соціалізації дітей з обмеженими можливостями.
Соціально-педагогічпі відхилення від норми. Соціальна дезадаптація підлі тків. Соціальні передумови дезадаптації підлітків. Девіаіп на поведінка дітей як відхилення від соціальної поведінки. Теорії девіації. Сутність
поняття «девіація», різновиди девіантної поведінки. Девіантна поведінка підлітків: причини і наслідки. Основні напрями роботи соціального педагога з дітьми-девіантами.
Дитячий алкоголізм і наркоманія як форми прояву протиправної поведінки. Характерні риси дитячого алкоголізму і наркоманії. Причини і наслідки алкоголізму і наркоманії. Основні напрямки соціально-педагогічної
діяльності щодо профілактики алкоголізму та наркоманії як суспільної проблеми. Методичні основи психокорекційних впливів у роботі із наркозалежними клієнтами. Проблеми підліткової проституції та шляхи
її профілактики.
Характеристика ВІЛ-інфекції та СНІДу як суспільної проблеми. Методичні основи профілактики ВІЛ/СНІДу.
Соціально-педагогічна підтримка осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Співпраці соціального педагога
із співробітниками кримінально-виконавчої системи
Національне виховання мета та завдання. Програма виховання. Напрями виховання. Основні завдання
розумового виховання. Антинаркогенне виховання — сутність та основні завдання. Зміст екологічного
та економічного виховання. Духовно-моральне та естетичне виховання. Завдання трудового та правового
виховання. Умови ефективності фізичного виховання особистості. Статеве виховання та підготовка до сімейного життя.
Особливості організації всіх напрямів виховання в місцях позбавлення волі.
Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. Сутність методів формування особистості: бесіди, лекції,
прикладу, диспуту. Зміст методів формування суспільної поведінки: вимоги, громадської думки, вправлення, привчання, доручення, створення виховуючи ситуацій. Методи стимулювання діяльності та поведінки:
змагання, заохочення, покарання. Методи контролю й аналізу ефективності виховання: спостереження,
бесіда, опитування, експеримент, аналіз результатів діяльності. Особливості використання всіх методів виховання в місцях позбавлення волі.
Масові форми виховної роботи. Групові форми виховання: політична інформація, гуртки за інтересами,
похід, екскурсія, оформлення наочної інформації. Індивідуальні форми виховної роботи. Умови підвищення
ефективності всіх форм виховної роботи. Специфіка форм виховання в
установах виконання покарань.
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Тема № 6. Суспільні інститути виховання

11. Соціально- виховна робота

Тема № 4. Виховна робота із засудженими, які потребують
підвищеної уваги.

Тема № 7. Культурно-масова робота із засудженими.

Тема № 10. Техніки роботи із неповнолітніми у виховних колоніях

12. Організація і охорона праці засуджених
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Сім’я як основний осередок виховання дітей та молоді. Напрями сімейного виховання. Виховні функції сім’ї.
Типологія сімей. Неблагополучна сім’я. Труднощі і недоліки виховання дітей в сім’ї. Виховна роль громадських організацій. Дитячі та юнацькі організації: «Курінь», «Пласт», «СПОУ», «Студентське братство» тощо.
Роль церкви у виховному процесі. Соціальний патронаж та супровід осіб, які відбували покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. Спеціалізовані центри соціальної адаптації для неповнолітніх, які звільнилися з місць позбавлення волі: притулки для дітей, центри соціально-психологічної
реабілітації дітей, дитячі містечка. Технологія соціальної допомоги неповнолітнім, які повернулися з місць
позбавлення волі.
Індивідуально-психологічні особливості неповнолітніх засуджених та їх врахування у соціально-виховній
роботі. Соціально-психологічна характеристика засуджених молодіжного, зрілого, літнього і похилого
віку. Психологічні особливості засуджених жіночої статі. Особливості виховної роботи із засудженими із
слабким (низьким) та середнім і високим ступенем сприйняття виховної роботи. Планування соціальновиховної роботи.
Організація і проведення читацьких конференцій та конференцій глядачів, усних журналів; тематичних
вечорів; диспутів; вікторин із засудженими. Особливості організації художньої самодіяльності засуджених
та проведення фестивалю «Червона калина». Підготовка та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів
в УВП. Особливості організації дозвілля засуджених у вихідні та святкові дні.
Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості неповнолітніх підліткового та юнацького віку. Чинники, що
зумовлюють відхилення неповнолітніх від норм поведінки. Особливості використання засобів впливу для
корекції поведінки та свідомості неповнолітніх (режим, загальноосвітнє та професійне навчання, суспільнокорисна праця, соціально-виховна робота, громадський вплив). Специфічні особливості виховної роботи 3
неповнолітніми. Загальна характеристика соціально-негативних явищ в середовищі засуджених (жаргон,
татуювання, прізвиська, «прописки та приколи»). Заходи із профілактики негативних явищ в середовищі
засуджених.

Основні законодавчі акти про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Гарантії прав на охорону праці. Стимулювання охорони праці. Охорона праці жінок, підлітків та інвалідів. Фінансування охорони праці. Державні нормативні акти про охорону праці. Нормативні акти про охорону праці, що
діють у межах підприємств. Правові основи охорони праці засуджених.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Служба охорони праці на підприємстві.
Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності».
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Додаток 5
Перелік категорій персоналу та навчальних предметів, що
входять до навчально-професійних програм первинної підготовки
та підвищення кваліфікації училищ професійної підготовки персоналу Державної кримінально- виконавчої служби України, в яких
розглядається інформація стосовно поводження з неповнолітніми
засудженими.
2.3. Молодші інспектори відділів режиму і охорони спеціальних- виховних установ Державної пенітенціарної служби України (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації): модуль психолого-педагогічної компетентності:
— у темі № 1. «Основи пенітенціарної психології та педагогіки» розглядаються особливості виправлення та ресоціалізації неповнолітніх засуджених, а також основні положення установок педагогіки співробітництва;
— у темі № 2. «Соціально-виховна та психологічна робота із неповнолітніми засудженими» розглядаються поняття соціальної, виховної та психологічної роботи із неповнолітніми засудженими,
засоби їх виправлення, напрямки, форми та методи виховної роботи з ними;
— у темі № 3. «Психологічні особливості неповнолітніх засуджених»
розглядаються поняття про особистість неповнолітнього засудженого, структура його особистості, особливості його психіки,
вплив умов відбування покарання на неї, профілактика самогубств серед них;
— у темі № 4. «Особливості мікросередовища неповнолітніх засуджених» розглядаються питання про особливості мікросередовища неповнолітніх засуджених, характеристика їх субкультури;
— у темі № 5. «Психологія спілкування» розглядаються питання щодо правил спілкування з різними категоріями неповнолітніх засуджених;
— у темі № 6. «Психологія конфлікту» розглядаються питання діагно
стики, профілактики та попередження конфліктів серед неповнолітніх засуджених; модуль правової компетентності:
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— у темі № 12. «Основні положення міжнародних правових актів,
щодо захисту прав неповнолітніх засуджених», модуль фахової
компетентності:
— у темі № 2. «Взаємовідносини персоналу виховних колоній і засуджених»;
— у темі № 3. «Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних
засобів і зброї»;
— у темі № 4. «Порядок і тактика проведення оглядів та обшуків
у виховних колоніях»;
— у темі № 13. «Служба молодшого інспектора в дисциплінарному
ізоляторі виховної колонії»;

2.4. Заступники начальників установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів із соціально-виховної та психологічної роботи Державної пенітенціарної служби України (підвищення кваліфікації):
— у темі № 1. «Поняття про педагогіку та пенітенціарну педагогіку»
розглядаються особливості виправлення та ресоціалізації засуджених (в тому числі неповнолітніх), а також основні положення
установок педагогіки співробітництва;
— у темі № 3. «Напрямки та форми соціально-виховної роботи із засудженими (особами, взятими під варту)» розглядаються засоби
виправлення засуджених (в тому числі неповнолітніх), напрямки
та форми соціально-виховної роботи з ними;
— у темі № 5. «Особливості соціально-виховної роботи з різними
категоріями засуджених» розглядаються особливості соціальновиховної роботи з різними категоріями засуджених (в тому числі
неповнолітніх);
— у темі № 8. «Діяльність соціально-виховної та психологічної служби кримінально-виконавчих установ та виховних колоній».
— у темі № 9. «Психологія спілкування» розглядаються правила спілкування працівників СПС із неповнолітніми засудженими;
— у темі № 10. «Психологія конфлікту» розглядаються особливості
діагностики, профілактики та попередження конфліктів серед неповнолітніх засуджених;
— у темі № 11. «Профілактика самогубств серед засуджених (осіб,
взятих під варту)» розглядаються психологічні особливості за221
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суджених-суїцидентів (в тому числі неповнолітніх), особливості
діагностики, профілактики та попередження суїцидів серед них.
2.5. Чергові помічники начальників установ кримінально-виконавчих установ Державної пенітенціарної служби України (підвищення кваліфікації):
— у темі № 1. «Основи пенітенціарної психології та педагогіки» розглядаються особливості виправлення та ресоціалізації засуджених (в тому числі неповнолітніх);
— у темі № 2. «Психологічні особливості засуджених до позбавлення волі» розглядаються питання про структуру особистості засуджених (в тому числі неповнолітніх), їх психологічні особливості,
вплив умов відбування покарання на їх психіку;
— у темі № 4. «Психологія спілкування» розглядаються правила
спілкування з різними категоріями засуджених (в тому числі неповнолітніх);
— у темі № 5. «Психологія конфлікту» розглядаються питання діагно
стики, профілактики та попередження конфліктів серед засуджених (в тому числі неповнолітніх).
2.6. Психологи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Дер
жавної пенітенціарної служби України (первинна професійна підготовка):
— у темі № 5. «Психологічні особливості засуджених та осіб, взятих
під варту» розглядаються питання про психологічні особливості
засуджених (в тому числі неповнолітніх), вплив умов відбування
покарання на їх психіку, вікові та статеві особливості їх психіки;
— у темі № 8. «Психологія спілкування» розглядаються правила спілкування психолога із засудженими (в т. ч. неповнолітніми).
— у темі № 9. «Психологія конфлікту» розглядаються роль психолога у діагностиці, профілактиці та попередженні конфліктів серед
засуджених (в тому числі неповнолітніх);
— у темі № 11. «Особливості соціально-виховної роботи з різними
категоріями засуджених» розглядаються особливості соціальновиховної роботи з неповнолітніми засуджених;
— у темі № 13. «Діагностична робота практичного психолога» розглядаються питання діагностики психологічних особливостей неповнолітніх засуджених, складання психологічних характеристик
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на них та надання рекомендацій по роботі з ними персоналу УВП
та СІЗО;
— у темі № 14. «Профілактика самогубств серед засуджених (осіб,
взятих під варту)» розглядаються психологічні особливості засуджених-суїцидентів (в тому числі неповнолітніх), питання діагностики, профілактики та попередження їх суїцидальної поведінки;
— у темі № 15. «Тренінгова робота психолога в УВП та СІЗО» розглядаються питання проведення тренерів із неповнолітніми засудженими.
— у темі № 16. «Організація психологічної підготовки засуджених до
життя після звільнення» розглядаються особливості психологічної підготовки засуджених (в тому числі неповнолітніх) до життя
після звільнення, до ресоціалізації та реінтеграції у суспільство.
5. Начальники відділень соціально-психологічної служби, старші вихователі (вихователі) установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Дер
жавної пенітенціарної служби України (первинна професійна підготовка):
— у темі № 1. «Поняття про педагогіку та пенітенціарну педагогіку»
розглядаються особливості виправлення та ресоціалізації неповнолітніх засуджених, а також основні положення установок педагогіки співробітництва;
— у темі № 3. «Напрямки та форми соціально-виховної роботи із засудженими (особами, взятими під варту)» розглядаються засоби
виправлення неповнолітніх засуджених, напрямки та форми соціально- виховної роботи з ними;
— у темі № 5. «Особливості соціально-виховної роботи з різними категоріями засуджених» розглядаються особливості соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими;
— у темі № 9. «Психологія спілкування» розглядаються правила спілкування працівників СПС із засудженими (в тому числі неповно
літніми);
— у темі № 10. «Психологія конфлікту» розглядаються особливості
діагностики, профілактики та попередження конфліктів засуджених (в тому числі неповнолітніх);
— у темі № 11. «Профілактика самогубств серед засуджених (осіб,
взятих під варту)» розглядаються психологічні особливості за223
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суджених-суїцидентів (в тому числі неповнолітніх), особливості
діагностики, профілактики та попередження суїцидів серед них.
— у темі № 12. «Порядок реалізації засудженими своїх прав».
2.6.	Лікарі медичних частин установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби (первинна підготовка):
— у темі № 2. «Психологічні особливості засуджених (осіб, взятих під
варту)» розглядаються питання про структуру особистості засуджених (в тому числі неповнолітніх), їх психологічні особливості,
вплив умов відбування покарання на їх психіку;
— у темі № 3. «Основи медичної психології» розглядаються питання
особливостей психіки неповнолітніх засуджених із соматичними
захворюваннями, психічними аномаліями, хворих на алкоголізм
та наркоманію, схильних до суїцидальних та аутоагресивних дій;
— у темі № 4. «Психологія спілкування» розглядаються правила спілкування медичного персоналу із засудженими (в тому числі неповнолітніми);
— у темі № 5. «Психологія конфлікту» розглядаються особливості
діагностики, профілактики та попередження конфліктів засуджених (в тому числі неповнолітніх).
2.6. Персонал підрозділів кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України (первинна професійна підготовка):
— у темі № 3. «Психологія неповнолітніх» розглядаються психологічна характеристика підліткового віку, девіантної та делінквентної поведінки неповнолітніх;
— у темі № 4. «Психологія осіб, віднесених до «групи ризику» розглядаються психологічні особливості засуджених «групи ризику»
(в тому числі неповнолітніх): девіантів, депривантів, маргіналів,
антисоціальних особистостей, осіб з алкогольною та наркотичною залежністю, осіб без визначеного місця проживання, злиденних, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, а також особливості роботи працівника КВІ з ними;
— у темі № 6. «Використання технологій педагогічної діяльності
в роботі працівників кримінально-виконавчої інспекції» розглядаються форми, методи та прийоми ресоціалізації неповнолітніх
засуджених, інтерактивні педагогічні технології роботи з ними,
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технології створення перспективних ліній (за А. С. Макаренком);
модуль фахової компетентності:
— у темі № 8. «Основні положення міжнародних правових актів, щодо захисту прав неповнолітніх засуджених».
Департамент по роботі з персоналом ДПтС України

Додаток 6
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Управління кримінальної міліції у справах дітей
пр. Попова 5-а, м. Київ, 04074,
тел. факс 254-93-50
03 грудня 2012року № 58/1-1427
На № 10/13 від 09.11.2012
Співголові Харківської правозахисної групи
Захарову Є. Ю.
61002, м. Харків-2, а/с 10397
Шановний Євгене Юхимовичу!
Управлінням кримінальної міліції у справах дітей МВС України у межах
компетенції розглянуто Ваш інформаційний запит.
Відповідно до запиту надаємо витяг з наказу МВС від 26.11.2008 № 367
та пропозиції щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо уповноважених органів внутрішніх справ у сфері захисту прав дітей.
Інформуємо, що згідно п. 2.10 наказу МВС України від 14.05 2012 № 423
«Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України» інформація, яка
міститься в розпорядчих та службових документах, які містять відомості
про безпосередні функції та завдання підрозділів ОВС, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, відноситься до службової і не підлягає
розголошенню.
Додаток: на арк. в 1 прим.
З повагою начальник Управління		О. О. Лазаренко
Бондарчук Т. І. 254-93-74
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Додаток 7
Перелік навчальних дисциплін спеціалізації з підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та фахівців для
психологічної служби органів внутрішніх справ України
Назва дисципліни

Аудиторія

Сам

Разом

«Професійно-психологічна підготовка працівників
підрозділів кримінальної міліції у справах дітей»

36

18

54

«Психологічна профілактика девіантної поведінки
підлітків

54

18

72

спецкурс «Організація і тактика боротьби зі злочинами, вчиненими неповнолітніми»

54

18

72

«Вікова психологія»

36

36

72

«Конфліктологія»

36

36

72

«Юридична педагогіка»

36

36

72

«Діяльність міліції з протидії насильству у сім’ї»

36

36

72

«Вікова психологія»

60

84

144

«Педагогічна психологія»

54

54

108

«Психологія девіантної поведінки»

46

44

90

«Психологія сім’ї»

30

24

54

«Соціальна робота в ОВС»

64

80

144

Соціологія девіантної поведінки

88

128

216

Разом

630

612

1242
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Додаток 8
ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04050
тел./факс 461-86-00,
Код ЄДРПОУ 37534799
23/10/2012 № 5-5/9-12-3ПУ-137
На № 10/8 від 12/10/12р.
Харківська правозахисна група
Захарову Є. Ю.
а/с 10397, м. Харків, 61002

Шановний Євгене Юхимовичу!
Державною пенітенціарною службою України (далі — ДПтС України) розглянуто Ваш запит щодо надання інформації про розгляд скарг
на жорстоке поводження з дітьми, які тримаються у виховних колоніях
та слідчих ізоляторах ДПтС України.
Повідомляємо, що розгляд скарг в органах та установах ДПтС України
здійснюється відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України,
Законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про попереднє ув’язнення», Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року № Ю9 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.
№ 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форм власності, в засобах масової інформації».
Робота щодо розгляду звернень громадян і організація їх особистого
прийому регламентується Інструкцією про порядок розгляду звернень
громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінальновиконавчої служби України, затвердженої наказом Державного депар227
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таменту України з питань виконання покарань від 30 липня 2008 року
№ 208, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2008 р.
за № 1065/15756. Окремої інструкції щодо розгляду звернень відносно неповнолітніх осіб в ДПтС України не існує.
Порядок подання звернень та організації особистого прийому осіб,
які тримаються в установах кримінально-виконавчої служби, визначається з урахуванням Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів
України «Про попереднє ув’язнення», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» та наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 року № 275 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2003 року за
№ 1277/8598 (із змінами).
Усі звернення громадян, що надходять до органів (установ) кримінально- виконавчої служби, класифікуються на підставі статті 3 Закону
України «Про звернення громадян» (далі — Закон) за змістом на пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Подальший розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян проводиться з урахуванням особливостей їх
розгляду, встановлених розділом II Закону.
Згідно із статтею 20 Закону звернення розглядаються і вирішуються
у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти
днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені
у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала
звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених
у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.
Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх
законними представниками.
Звернення в інтересах громадянина, в тому числі і неповнолітнього,
може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією,
яка здійснює правозахисну діяльність, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені згідно з законодавством.
Діловодство за зверненнями громадян та осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої служби, ведеться окремо від інших видів
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діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб.
Усі звернення громадян, що надійшли до органів (установ) кримінально- виконавчої служби поштою або особисто подані громадянином,
приймаються та централізовано реєструються службою діловодства або
спеціально призначеною для цього посадовою особою у день їх надходження на комп’ютерній системі обліку звернень громадян або у журналах
реєстрації звернень громадян та на реєстраційно-контрольних картках.
Журнальна форма реєстрації та обліку особистого прийому громадян допускається в органах (установах) кримінально-виконавчої служби
з річним обсягом надходження до 600 звернень і такою ж кількістю звернень на особистому прийомі.
Облік особистого прийому громадян здійснюється у журналі обліку
особистого прийому громадян відповідною посадовою особою органу
(установи) кримінально-виконавчої служби, яка здійснює прийом та контроль за виконанням рішень, прийнятих під час особистого прийому,
а також відповідальною посадовою особою діловодної служби роботи із
зверненнями громадян.
Журнал обліку особистого прийому громадян має бути прошитий,
пронумерований, підписаний посадовою особою органу (установи) кримінально- виконавчої служби та скріплений печаткою.
Відповідно до проекту наказу ДПтС України «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому
в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління ДПтС України», який
01.12.2011 направлено для затвердження до Міністерства юстиції України,
визначено форму Журналу обліку особистого прийому громадян та Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (додаються).
Письмові звернення, подані під час особистого прийому, також підлягають централізованій реєстрації на комп’ютерній системі обліку
звернень громадян або в журналах реєстрації звернень громадян та на
реєстраційно- контрольних картках діловодною службою або спеціально
призначеною для цього посадовою особою органу (установи) кримінально-виконавчої служби.
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Після розгляду звернень громадян керівництвом, діловодна служба
або спеціально призначена для цього посадова особа органу (установи)
кримінально- виконавчої служби:
— заносить до контрольної картки резолюцію керівництва та
встановлені терміни виконання доручень за зверненнями громадян;
— забезпечує оперативне доведення звернень громадян (та їх копій)
разом з контрольними картками до виконавців;
— здійснює централізовано реєстрацію та відправку вихідної кореспонденції.
Вхідна кореспонденція за зверненнями громадян, яка одержана
структурним підрозділом на виконання, з обов’язковому порядку обліковується в журналі обліку звернень громадян цього ж структурного
підрозділу органу (установи) кримінально-виконавчої служби.
Облік звернень громадян у структурному підрозділі та доведення їх
до безпосереднього виконавця здійснюються у день їх надходження (під
підпис у журналі обліку).
Результати розгляду звернення заносяться на комп’ютерну систему
обліку звернень громадян або до журналу обліку звернень громадян
і контрольної картки, яка після підписання керівником надається персоналу, спеціально призначеному для роботи із зверненнями громадян, разом з копією відповіді заявнику для зняття з контролю.
За результатами розгляду звернення громадянина за його адресою
надається відповідь за підписом посадової особи органу (установи) кримінально-виконавчої служби, за резолюцією якої розглядалися викладені
у зверненні відомості, а в разі її відсутності — посадової особи відповідно
до розподілу функціональних обов’язків.
Згідно Класифікатора звернень громадян, що надходять до органів,
установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та навчальних закладів,
що належать до сфери управління ДПтС, затвердженого наказом ДПтС
від 25.08.2011 № 332 (із змінами згідно відповідно до наказу ДПтС України
28.05.2012 № 346) в пункті 7 «За категоріями авторів звернень» визначено
підпункти: 7.10 — «Дитина-інвалід» та 7.19. — «Дитина».
Згідно статистичної інформації у 2010 році до Державного департаменту України з питань виконання покарань надійшло 2 звернення від
дітей, у 2011 — 1, 2012 — жодного. Всі звернення були від дітей, батьки
230

Розділ 9

Додатки

яких відбувають покарання, щодо можливості їх дострокового звільнення.
Від засуджених неповнолітніх звернень не надходило.
У листопаді та грудні 2011 року до ДПтС України надходило два звернення від громадянки Короїд Н. В. з приводу, нібито, неправомірних дій
та упередженого ставлення до засудженого Циганка А. В. з боку персоналу Самбірської виховної колонії.
Причиною написання скарги громадянкою Короїд Н. В. міг бути факт
вилучення у неї заборонених предметів, а саме, 17.09.2011 у приміщенні
кімнати побачень у громадянки Короїд Н. В. було вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» та гроші в сумі 200 гривень, під підкладкою днища сумки зарядний пристрій для даного мобільного телефону.
З жовтня 2011 року постановою Самбірського міськрайонного суду
Львівської області громадянку Короїд Н. В. визнано винною по ст. 188
КпАП України та накладено на неї адміністративне стягнення у вигляді
попередження. Мобільний телефон марки «Самсунг», зарядний пристрій до цього телефону та гроші в сумі 200 грн. конфісковано в дохід
держави.
В ході проведеної перевірки інформація, викладена у зверненні громадянки Короїд Н.В. не підтвердилась. Відповідно заходів дисциплінарного реагування до співробітників установи не вживалось.
У 2010 та першому півріччі 2012 року звернень щодо неправомірних
дій по відношенню до неповнолітніх до ДПтС України не надходило.
Порушень законодавства щодо порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень, що стосувалися неповнолітніх не виявлялось.
Також повідомляємо, що через відсутність звернень щодо неправомірних дій по відношенню до неповнолітніх ми не можемо надати вам
розширену версію статистики.
Додаток: на 4 арк.

В.о. начальника управління				

І. В. Андрушко

461-86-19 Скоропляс Владислав Всеволодович
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Статистика звернень громадян, що надходять до установ ДПтС
України
Кількість звернень, що надійшли в 2011/2010 р.р.
№
п/п

Показники згідно з Класифікатором
звернень громадян
2

4 квартал
2011
р.

2010
р.

3

з початку року
+/–

2011
р.

2010
р.

+/–

4

5

6

7

8

7.14

Особа, яка потерпіла від Чорнобильської
катастрофи

1

2

–1

13

7

+6

7.15

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

5

4

+1

14

22

–8

7.16 Герой України

0

0

0

0

0

0

7.17 Герой Радянського Союзу

0

0

0

1

0

+1

7.18 Герой Соціалістичної Праці

0

0

0

0

0

0

7.19 Дитина

0

0

0

1

2

–1

7.20 Народний депутат

10

4

+6

31

22

+9

7.21 Депутат місцевої Ради

3

1

+2

6

3

+3

7.22 Інші категорії

1625

1473

+ 152

6 519

6 196

+323

Разом

1808

1656

+ 152

7 320

7 030

+290

8. За соціальним станом
8.1

Пенсіонер

352

262

+90

1400

1214

+ 186

8.2

Пенсіонер кримінально-виконавчої служби

61

55

+6

247

306

–59

8.3

Робітник

47

60

–13

247

301

–54

8.4

Селянин

6

2

+4

34

23

+11

8.5

Працівник бюджетної сфери

13

2

+ 11

25

14

+11

8.6

Персонал кримінально-виконавчої служби

35

25

+10

123

114

+9

8.7

Державний службовець

32

7

+25

102

40

+62
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8.8

Військовослужбовець

0

1

–1

2

1

+1

8.9

Підприємець

7

4

+3

33

31

+2

8.10 Безробітний

ЗІ

30

+1

1 16

122

–6

8.11 Учень, студент

0

2

–2

8

15

–7

8.12 Служитель релігійної організації

4

0

+4

16

0

+16

8.13 Особа позбавлена волі

308

357

–49

1310

1390

–80

8.14 Особа, воля якої обмежена

19

16

+3

124

60

+64

2

1

+1

10

7

+3

891

832

+59

3523

3392

+131

1 808

1 656

+152

7320

7030

+290

8.15

Особа, яка перебуває на обліку кримінальновиконавчої інспекції

8.16 Інші
Разом

9. За результатами розгляду
9.1

Вирішено позитивно

87

78

+9

297

319

–22

9.2

Відмовлено у задоволенні

131

147

–16

458

583

–125

9.3

Дано роз’яснення

795

795

0

3132

3015

+117

9.4

Звернення, що повернуто авторові відповідно
до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення
громадян»

12

25

–13

133

71

+62

9.5

Звернення, що пересилається за належністю
відповідно до статті 7 Закону України «Про
звернення громадян»

51

36

+ 15

365

103

+262

Класіфікатор звернень громадян
що надходять до органів, установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів та навчальних закладів, що належать до сфери управління
Державної пенітенціарної служби України
• Характеристика звернення
1. За формою надходження
Поштою
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На особистому прийомі
Через уповноважену особу
Через органи влади:
Секретаріат Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Генеральна прокуратура України
Міністерства та відомства
Через засоби масової інформації
Від інших органів, установ, організацій
Через Урядовий контактний центр
За телефоном довіри
Електронною поштою
Факсом
2. За ознакою надходження
Первинне
Повторне
Дублетне
Неодноразове
Масове
3. За видами
Пропозиція (зауваження)
Заява (клопотання)
Скарга
4. За статтю авторів звернення
Чоловіча
Жіноча
Неможливо визначити
5. За суб’єктом
5.1. Індивідуальне
5.2. Колективне
5.3. Анонімне
6. За типом
6.1. Телеграма
6.2. Лист
6.3. Усне
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7. За категоріями авторів звернень
7.1. Учасник війни
7.2. Дитина війни
7.3. Інвалід Великої Вітчизняної війни
7.4. Інвалід війни
7.5. Учасник бойових дій
7.6. Ветеран праці
7.7. Інвалід І групи
7.8. Інвалід II групи
7.9. Інвалід III групи
7.10. Дитина-інвалід
7.11. Одинока мати
7.12. Мати-героїня
7.13. Багатодітна сім’я
7.14. Особа, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи
7.15. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
7.16. Герой України
7.17. Герой Радянського Союзу
7.18. Герой Соціалістичної праці
7.19. Дитина
7.20. Народний депутат
7.21. Депутат місцевих Рад
7.22. Інші категорії
8. За соціальним станом
8.1. Пенсіонер
8.2. Пенсіонер ДКВСУ
8.3. Робітник
8.4. Селянин
8.5. Працівник бюджетної сфери
8.6. Персонал ДКВСУ
8.7. Державний службовець
8.8. Військовослужбовець
8.9. Підприємець
8.10. Безробітний
8.11. Учень, студені
8.12. Служитель релігійної організації
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Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
01011, Київ-11,вул. Різницька 13/15
факс: 280-26-03
26/10/2012 № 23-884 вих 12
Співголові Харківської правозахисної групи
Захарову Є. Ю.
а/с 10397, м. Харків, 61002
Ваш запит щодо надання інформації з окремих питань розгляду скарг
на жорстоке поводження з неповнолітніми в контексті кримінальної юстиції, розглянуто.
Повідомляємо, що прийом та розгляд органами прокуратури «карг
на застосування катувань чи інших видів жорстокого поводження з неповнолітніми в контексті кримінальної юстиції визначаються в загальному порядку, як і стосовно дорослих осіб, за виключенням окремих особливостей.
Цей порядок визначається Кримінально-процесуальним кодексом
України, Кримінальним кодексом України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України «Про прокуратуру», «Про міліцію» та іншими нормативно-правовими актами.
Зокрема, згідно з вимогами, ст.ст. 21, 25, 45, 348, глав 22, 36 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.ст. 12, 30 Закону України «Про прокуратуру», ст. 5 Закону України «Про міліцію» дії слідчого, прокурора та співробітників органів внутрішніх справ про застосування до неповнолітніх
катувань та іншого жорстокого поводження можуть бути оскаржені прокурору та до суду не лише неповнолітнім та його захисником, а й законним
представником підлітка (опікуном, піклувальником).
За вказаними зверненнями проводяться перевірки в порядку ст. 97
Кримінально-процесуального кодексу України, за результатами яких упродовж 10 діб приймається відповідне процесуальне рішення, яке може
бути оскаржено відповідному прокурору та до суду.
В силу вимог ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» прокурор проводить особистий прийом, за результатами якого приймають для розгляду та вирішення звернення з вищезазначених питань.
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Окремих форм обробки заяв про випадки застосування до неповнолітніх катувань та іншого жорстокого поводження та журналу їх реєстрації в органах прокуратури України не ведеться, оскільки це не передбачено організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України.
З огляду на те, що організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України не передбачено ведення окремої статистичної звітності по зверненнях з питань застосування катувань та іншого
жорстокого поводження з дітьми та реагування на вказані факти, надати
запитувану інформацію не має можливості.
Разом 3 тим, слід зазначити, що при здійсненні прокурорського нагляду особлива увага приділяється захисту прав неповнолітніх від усіх
форм насильства, у т.ч. у сім’ї, профілактиці цих негативних явищ.
Проведеними перевірками виявлені порушення законодавства,
спрямованого на захист дітей від злочинних посягань та попередження
насильства в сім’ї. За їх результатами у поточному році прокурорами внесено понад 800 документів реагування, більше 1 тисячі посадових осіб
притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», яким визначено правові та організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2003 № 616 затверджено Порядок розгляду
заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його
загрозу. Цей порядок визначає механізм прийняття обліку і розгляду
правоохоронними та іншими державними органами заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу, в т. ч.
стосовно дітей.
Окрім того, міністерствами та відомствами прийнято низку нормативних документів, які регламентують діяльність державних та правоохоронних органів у цій сфері в т. ч. щодо прийому та розгляду скарг про
випадки насильства стосовно дітей.
Начальник відділу забезпечення Л. Мілевич
доступу до публічної інформації
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суть справи

особа
зливника

Вік постраждалої
дитини

стать

умови,
за яких відбулося застосування
катувань тощо

Громадянин А.
(2 звернення)

Застосування насильства працівниками
міліції: зв’язали руки і ноги шнурками
від кросівок підозрюваного в крадіжці,
погрожували вбити з табельної зброї як
при спроби втечі

адвокат

16 р.

чол.

під час затримання та допитів

Громадянин Б.
(3 звернення)

було 3 електронних звернення про
«знущання над дитиною» представниками органів влади, але не конкретизовані обставини, адреса, прізвище
і місце перебування дитини. На пропозиції конкретно викласти суть проблеми автор звернення писав лише
погрози та лайки

батько

неповнолітня
дитина

чол.

не встановлено

Громадянка В.

Побиття працівниками міліції, під час
розгляду справи в суді не годували
майже добу, не надавалось побачень
з матір’ю

мати

17 років

чол.

під час слідства
і розгляду
справи в суді

Громадянка Г.

Звернення громадян, що надійшли на адресу Уповноваженого з прав
людини щодо жорстокого поводження з дітьми у 2010, 2011 та I півріччі
2012 рр.

Побиття міліціонером дитини, яка с вихованкою дитячого притулку

працівник
притулку
для дітей

16 р.

дів.

по дорозі 3
навчання
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Громадянка Д.

Працівники міліції допитували неповнолітнього без дорослих та побили

Громадянка Є.

Жорстоке побиття військовослужбовцем внутрішніх військ її неповнолітнього
сина та ненадання йому необхідної медичної допомоги під час тримання і ІТТ
Глухівського райвідділу міліції і Сумському слідчому ізолятор

Громадянин Ж.

Застосування працівниками міліції за
повідомборонених методів фізичного та психоавтор
ляє,
логічного впливу з метою отримання звернення
неправдивих зізнань у скоєнні злочину, постражда- що він непорушення його права на захисника, не
лий
повнолітній
повідомили батьків про затримання

Громадянка 3.

Побиття її неповнолітнього онука працівниками міліції

бабуся

17 р.

чол.

під час
затримання
у відділі
міліції

Громадянин І.

Побиття працівниками міліції, що засвідчується висновком судово-медичної експертизи, неправомірне тримання у райвідділі протягом 12 годин та примушування
дачі свідчень без присутності батьків

автор
звернення —
постраждалий

17 р.

чол.

затримання

Громадянин К.

Розділ 9

Нанесення тілесних ушкоджень працівниками СІЗО неповнолітньому підсудному

захисник
постраждалого

15 р.

мати

мати

17 р.

17 р.

чол.

під час
досудового
слідства

чол.

під час
етапування
засудженого,
конвойним,
перебування
в ІТТ та СІЗО

чол.

під час допиту

під час
і слідства

чол.

в СІЗО під час
досудового
слідства
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І ромадянка П.
(2 звернення)

Громадянка 0.

Громадянка М.
Громадянка Н.

Громадянка Л.
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Побиття, нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками міліції при затриманні (вибиті зуби, зламаний ніс)

мати

17 р.

чол.

під час
затримання

Побиття працівниками міліції

матері

15 р.
16 р.

чол.
чол.

під час
затримання

Застосування психологічного тиску, тортури голодом, неповідомлення батькам
про місцезнаходження сина, порушення
права на захист та нереагування на скарги, ненадання йому необхідної медичної
допомоги

мати

неповнолітній

чол.

в ІТТ і СІЗО

Ненадання належної медичної допомоги

бабуся

16 р.

чол.

під час
перебування
в СІЗО

Додатки

Розділ 9
Додаток 12
Відповідь МВС України щодо статистики скарг
на жорстоке поводження та їх розгляду
від 23.10.2012 р. № 58/1-1199
МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
Управління кримінальної міліції у справах дітей
пр. Попова 5-а, м. Київ, 04074,
тел. факс 254-93-50
03 грудня 2012року № 58/1- 1427
На № 10/13 від 09.11.2012
Співголові Харківської
правозахисної групи
Захарову Є. Ю.
61002, м. Харків-2, а/с 10397
Про надання інформації

Шановний Євгене Юхимовичу!
В Управлінні кримінальної міліції у справах дітей МВС України у межах компетенції розглянуто Ваш лист щодо розгляду скарг на жорстоке
поводження з дітьми.
Пунктами 2.1, 2.2 Порядку розгляду звернень з приводу жорстокого
поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення (спільний наказ Державного комітету України з справах сім’ї та молоді, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністер
ства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розгляду
звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або
реальної загрози його вчинення» від 16.01.2004 № 5/34/24/11) звернення
(повідомлення) про факти жорстокого поводження з дитиною, у тому
числі фізичного насильства щодо дитини, подаються до органів внутрішніх справ як самою дитиною, так і фізичними особами за наявності фактів
такого поводження або при реальній загрозі їх учинення.
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Слід зазначити, що на сьогодні чинне законодавство України не встановлює нижньої межі віку особи, яка звертається до органу досудового
слідства та дізнання з заявою про злочин.
У всіх випадках заяви (повідомлення) від дітей приймаються та реєструються у відповідності до вимог наказу МВС України від 14 квітня 2004 року
№ 400 «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються».
Разом з цим повідомляємо, що офіційна статистична інформація
Міністерства внутрішніх справ щодо захисту прав дітей, у тому числі з питань недопущення жорстокого поводження з дітьми, розміщена на сайті
тУ8.§0У.иа та доступна до широкого загалу.
З повагою,
начальник Управління О. О. Лазаренко
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