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ВСТУП

Ця публікація впроваджується в рамках проєкту «Права людини для України», який вико-
нується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордон-
них справ Данії протягом 2019-2023 рр.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не 
обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, Програми 
розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

Катування – це злочин, що завжди вчиняється державою або за її участі. Навіть коли 
катування вчиняється цивільними особами, воно не визнається таким доти, доки не 
буде доведено, що держава сприяла, ігнорувала або не вживала заходів для припинен-
ня цього злочину.

Таке розуміння катувань витікає зі ст. 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жор-
стоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання:

Участь держави в катуваннях у пенітенціарних установах має специфічні наслідки для 
потерпілих та свідків, адже вони знаходиться під контролем кривдника. Зокрема, це 
може призвести до такого:

Які заходи вживаються в Україні та світі для захисту від таких наслідків? Це питання 
вивчалось нами в рамках цього дослідження. Нижче викладаються результати наших 
пошуків, а також висновки та рекомендації для покращення захисту свідків / потерпі-
лих від катувань в українських пенітенціарних установах.

“Для  цілей  цієї  Конвенції  термін  "катування"   означає будь-яку  дію,  якою будь-якій 
особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб 
отримати від неї або від третьої особи відомості чи зізнання, покарати її за дії,  які 
вчинила  вона  або  третя  особа   чи   у   вчиненні   яких   вона підозрюється, а також 
залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини,  що  ґрунтується  на 
дискримінації будь-якого виду,  коли  такий  біль  або  страждання  заподіюються дер-
жавними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх 
підбурювання,  чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди” (виділено авт.).

• Вони не можуть вільно покинути пенітенціарну установу у разі продовження кату-
вань або залякувань, які їх супроводжують;

• Їхня комунікація із зовнішнім світом може бути обмежена або навіть припинена, 
що ускладнює чи унеможливлює повідомлення про події, які слідують після кату-
вань;

• Порушники прав можуть здійснювати фізичний та психічний примус, з метою 
зміни свідчень або відмови від них потерпілими/свідками. При цьому такий примус 
може здійснюватися як безпосередньо пенітенціарними співробітниками, так і через 
інших засуджених;

• Порушники прав можуть іншим чином впливати на свідка / потерпілого шляхом 
застосування надмірних обмежень прав в рамках або поза рамками закону (помі-
щення у “небажану” камеру, заборона займатися улюбленою справою, брати участь 
у праці, дозвіллі, перешкоджання в користуванні особистими речами, обмеження 
комунікації тощо).
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1. МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1.1. ООН

1.1.1 Конвенція ООН

Стаття 13 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження і покарання містить окрему норму щодо 
захисту свідків катувань. Відповідно до неї держава має вживати заходи, щоб захисти-
ти свідків  від  будь-яких  форм жорстокого поводження чи залякування у зв'язку з 
їхніми скаргами чи свідченнями.

Окрім того, захист потерпілих від катувань передбачається статтею 14 Конвенції, яка 
вимагає забезпечення відшкодування та відновлення прав. Концепція відновлення прав 
має широке тлумачення та включає гарантії прав потерпілих. Комітет ООН проти кату-
вань у своєму Загальному коментарі №3 2012 року вказує, що відновлення прав вима-
гає серед іншого гарантій неповторення злочину1. У цьому зв’язку Комітет окреслює 
широке коло зобов’язань за Конвенцією:

Таким чином Комітет ООН проти катувань тлумачить гарантії неповторення злочину 
широко, включаючи загальні заходи з запобігання катуванням. Згідно з його тлума-
ченням, вживаючи превентивних та контрольних заходів, подібних до перерахованих 
вище, «держави-учасниці можуть також виконувати свої зобов’язання щодо запобі-
гання актам катувань відповідно до статті 2 Конвенції [стаття про запобігання кату-
ванням – прим. авт]. Крім того, гарантії неповторення мають важливий потенціал для 
трансформації соціальних відносин, які можуть бути основними причинами насиль-
ства, і можуть включати, але не обмежуються, внесенням змін до відповідних законів, 
боротьбою з безкарністю та вжиттям ефективних запобіжних і стримуючих заходів».
  
Право на неповторення катувань є частиною права на ефективні засоби правового 
захисту, які захищаються як зазначеною Конвенцією, так і іншими міжнародними доку-
ментами на кшталт Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. 

«Щоб гарантувати неповторення катувань або жорстокого поводження, держави-у-
часниці повинні вживати заходів для боротьби з безкарністю за порушення Конвен-
ції. Такі заходи включають надання ефективних, чітких інструкцій державним служ-
бовцям щодо положень Конвенції, особливо щодо абсолютної заборони катувань. 
Інші заходи повинні включати будь-який або всі з таких заходів: громадський кон-
троль за військовими та правоохоронними органами; забезпечення того, щоб усі 
судові процеси відповідали міжнародним стандартам належного процесу (due 
process), справедливості та неупередженості; зміцнення незалежності судової 
влади; захист правозахисників та юридичних, медичних чи інших фахівців, які допо-
магають жертвам катувань; створення систем регулярного та незалежного моніто-
рингу всіх місць позбавлення волі; забезпечення на пріоритетній і постійній основі 
навчання співробітників правоохоронних органів, а також військових і правоохорон-
ців з питань прав людини, що включає специфічні потреби маргіналізованих і враз-
ливих груп населення, а також спеціальну підготовку щодо Стамбульського прото-
колу для фахівців у галузі охорони здоров'я та для правоохоронних органів; сприяння 
дотриманню міжнародних стандартів і кодексів поведінки державними службовця-
ми, включаючи правоохоронні, виправні, медичні, психологічні, соціальні служби та 
військовослужбовців; перегляд та реформування законів, що сприяють або умож-
ливлюють катування та погане поводження…». 

1 Paragraph 31, General comment No. 3 (2012) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment : implementation of article 14 by States parties (CAT/C/GC/3) 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/CAT-C-GC-4_EN.pdf 
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Комітет ООН з прав людини у справі Hugo Rodriguez v. Uruguay розглядає право на 
ефективні засоби захисту, яке міститься у Пакті, як таке, що вимагає розслідування, 
відшкодування шкоди, а також забезпечення того, щоб подібні порушення не трапля-
лися у майбутньому2. 

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції “Катування та інше жорстоке, нелюдське 
або принижуюче поводження або покарання” також звертала увагу на необхідність 
захисту свідків та потерпілих від катувань3. Потерпілі від катувань або жорстокого 
поводження, свідки, особи, які ведуть розслідування, та їхні сім’ї повинні бути захищені 
від насильства, погроз насильства чи будь-яких інших форм залякування, які можуть 
виникнути в ході розслідування (пункт 3b). 

При чому Генеральна Асамблея навіть запропонувала один зі способів захисту потерпі-
лих та свідків, який стосується пенітенціарних установ:

«Особи, які потенційно причетні до катувань або жорстокого поводження, повинні 
бути усунені від будь-якого контролю чи влади, прямого чи непрямого, над заявника-
ми, свідками та їхніми родинами, а також тими, хто проводить розслідування» (пункт 
3b).

Міжнародні документи ООН містять й інші, більш детальні, стандарти щодо захисту 
прав свідків / потерпілих від катувань.

1.1.2. Правила Мандели

Правило 57.2 Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з ув’язненими 
(Правила Мандели) визначає, що засуджені, які поскаржилися на порушення їхніх прав, 
не повинні піддаватися помсті, залякуванню або іншим негативним наслідкам.

У разі, якщо внаслідок катувань було розпочате розслідування, мають бути “негайно 
вжиті заходи, щоб усі потенційно причетні особи не мали жодного відношення до роз-
слідування та не мали контакту зі свідками, потерпілими або сім’ями потерпілих” (пра-
вило 71.3).

1.1.3. Стамбульський протокол

Стамбульський протокол містить міжнародні стандарти щодо ефективного розсліду-
вання катувань, зокрема що стосується документування (фіксації) катувань. Він вима-
гає, щоб слідчі були особливо обережними в частині того, які наслідки для безпеки 
потерпілого або свідка може мати проведення розслідування (п. 95).

Стамбульський протокол містить низку спеціальних стандартів щодо захисту свідків та 
потерпілих. 

По-перше, Протокол містить стандарт, що ті, хто потенційно причетний до катувань 
або жорстокого поводження, повинні бути усунені від будь-якого контролю чи влади, 
прямого чи непрямого, над свідками чи їхніми родинами (пункт 80). Під контролем чи 
владою розуміється як прямий, так і непрямий контроль чи влада (п. 95).

По-друге, Протокол встановлює інші стандарти допиту свідків / потерпілих:

2 Rodriguez v. Uruguay, Communication No. 322/1988, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/322/1988 (1994).
3 Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/55/602/Add.1)] 55/89. 
“Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”
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а) Чутливість. Через характер катувань і травм, яких зазнають люди внаслідок них, 
що часто включає відчуття безсилля, особливо важливо проявляти чутливість до 
потерпілих від катувань та інших свідків (п. 88).

б) Захист від наслідків заяви (скарги) про злочин. Держава має захищати потерпілих 
від катувань, свідків та їхні сім'ї від насильства, погроз насильством чи будь-якої 
іншої форми залякування, яке може виникнути в ході розслідування. Слідчі зобов’я-
зані повідомити свідків про наслідки їх залучення до розслідування та про будь-які 
подальші події у справі, які можуть вплинути на них (п. 88). 

в) Інформування. З самого початку потерпілого слід проінформувати, де це можли-
во, про характер процесу, про те, чому потрібні його свідчення, чи можуть бути вико-
ристані докази, надані потерпілим, і в чому саме це може полягати. Слідчі повинні 
пояснити свідку / потерпілому, які деталі розслідування будуть публічною інформа-
цією, а які конфіденційними. Особа має право відмовитися від співпраці зі слідством 
повністю або частково (п. 91). 

«Ув’язнені перебувають у більшій потенційній небезпеці, ніж особи, які не перебувають 
в місцях позбавлення волі. Вони можуть по-різному реагувати на різні ситуації. В одних 
ситуаціях ув’язнені можуть мимоволі наражати себе на небезпеку, висловлюючись 
надто поспішно, вважаючи, що їх захищає сама присутність слідчого «ззовні». Це може 
бути не так. В інших ситуаціях слідчі можуть наштовхнутися на «стіну мовчання», 
оскільки ув’язнені занадто залякані, щоб комусь довіряти, навіть якщо їм пропонують 
розмовляти наодинці. В останньому випадку може стати у нагоді розпочати з «групо-
вих інтерв’ю», щоб мати можливість чітко пояснити обсяг і мету розслідування, а 
потім запропонувати провести бесіду наодинці з тими особами, які бажають вислови-
тися. Якщо страх помсти, виправданий чи ні, занадто великий, може знадобитися 
опитати всіх ув’язнених у певному місці позбавлення волі, щоб не викрити жодної кон-
кретної особи …» (п. 97). 

По-третє, Протокол імпліцитно закріплює принцип «не нашкодь». У разі, якщо свідок 
може бути підданий небезпеці через надані свідчення, слідчий повинен шукати інші 
докази (п. 96). Іншими словами, не є прийнятним розслідування катувань «будь-якою 
ціною», якщо це може піддати ризику засудженого-свідка.

Протокол описує специфіку цього ризику в пенітенціарних установах таким чином: 

Коментарі до Протоколу вказують, що окрім відсторонення від посад причетних осіб, 
держави мають піддавати кримінальним переслідуванням погрози потерпілим та свід-
кам і доповнювати ці заходи практичними заходами захисту потерпілих та свідків4. У 
цьому контексті міжнародні правозахисні організації закликають до створення про-
грам захисту потерпілих та свідків катувань від залякування. Такі програми повинні 
мати законодавче підґрунтя та бути усталеними, а не використовуватися час від часу. 
Також рекомендується криміналізація залякування потерпілих, їх підкупу та навіть 
криміналізація зворотних звинувачень проти скаржників5.

4 A practical guide to the Istanbul Protocol – for lawyers Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation 
and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Second 
edition 2007 ,  International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 2009 
Published 2009 . – р. 31.
5 Taking Complaints of Torture Seriously. Rights of Victims and Responsibilities of Authorities, The Redress Trust, 
2004. – р. 65
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1.1.4. Спеціальний доповідач ООН з питань катувань

Спеціальний доповідач ООН з питань катувань є інституцією ООН, яка розвиває стан-
дарти боротьби з катуваннями. У своїх доповідях Спецдоповідач звертав увагу на про-
блеми захисту потерпілих / свідків катувань. Він також закликав до створення програм 
захисту таких осіб:

Окрім того, Спецдоповідач вказував на необхідність переведення в’язнів до інших пені-
тенціарних установ у випадках, коли вони знаходяться під загрозою. У такій установі 
мають бути вжиті спеціальні заходи щодо їхньої безпеки7.

1.1.5. Інші стандарти ООН

ООН має власні стандарти захисту потерпілих, свідків та інших осіб, які співпрацюють 
з ООН в контексті здійснення моніторингу дотримання прав людини її агенціями та 
співробітниками. Таким стандартам присвячений цілий розділ посібника ООН з питань 
моніторингу дотримання прав людини8. 

З точки зору авторів посібника, захист полягає у застосуванні всіх заходів, які можуть 
сприяти запобіганню або мінімізації ризику заподіяння шкоди та/або зменшенню 
будь-яких загроз, які можуть поставити під загрозу життя чи фізичну недоторканість 
осіб, які співпрацюють, та/або зупинити заподіяння їм шкоди. Захисні заходи включа-
ють як такі, що вживаються для запобігання ризику (превентивні), так і такі, що вжива-
ються, коли така особа стикається з загрозою або піддається репресіям (реактивні)9.

З точки зору авторів посібника, захист – це спільна відповідальність кількох суб’єктів:

6 Paragraph 26 (k), Report of the Special Rapporteur on the Question of Torture Submitted in Accordance with 
Commission Resolution 2002/38  (E/CN.4/2003/68) // 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/160/49/PDF/G0216049.pdf?OpenElement 
7 Ibid.
8 Chapter 14, Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons. Manual On Human Rights 
Monitoring // https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf
9 Ibid, р. 5. 

“Необхідно серйозно розглянути питання створення програм захисту свідків катувань 
та подібних видів жорстокого поводження, які також мають охоплювати судимих 
осіб»6.

1. Держави, яка несе основну відповідальність за захист та впровадження стандартів 
прав людини;

2. Потерпілих, свідків та інших осіб, що співпрацюють. Індивідуальна відповідаль-
ність за самозахист полягає в тому, що такі особи роблять власний вибір щодо 
ризиків, які вони вважають прийнятними чи неприйнятними. Оцінка ризиків в такому 
разі є суб’єктивною і залежить від сприйняття політичного, соціального та безпеко-
вого контекстів і може змінюватися з часом;

3. Тих, хто може впливати на безпеку осіб, що співпрацюють, прямо чи опосередко-
вано (наприклад, неурядові організації). Правозахисники несуть професійну 
відповідальність відповідно до принципу «не нашкодь». Потерпілі/свідки можуть 
неправильно оцінити ризики для їхньої безпеки, співпрацюючи з правозахисниками. 
Тому їхня професійна відповідальність полягає в тому, щоб не піддавати небезпеці 
життя та здоров’я свідків/потерпілих.
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Захист базується на інформованій згоді свідків/потерпілих і їх потрібно повною мірою 
інформувати щодо потенційних наслідків їхніх свідчень. При цьому згода має бути кон-
кретною, для розуміння подальшої долі свідчень та ризиків. 

Понад те, навіть якщо згода мала місце, все одно слід оцінювати потенційні наслідки 
для безпеки свідка. Якщо існує такий ризик для безпеки, не слід поширювати отрима-
ну інформацію, або слід робити це таким чином, щоб уникнути ризику (наприклад, 
використовувати загальні твердження без конкретних деталей). У цьому контексті най-
кращий захист полягає у розумінні потенційних ризиків та в обережності при всіх взає-
модіях зі свідками/потерпілими10.

ООН також розробила посібник «Хороші практики для захисту свідків у кримінальних 
провадженнях, які стосуються організованої злочинності». Хоча ці стандарти стосують-
ся організованої злочинності, вони містять низку настанов релевантних для потерпілих 
/ свідків катувань. 

Наприклад, що стосується пенітенціарної системи спеціальні заходи можуть включати:

Варто також враховувати ризики для засуджених-свідків після звільнення з в'язниці. 
Методи захисту на цьому етапі можуть включати переселення в нову місцевість під 
новим іменем. При цьому члени сім'ї таких осіб повинні також бути включені до про-
грам захисту свідків. Крім того, у разі, якщо потерпілий скоїть новий злочин після звіль-
нення, ризики для нього як для колишнього свідка потрібно враховувати при майбут-
ньому розміщення в установі – таке розміщення має бути окремим від в'язнів, які ста-
новлять загрозу12.

10Ibid, р. 7. 
11Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, UNODC, 
2008 // 
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/Good_Practices_for_the_Prot
ection_of_Witnesses_in_Criminal_Proceedings_Involving_Organized_Crime.pdf , p. 20.
12p. 21.

а) ізоляція від загальної маси ув'язнених;

б) зміна імені ув'язненого-свідка;

в) спеціальні умови транспортування для надання свідчень у суді;

г) ізоляція в окремих дільницях в'язниці або навіть у спеціальних в'язницях11.

8



1.2. РАДА ЄВРОПИ 

1.2.1. Європейські в’язничні правила

Європейські в’язничні правила не містять спеціальних стандартів захисту свідків/по-
терпілих у в'язницях. Однак вони містять загальні настанови щодо захисту будь-яких 
свідків (в першу чергу на волі) від засуджених. 

Зокрема, Правила вказують, що контакти засуджених можуть бути обмежені, якщо це 
потрібно для кримінального провадження, підтримки порядку, безпеки, запобігання 
злочинам та захисту свідків (правило 24.2).

Європейські в’язничні правила також вказують, що засуджені не повинні зазнавати 
будь-яких покарань, помсти, залякування, репресій або інших негативних наслідків у 
результаті подання ними скарг (правило 70.9). Це правило повною мірою стосується і 
випадків скарг на неналежне поводження, заяв про вчинення злочину у зв’язку з кату-
ваннями. 

1.2.2. Європейський комітет з запобігання катуванням 

У своїй 27-ій Загальній доповіді 2017 року, Європейський комітет з запобігання кату-
вань розробив стандарти механізмів скарг в’язнів.

Що стосується свідків катувань, то Комітет підкреслив:

Комітет також звертає увагу на захист свідків катувань під час своїх візитів до різних 
країн. Наприклад, у своїй доповіді 2020 року щодо візиту в Україну, Комітет висловив 
бажання бути проінформованим щодо того, чи вжило Державне бюро розслідувань 
будь-яких заходів для гарантування анонімності та безпеки свідків катувань у Бердян-
ській виправній колонії №7714. 

13 Paragraph 85, 27th General Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment // https://rm.coe.int/16807bc1cf 
14 Paragraph 35, Report on the CPT visit to Ukraine in 2020 // 
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-ukr-20200804-en-8 

“Необхідно докласти зусиль для того, щоб заявники залишалися вільними від заляку-
вання та репресій. У зв’язку з цим працівники всіх рівнів повинні отримувати чітке 
розуміння про те, що будь-які погрози, спроби не допустити потрапляння скарг до 
відповідних органів з розгляду скарг, залякування чи дії у відповідь неприпустимі й підля-
гатимуть відповідним санкціям”13. 
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2. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПОТЕРПІЛИХ /
СВІДКІВ КАТУВАНЬ В ТЮРМАХ

З метою вивчення зарубіжного досвіду захисту потерпілих / свідків катувань, ми здійс-
нили аналіз законодавства та публікацій на цю тему в англомовних та франкомовних 
країнах. З них лише в 4-ох ми виявили інформацію щодо тематики нашого досліджен-
ня (США, Сполучене Королівство, Франція, Бельгія). 

2.1. Сполучені Штати Америки 

США мають чіткі процедури щодо захисту свідків у в’язницях. Для цього існують так 
звані Дільниці захисного ув’язнення (Protective Custody Units)15. Тримання в таких діль-
ницях застосовується як винятковий захід у разі небезпеки. Коли небезпека зменшить-
ся, тюремна система має намагатися інтегрувати свідка у загальне тюремне населення. 
При цьому свідок продовжує залишатися учасником Програми захисту свідків. 

Програмні заходи, що надаються в цьому контексті, полягають у тому, що свідок відо-
кремлюється від тих, хто становить загрозу, місцезнаходження свідка не може бути 
розголошено тим, хто робить запит, а транспортування здійснюється в індивідуалізова-
ному порядку. 

Якщо рівень загрози свідку не дає підстав для участі в Програмі захисту свідків, слідчий 
орган надає будь-який інший захист, який він вважатиме за необхідне. 

Якщо після звільнення свідок відмовляється від подальшої участі в Програмі захисту 
свідків, тюремна система має співпрацювати з органами пробації, намагаючись звіль-
нити свідка до юрисдикції, де для нього немає загрози, в т.ч. що стосується звільнення 
через напіввідкриті пенітенціарні установи. 

Вважається, що свідки, які проживають у Дільниці захисного ув’язнення живуть більш 
комфортно, ніж інші ув’язнені. Вони мають безкоштовний та необмежений доступ до 
телефонних дзвінків і кабельного телебачення, а також можливість використовувати 
власні гроші для покупки їжі, техніки та інших предметів побуту16.

Окрім програми захисту свідків, у в’язницях також є спеціальні захищені дільниці ув’яз-
нення для в’язнів, потерпілих від сексуальних домагань. Незважаючи на те, що умови у 
таких дільницях значно різняться від однієї установи до іншої, життя у них є більш 
обмеженим, ніж серед загальної маси в’язнів. 

Деякі великі в’язниці мають окремі захисні приміщення, але в більшості з них захисне 
ув’язнення передбачає перебування у так званій адміністративній ізоляції 
(administrative segregation, т.зв. “ad seg”). Це означає, що ув’язнений перебуває в камері 
двадцять три години на добу і повинен там харчуватися17.

Дільниці захисного ув’язнення критикуються американськими юристами. На їхню 
думку, теорія захисного ув’язнення відрізняється від практики. На практиці, такий 
захист означає поміщення до Дільниці спеціального розміщення (Special Housing Unit), 
яка зазвичай використовується для дисциплінарних покарань. А тому там вони підда-
ються практично таким самим обмеженням, як і засуджені, які поміщені туди у зв’язку 
зі вчиненням дисциплінарного проступку. Зокрема, до них застосовуються такі обме-
ження як 23-годинна ізоляція в одиничній камері та зменшена кількість телефонних 
дзвінків та дозвілля18.

15   Section 708. Prisoner-witness, Criminal Resource Manual, 
https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-708-prisoner-witnesses 
16 Protective custody // https://law.jrank.org/pages/9524/Protective-Custody.html 
17 Ibid.
18 Prison Protective Custody // https://prisonerresource.com/prison-life/protective-custody/
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Таким чином варто відрізняти поміщення до захисних дільниць в порядку захисту свід-
ків від поміщення до захисних дільниць в загальному порядку. При чому програма 
захисту свідків застосовується за ініціативою прокуратури, тоді як поміщення до зви-
чайних захисних дільниць може здійснюватися пенітенціарною адміністрацією. Окрім 
того, існує поміщення до спеціальних захисних дільниць в порядку захисту засуджених 
за статеві злочини (Sex Offender Management Program)19. 

Таким чином прохання про поміщення до захисної дільниці для засуджених стає осо-
бистою дилемою, адже потрібно вирішувати між кращим режимом тримання та ризи-
ками для життя і здоров’я. 

Слід відрізняти добровільне поміщення у захисну дільницю та недобровільне помі-
щення. Наприклад, у штаті Нью-Йорк так відрізняють ці типи ув'язнення20.

Американський закон про запобігання зґвалтуванням у в’язницях та інші стандарти 
захисту 

Закон про запобігання зґвалтуванням у в’язницях (Prison Rape Elimination Act (PREA)) – 
це федеральний закон, який був прийнятий у 2003 році як реакція на значну кількість 
зґвалтувань в американський в’язницях.

Хоча цей закон прямо не стосується потерпілих від катувань, однак захисні заходи, які 
витікають з нього, цілком застосовні і до них. Наприклад, як результат прийняття цього 
закону була створена спеціальна комісія, яка рекомендувала реформи для захисту 
вразливих засуджених. Наприклад, Комісія вказувала:

19 Ibid. 
20 Directive “Protective Custody Status” of the New York State Department of Corrections and Community 
Supervision // https://doccs.ny.gov/system/files/documents/2020/12/4948.pdf 

1. Добровільне. Йдеться про ув'язнених, які є потенційними потерпілими або свідка-
ми, яких можуть залякувати, або які не мають можливості жити в загальній масі 
засуджених і яким з поважних причин може бути обмежено спілкування з загальною 
масою ув'язнених. Вони добровільно погоджуються на статус спеціального захисту.

Ув’язнений у такому статусі може вимагати переведення до загальної маси в’язнів. 
Такий запит має бути розглянутий, і протягом 14 днів ув’язнений має бути або вклю-
чений до загальної маси, або підлягає розгляду комісії, щоб визначити необхідність 
недобровільного захисту. 

2. Недобровільне. Йдеться про ув'язнених, які можуть бути потенційним потерпілим 
або свідком, яких можуть залякувати, або які не мають можливості жити в загальній 
масі засуджених і яким з поважних причин може бути обмежено спілкування з 
загальною масою ув'язнених. Вони добровільно не погоджуються на статус 
спеціального захисту.

Статус такого ув’язненого має переглядатися кожні сім днів протягом перших двох 
місяців і принаймні кожні 30 днів після цього. Перегляд здійснюється комісією з 
трьох членів, що складається з персоналу різних підрозділів установи. 

«Заходи захисту можуть включати переміщення ув’язненого до іншого жилого примі-
щення, переведення його в іншу установу або коригування службових обов’язків окре-
мих членів персоналу. Однак переведення не повинно бути автоматичним заходом, 
тим паче, що це може призвести до перешкод слідству, наданню необхідних послуг і в 
деяких випадках доступу до сім’ї. Консультації з ув’язненими про їхню безпеку можуть 
бути конструктивними та допомогти виявити низку можливих захисних заходів. 
Оцінка кожного випадку допоможе запобігти переведенням, які ув’язнені можуть 
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Таким чином Комісія звернула увагу на зворотну сторону захисних заходів для вразли-
вих засуджених – додаткова ізоляція та обмеження різних прав.

У відповідь на звіт Комісії, прокуратура інтерпретувала його, конкретизувавши заходи 
в контексті захисту в’язнів під час розслідувань відповідних злочинів22:

Деякі загальні стандарти захисту прав вразливих засуджених, зокрема свідків, були 
розроблені адвокатами. У 2010 році, Американська асоціація адвокатів (American Bar 
Association) затвердила набір стандартів щодо поводження з ув’язненими. 

Стандарт 23-5.2 стосується запобігання та розслідування насильства23. Відповідно до 
стандарту пенітенціарні та інші державні органи повинні вжити всіх практичних заходів 
для зменшення насильства та можливостей для насильства у виправних установах та 
під час транспортування, включаючи:

21 National Prison Rape Elimination Commission Report, 2009 // https://www.ojp.gov/pdffiles1/226680.pdf , 
p. 106.
22 Prison Rape Elimination Act [Old Research Report], 2012-R-0423, by C. Reinhart, Chief Attorney // 
https://www.cga.ct.gov/2012/rpt/2012-R-0423.htm
23 National Prison Rape Elimination Commission Report, 2009 // https://www.ojp.gov/pdffiles1/226680.pdf , 
p. 106.

сприйняти як покарання. Оскільки ізоляція може негативно вплинути на психічне 
здоров’я ув’язненого, персонал повинен використовувати її лише тоді, коли це абсо-
лютно необхідно для забезпечення безпеки ув’язненого та процесу розслідування. … 
деякі ув’язнені, які інакше повідомляли б про насильство, мовчать, оскільки вони не 
бажають терпіти обмеження життя в ізоляції»21.  

• захист ув'язнених і персоналу, які повідомляють про зловживання або співпрацю-
ють зі слідством, від помсти з боку інших ув'язнених або персоналу;

• заходи захисту, включаючи зміну житла або переміщення ув’язнених, потерпілих 
чи їхніх кривдників, відсторонення причетного персоналу чи кривдників від контак-
тів із потерпілими та емоційна підтримка для ув’язнених або персоналу, які бояться 
помсти за повідомлення про сексуальне насильство або співпрацю зі слідством;

• контроль поведінки та поводження з ув’язненими чи персоналом, які повідомля-
ють про зловживання або співпрацюють зі слідством, включаючи дисциплінарні 
рапорти щодо ув’язнених та зміни в умовах проживання чи участі в програмах, про-
тягом щонайменше 90 днів, щоб побачити, чи мали місце якісь події, що могли бути 
прихованою помстою;

• обговорення будь-яких подій з ув'язненим або співробітником, щоб визначити, чи 
має місце помста, і, якщо має, негайне вжиття заходів для захисту ув'язненого або 
співробітника.

• використання перевіреної системи класифікації;

• запобігання перенаселенню установ;

• забезпечення належного нагляду за ув'язненими під час транспортування та в усіх 
приміщеннях установи;

• запобігання можливостям ув’язнених здійснювати примусові повноваження чи 
контроль над іншими ув’язненими, у тому числі шляхом доступу до конфіденційної 
інформації іншого ув’язненого;
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2.2. Сполучене Королівство

Сполучене Королівство є прихильником оцінки ризиків заподіяння шкоди засудженим. 
Оцінка ризиків такої шкоди здійснюється на різних етапах, таких як розподіл до уста-
нови, або навіть при поданні скарг. 

Під час подання скарги засудженим, він має право зазначити у спеціальній графі, що 
скарга стосується насильства, включаючи погрози та залякування. Це дозволяє розпо-
чати «процедури зменшення насильства» (violence reduction procedures) у випадках, 
коли вони є необхідними, відповідно до Інструкції щодо роботи з засудженими, які зна-
ходяться під ризиком самоушкоджень, або шкоди з боку інших осіб24.

Враховуючи, що британська тюремна система заснована на камерному розміщенні, 
окремі інструкції стосуються й спільного розміщення в’язнів у камерах. Визначаються 
категорії в’язнів відповідно до ризиків завдання їм шкоди. Під високим ризиком знахо-
дяться в’язні, «щодо яких існують чіткі підтверджені ознаки високого ризику того, що 
вони можуть бути серйозно агресивними щодо співкамерників, або що співкамерники 
можуть бути серйозно агресивними щодо них». У випадку високого ризику застосову-
ються обмеження щодо спільного проживання в одній камері25.

2.3. Франція

Французька правова система не передбачає спеціального порядку захисту прав потер-
пілих чи свідків катувань в пенітенціарних установах. 

Разом з тим Кримінальний процесуальний кодекс Франції, який регулює виконання 
покарань та тримання під вартою, містить окрему процедуру щодо забезпечення 
безпеки засуджених. Вона може застосовуватися і до засуджених-потерпілих/свідків. 
Зокрема, стаття R57-7-62 передбачає застосування одиночного ув’язнення для цілей 
захисту чи безпеки, яке можливе за ініціативою пенітенціарної адміністрації чи засуд-
женого. Таке ув’язнення не вважається дисциплінарним заходом.

Засуджений поміщається в ізоляцію та перебуває в камері один. Він зберігає за собою 
право на інформацію, побачення, письмову та телефонну кореспонденцію, здійснення 
богослужінь та користування своїм особистим рахунком. При цьому засуджений не 
може брати участі у прогулянках і групових заходах, якщо на участь в окремому спец-
ифічному заході не надано дозвіл керівником установи. 

24   Paragraph 5.6, Prisoner Complaints Policy Framework, PSI 02/2012, Re-Issue Date: 20th September 2021, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1018922
/prisoner-complaints-policy-framework-mbu-appeals-addition.pdf 
25 Paragraph 1.4, The Cell Sharing Risk Assessment, PSI 20/2015,   11 May 2015, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910904/
PSI_20_2015_Cell_sharing.pdf 

• запобігання можливостям злочинної ієрархії отримати будь-яку владу;

• швидка ізоляція ув'язнених, коли їм може загрожувати небезпека;

• запобігання ігноруванню або заохоченню персоналом насильства, знущання чи 
вимагання;

• регулярна оцінка рівня страху ув’язнених від можливого насильства і відповідне 
реагування на занепокоєння ув’язнених.
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Однак керівник установи організовує, наскільки це можливо і залежно від особистості 
засудженого, спільну діяльність для засуджених, які знаходяться в умовах дисци-
плінарної ізоляції. 

Тривалість такої ізоляції за ініціативою адміністрації установи становить 3 місяці й 
може неодноразово продовжуватися вищим керівництвом тюремної системи, але у 
підсумку не може перевищувати 2 років. Тим не менш, навіть в такому випадку у винят-
ковому порядку тримання в ізоляції може бути продовжено міністром юстиції понад 2 
роки.

Також у Франції існує спеціальна процедура “référé”, яка передбачає звернення до 
адміністративного суду з метою вжиття негайних заходів для захисту прав. Стаття 
L521-2 Кодексу адміністративного судочинства Франції визначає, що таке застосуван-
ня можливе, якщо це необхідно для захисту фундаментальної свободи, якій орган 
влади може завдати суттєвої і очевидно незаконної шкоди (une atteinte grave et 
manifestement illégale). Відповідно до цієї процедури суд має прийняти рішення протя-
гом 48 годин. 

Процедура “référé” може застосовуватися і у випадках захисту свідків/потерпілих від 
порушень прав. В такому разі, суд може наказати вжити будь-яких заходів, зокрема 
переведення до іншої установи. 

Наприклад, у 2015 році, ув’язнений, який зазнавав негативних наслідків з боку пенітен-
ціарної адміністрації через його скаргу на обшуки, звернувся до суду в порядку “référé” 
з метою переведення з арештного дому Fleury-Mérogis до іншої установи. Адміністра-
тивний суд йому відмовив. Однак засуджений оскаржив це рішення до Державної 
ради26, яка зобов’язала тюремну владу вирішити питання про переведення ув’язненого 
до іншої установи протягом 24 годин. Підставою для цього рішення стало те, що ув’яз-
нений знаходився у вразливій ситуації та піддавався регулярній помсті через його 
скарги на тюремних співробітників27.

2.3. Бельгія

Основним актом, який регулює діяльність пенітенціарних установ в Бельгії є Пенітен-
ціарний закон 2005 року. Цей закон ще називають на честь його головного автора 
«Закон Дюпона». У Західній Європі його часто цитують як приклад прогресивних пені-
тенціарних законів, адже він увібрав значну кількість стандартів з Європейських в’яз-
ничних правил.

Розділ 3 Закону називається «Особливі заходи безпеки». Він визначає, що начальник 
установи може вживати особливих заходів безпеки щодо ув'язненого, якщо є ознаки 
загрози порядку чи безпеці.

Конкретний захід безпеки повинен бути пропорційним загрозі. Перед прийняттям 
рішення про застосування того чи іншого заходу безпеки начальник установи має 
заслухати засудженого. У тих випадках, коли загроза унеможливлює очікування, 
засудженого заслуховують якомога швидше. Про відповідне рішення, а також про його 
мотиви письмово повідомляється засуджений. 
 

26 Вища інстанція у системі адміністративного судочинства.
27 Conseil d'État, Juge des référés, 30/07/2015, 392100 // 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030969396/ 
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Якщо загроза не допускає затримок, інші працівники в'язниці можуть тимчасово засто-
сувати спеціальні заходи безпеки за умови негайного повідомлення про це начальника 
установи.

Спеціальні заходи безпеки не можуть мати характер дисциплінарного стягнення, 
навіть якщо вони мотивовані фактами, які можуть призвести до дисциплінарних стяг-
нень.

Дозволяються такі спеціальні заходи безпеки, що вживаються окремо або в поєднанні 
протягом якомога коротшого часу:

Ці особливі заходи безпеки не можуть здійснюватися більше семи днів. Вони можуть 
бути продовжені мотивованим рішенням начальника установи, заслухавши засудже-
ного. Такі заходи можуть бути подовжені максимум три рази.

У разі недостатності зазначених заходів можуть бути вжиті заходи «особливої безпе-
ки». Вони можуть тривати 2 місяці (з можливістю продовження) та можуть полягати в 
обмеженнях різних прав, але в першу чергу передбачають ізоляцію від інших засудже-
них. Пенітенціарна адміністрація зобов’язана фіксувати вжиття таких заходів у 
спеціальному реєстрі центрального рівня (§6, ст. 118).

2.4. Інші країни

У Гон-Конзі та Нідерландах для забезпечення безпеки в’язнів-свідків, які знаходяться 
під високим ризиком, були створені спеціальні дільниці безпеки в тюрмах. Поміщення 
до цих дільниць полягає в ізоляції від інших засуджених, особливо від тих, які будуть 
свідчити по тій самій справі28.

28 Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, 
UNODC, 2008 // 
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/Good_Practices_for_the_Prot
ection_of_Witnesses_in_Criminal_Proceedings_Involving_Organized_Crime.pdf , р. 20.

- вилучення певних предметів;

- відсторонення від певних спільних чи індивідуальних видів діяльності;

- спостереження вдень і вночі (дотримуючись потреб нічного відпочинку);

- обов'язкове перебування у відведеному житловому приміщенні;

- розміщення в безпечній камері, без предметів, використання яких може бути небез-
печним.
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3. ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

3.1. Законодавство 

Питання захисту свідків злочинів в Україні регулюються Законом України “Про забезпе-
чення безпеки осіб, які беруть участь у  кримінальному судочинстві”. Цей Закон містить 
окрему статтю, присвячену забезпеченню безпеки осіб, які перебувають в установах 
виконання покарань чи слідчих ізоляторах (стаття 19).

Відповідно до цієї статті безпека осіб, які перебувають в установах виконання покарань 
чи слідчих ізоляторах, забезпечується заходами, зазначеними у статтях 829, 1130, 1531, 
1632 цього Закону, за винятками, що випливають з вимог режиму їх тримання. 

Додатково до них можуть застосовуватися такі заходи:

а) переведення до іншої установи виконання покарань чи слідчого ізолятора;

б) окреме тримання.

Окрім цього закону, Кримінально-виконавчий кодекс України визначає, що засуджені 
мають право на безпеку (стаття 10). Ця стаття передбачає, що у разі наявності небезпе-
ки для життя і здоров'я засуджених, до яких згідно із законом у зв'язку з їх участю у 
кримінальному судочинстві прийнято рішення про застосування заходів безпеки, 
адміністрація установи виконання покарань вживає заходів щодо забезпечення безпе-
ки цих осіб. Крім того, до зазначених осіб можуть бути застосовані ізольоване триман-
ня33; переведення в іншу установу виконання покарань.

Деталі застосування заходів безпеки до свідків злочинів (і відповідно до свідків/потер-
пілих від катувань) закріплені у спеціальному Наказі Мін’юсту34. 

Відповідно до цього Наказу підставою для вжиття заходів щодо забезпечення безпеки 
осіб, зазначених у статті 2 Закону, є дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх 
життю, здоров'ю, житлу і майну.

Приводом для вжиття заходів щодо забезпечення безпеки осіб, взятих під варту, та 
засуджених, які беруть участь у кримінальному судочинстві, можуть бути:

- заява учасника кримінального судочинства, члена його сім'ї або близького родича;

- звернення керівника відповідного державного органу;
 
- отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров'ю,
   житлу і майну зазначених осіб.

 
 

29 Особиста охорона, охорона житла і майна.
30 Заміна документів та зміна зовнішності.
31 Забезпечення конфіденційності даних про особу.
32 Закрите судове засідання.
33 Звертає на себе увагу те, що схожа норма Закону України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у  кримінальному судочинстві” вказує на «окреме тримання», а не на «ізольоване тримання». 
Визначення цих типів тримання не розкривається, а тому питання про те, чим відрізняються ці типи 
тримання законодавець залишив відкритим. 
34 Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо забезпечен-
ня безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах” від 25.04.2017 № 
1408/5.
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Заходи безпеки застосовуються за мотивованою постановою начальника слідчого 
ізолятора або установи виконання покарань, санкціонованою прокурором. Вони поля-
гають у триманні в окремій камері ПКТ (ОК), ДІЗО або карцері до закінчення перевірки, 
усунення небезпеки, остаточного розв'язання конфлікту або отримання наряду на 
переведення до іншого слідчого ізолятора або установи виконання покарань.

Начальник слідчого ізолятора або установи виконання покарань, де знаходиться особа, 
взята під варту, або засуджений, яка (який) бере участь у кримінальному судочинстві і 
щодо якої (якого) здійснюються заходи безпеки, встановлює перелік необхідних 
заходів і способів їх реалізації, керуючись при цьому конкретними обставинами справи 
і необхідністю усунення існуючої загрози.

Про вжиті заходи безпеки та їх результати начальник слідчого ізолятора або установи 
виконання покарань, який здійснює такі заходи, інформує слідчого, прокурора, суд, у 
провадженні яких знаходяться кримінальні провадження щодо кримінальних правопо-
рушень, а також слідчого суддю, якщо рішення про застосування заходів безпеки прий-
малось ним.

Начальник слідчого ізолятора або установи виконання покарань також має право звер-
татися до слідчого, прокурора, суду, у провадженні яких знаходяться кримінальні про-
вадження щодо кримінальних правопорушень, з клопотанням про скасування здійсню-
ваних заходів безпеки.

Що стосується вчинення злочинів щодо осіб, узятих під варту, адміністрацією цих уста-
нов, то Наказ містить імперативну норму. У разі, якщо ДБР розслідує злочин за факта-
ми неналежного поводження з такими особами з боку персоналу ДКВС, вони підляга-
ють негайному переведенню до іншої установи: 

Заходи безпеки можуть вживатися і за ініціативою самого засудженого чи особи, взятої 
під варту. В такому разі вони мають право звернутися із заявою до будь-якої посадової 
особи органу чи установи виконання покарань з проханням про забезпечення осо-
бистої безпеки. У цьому разі посадова особа зобов'язана вжити невідкладних заходів 
щодо забезпечення особистої безпеки засудженого. 

При отриманні заяви (повідомлення) про загрозу безпеці засудженого посадова особа 
слідчого ізолятора або установи виконання покарань негайно доповідає про це началь-
нику слідчого ізолятора або установи виконання покарань та черговому помічнику 
начальника слідчого ізолятора або установи виконання покарань або особі, яка виконує 
його обов'язки.

У разі наявності у заяві (повідомленні) про загрозу безпеці засудженого відомостей про 
кримінальне правопорушення черговий помічник начальника слідчого ізолятора або 
установи виконання покарань або особа, яка виконує його обов'язки, надсилає заяву 
(повідомлення) до відповідного правоохоронного органу.

35 Прим. авт.: Ця норма не поширюється на засуджених, а лише на осіб, узятих під варту. Незрозумілою 
залишається мотивація нормотворця, який не поширив дію цієї норми також на засуджених. Так само ця 
норма не поширюється на свідків катувань, а лише на потерпілих. 

«… на підставі вмотивованої постанови слідчого чи прокурора у такому провадженні 
особа, взята під варту, повинна бути невідкладно переведена до іншого слідчого ізоля-
тора чи до іншого місця попереднього ув’язнення, зазначеного у постанові з одночасним 
повідомленням про це особи чи органу, які здійснюють кримінальне провадження, … та 
відповідного прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведен-
ня досудового розслідування» (пункт 9, Розділ ІІ)35.
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Разом з тим, Наказ не передбачає процедури звернення засудженого чи особи, взятої 
під варту, до слідчого чи прокурора у разі, якщо вони є свідками чи потерпілими від 
катувань. Навіть у випадку причетності до катувань співробітників ДКВС, Наказ не 
визначає порядку щодо того, як вимагати переведення до іншої установи. Адже в 
такому разі подання заяви про забезпечення безпеки до адміністрації установи може 
бути небезпечним, а подання заяви до слідчого ДБР/ прокурора не врегульовано. 

Наказ також визначає, що при вирішенні питання про переведення засудженого до 
іншої установи виконання покарань складається мотивований висновок, який 
затверджується начальником міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань  Міністерства юстиції або особою, яка виконує його обов’язки. 
До висновку додаються матеріали, зібрані під час перевірки обставин, що загрожують 
безпеці засудженого. Однак Наказ не містить чітких норм-підстав для прийняття 
рішення про переведення до іншої установи на підставі рішення начальника установи 
(а не прокурора чи слідчого).

3.2. Практика 

Для того, щоб дізнатися про практичні аспекти застосування національного законо-
давства, ми провели два інтерв’ю зі співробітниками органів прокуратури та ДКВС, які 
мають досвід захисту свідків/потерпілих в пенітенціарних установах. Викладені нижче 
твердження ґрунтуються на інтерв’ю з ними.

Нещодавно були внесені зміни до вищезазначеного законодавства, які полегшили 
захист свідків/потерпілих від катувань в пенітенціарних установах.

Наприклад, якщо раніше переведення свідка/потерпілого з одного слідчого ізолятора 
до іншого потребувало погодження слідчого чи слідчого судді, то тепер таке погод-
ження непотрібне – достатньо звичайного повідомлення. Крім того, таке переведення 
є  «невідкладним», щоправда це поняття є оціночним.

Що стосується установ виконання покарань, то ситуація складніша. Переведення до 
іншої установи такого ж рівня безпеки та типу займає певний час, якщо це в рамках 
юрисдикції одного міжрегіонального управління ДКВС. Якщо ж йдеться про переве-
дення в установу під юрисдикцією іншого міжрегіонального управління, то воно здійс-
нюється через «центральний апарат»36, що значно уповільнює захист свідка / потер-
пілого. В умовах, коли захист потрібен негайно, він здійснюється шляхом ізоляції до 
окремої камери, при чому для цього може знадобитися заява засудженого. Однак цей 
захід також є проблемним, адже засуджений фактично залишається під владою пені-
тенціарної адміністрації, яка причетна до катувань.

Проблемою також є відсутність строків вжиття заходів захисту. Наказ Мін’юсту37 не 
містить таких строків, хоча час є визначальним, коли йдеться про захист свідків/потер-
пілих. В цьому контексті може бути доречним встановити часові рамки для здійснення 
переведення  до іншої установи як осіб, узятих під варту, так і засуджених.

Ще одним способом захисту є переведення свідка/потерпілого до ізолятора 
тимчасового тримання Нацполіції. Таке переведення можливе з обґрунтуванням, що 
це необхідно для участі у слідчій дії. Такий метод дозволяє швидко захистити свідка, 
«висмикнувши» його з установи виконання покарань, в якій існує загроза його життю та 
здоров’ю.

36 Прим. авт.: Департамент з питань виконання кримінальних покарань.
37 Йдеться про Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо 
забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах” від 
25.04.2017 № 1408/5.
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Проблема конвоювання свідків/потерпілих має декілька складових. По-перше, це 
строки конвоювання. Якщо з СІЗО ситуація простіша у зв’язку з доступністю транспор-
ту, то з УВП ситуація ускладнюється, особливо, якщо йдеться про конвоювання в іншу 
область. В такому разі може знадобитися очікування підходящих варт, тобто «пересад-
ки» з одного усталеного маршруту конвоювання між пенітенціарними установами на 
інший, адже не всі УВП сполучені «прямим рейсом».

Що стосується застосування кримінальної відповідальності за тиск на свідка / потер-
пілого з метою відмови ним від давання показань або їх зміни (ст. 386 КК України), то 
на практиці ця стаття не використовувалася38. 

Досвід засуджених

Під час підготовки цієї публікації Харківський інститут соціальних досліджень та Хар-
ківська правозахисна група опублікували дослідження, яке стосується теми захисту 
прав засуджених-скаржників на порушення прав людини. Воно містить свідчення 
колишніх засуджених, які наважилися скаржитися на неналежне поводження з боку 
інших в’язнів у зв’язку з їхньою гомосексуальністю39.

Нижче подається цитата з інтерв’ю учасника зазначеного дослідження: 

«Як показує практика, коли … скарги приходять, то починається розгляд, розслідування 
службове, з виїздом на місце, людина починає вже відмовлятися. Тобто він поскаржився, 
знаходиться в цій же колонії, залишається перебувати, тобто адміністрація звичайно 
вже тим чи іншим чином дізнається про те, що він скаржиться, і на нього починається 
тиск.
Він може звернутися звичайно куди завгодно, і в прокуратуру, і в Офіс Уповноваженого, і 
навіть в той же самий суд він може звернутися, але реальну допомогу йому може надати 
тільки адміністрація.

Особисто моя думка — взагалі немає сенсу в цьому. Ну, ось воно абсолютно нічого не допо-
може, воно може навіть тільки погіршити. Тобто ось в цьому випадку треба вирішувати 
це неформальним шляхом з адміністрацією. На місці, скажімо так, на місці вже орієнту-
ватися, яка колонія, хто які позиції займає.

Вони не приходять, і інформацію про те, що там щось відбувається, ти дізнаєшся від 
інших засуджених. І, ну скажімо, тоді адміністрація вирішує це питання з іншими засуд-
женими різними шляхами — погрозами, не погрозами, скажуть: «Не дай бог з ним щось 
трапиться» або «Не дай бог ви його зачепите», тобто по-різному. Переводять його в 
інший загін або, буває таке, що просто закріплюється там завгосп, його викликають і 
кажуть: «Ось людина, дивись щоб з ним нічого не сталося».

Тобто доводиться адміністрації просто якось вирішувати це питання такими ось нефор-
мальними шляхами, тому що єдиний тут неформальний шлях, який міг би допомогти, — 
це ізолювати від усіх».

Дослідження також містить опис інших практик у разі подання скарг засудженими:

“Скажімо так: Фількіна грамота. Їм кажуть — «та ти хоч пиши Джону Байдену чи кому 
там хочеш, все одно нічого не отримаєш». Так і це. Пиши, не пиши — це нічого не вирішить. 

 
 

38 Прим. авт.: Відповідно до судової статистики за 2019 рік, ця стаття не застосовувалася жодного разу.
39 Проблеми дискримінації та насильства з боку правоохо- К55 ронних органів стосовно ЛГБТ. Результа-
ти якісного дослідження / Д. О. Кобзін, С. В. Щербань; Харківський інститут соціальних досліджень; 
Харківська правозахисна група. — Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2021. – С. 36-37. Доступ 
онлайн: https://khpg.org/files/doc/1608811304.pdf
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А можуть, в принципі, і через інших засуджених, просто сказати: «Слухайте, розберіться 
там, щоб він не писав». Тобто натиснути на таку категорію осіб — це набагато прості-
ше, ніж буде писати скаргу просто людина з іншої касти. На мужика, козла натиснути 
буде важче через інших засуджених. А натиснути на ось цю касту через інших засудже-
них, попросити, сказати, викликати кого-то там більш впливового і сказати: «Скажи 
йому, щоб він більше не писав» або «Зроби так, щоб він більше не писав ніяких скарг». Все, 
це питання вирішиться. На цих натиснути буде дуже просто”.

Хоча процитоване дослідження стосується скарг на неналежне поводження щодо 
представників ЛГБТ спільноти серед засуджених, воно є симптоматичним і в контексті 
скарг на інші порушення прав людини в пенітенціарній системі. Подання таких скарг 
може призводити до погіршення становища скаржників, тим паче, якщо відсутні 
належні процедури захисту відповідних потерпілих / свідків порушень прав людини. 
Ситуація скаржника погіршується ще більше, якщо йдеться про катування безпосеред-
ньо співробітником ДКВС. 

 
 

20



ВИСНОВКИ

Загроза життю та здоров’ю свідків/потерпілих від катувань у пенітенціарних установах 
має особливість – вона виходять від осіб, під контролем яких свідки/потерпілі продов-
жують знаходитися. Це обумовлює специфіку засобів захисту, які потрібні для захисту 
таких потерпілих та свідків. 

У світлі міжнародних стандартів та практик захисту свідків/потерпілих в установах 
виконання покарань, звертають на себе увагу такі основні заходи та процедури захисту:

1. Переведення до іншої установи.

2. Переведення до ізольованої камери, або спеціальної захисної дільниці 
пенітенціарної установи. Це може бути спеціально створена дільниця для захисту 
свідків.

3. Спеціальний порядок транспортування.

4. Усунення від посад осіб, які можуть бути причетні до катувань.

5. Застосування обмежень прав в’язнів, якщо це потрібно для їхнього ж захисту. 
Обмеження можуть включати додатковий нагляд, обмеження контактів тощо.

6. Оцінка ризиків завдання шкоди засудженому з огляду на його індивідуальні 
обставини. У разі встановлення високого ризику – вжиття заходів захисту.

7. Спеціальні програми захисту свідків, які можуть стосуватися й осіб, які 
перебувають в установах виконання покарань.

8. Проведення консультацій щодо найбільш підходящих заходів захисту з самим 
ув’язненим.

9. Чутливі процедури допиту свідків катувань з тим, щоб не нашкодити їм. Якщо 
такий спосіб збору доказів створює ризик шкоди потерпілому, то мають бути знайдені 
альтернативні способи збору доказів. Розслідування не має відбуватися «будь-якою 
ціною».

10. Спеціальний реєстр осіб, до яких застосоване захисне ув’язнення.

В окремих випадках заходи захисту можуть бути не лише добровільними, а й примусо-
вими. При чому застосування засобів захисту може призводити до погіршення станови-
ща ув’язненого, а це може стримувати його від участі як свідка/потерпілого у розсліду-
ванні катувань.

Аналіз національного законодавства та практики захисту свідків / потерпілих в УВП 
свідчить про такі недосконалості: відчутність достатньо чітких процедур, критеріїв, 
строків застосування заходів захисту. Ці недоліки можуть призводити до небажання 
засуджених/ув’язнених брати участь у кримінальному провадженні щодо катувань, 
навіть якщо вони є безпосередніми потерпілими.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Покращити процедури, закріпити підстави та критерії для застосування до ув’язне-
них / засуджених таких засобів захисту як переведення до окремої камери, переведен-
ня до іншої установи у разі вчинення щодо них катувань або якщо вони стали свідками 
катувань в установі виконання покарань. Визначити чіткі строки для застосування таких 
заходів. Такі заходи мають стосуватися як потерпілих, так і свідків катувань, як засудже-
них, так і осіб, узятих під варту.

2. Розглянути можливість створення спеціальних дільниць із захисту свідків в установах 
виконання покарань / тримання під вартою. Визначити особливості режиму та нагляду 
в таких дільницях. Передбачити підстави та порядок поміщення до таких дільниць.

3. Запровадити особливості транспортування засуджених / ув’язнених, які стали свідка-
ми чи потерпілими від катувань, з метою усунення небезпеки їхньому життю і здоров’ю 
у зв’язку з відповідним кримінальним провадженням.

4. Передбачити критерії відсторонення від посад співробітників ДКВС, які можуть бути 
причетні до катувань. Закріпити порядок та строки для такого відсторонення, а також 
порядок повернення до виконання обов’язків.

5. Запровадити оцінку ризику завдання шкоди, зокрема шкоди свідкам / потерпілим 
від катувань. Передбачити можливість вказівки засудженим/ув’язненим, що йому 
загрожує небезпека у зв’язку з подачею скарги чи заяви про злочин. 

6. Впровадити програму захисту свідків катувань в пенітенціарних установах.

7. Здійснювати обговорення заходів захисту з самими свідками / потерпілими від кату-
вань. Розробити процедури підзаконного рівня щодо впровадження принципу “не наш-
кодь” при розслідуванні катувань слідчими та прокурорами.

8. Запровадити практику ініціювання кримінальної відповідальності за тиск на свідків 
чи потерпілих (в порядку статті 368 КК України).

9. Запровадити облік потерпілих / свідків, які перебувають в УВП і щодо яких вживали-
ся чи вживаються заходи захисту у зв’язку з кримінальним провадженням.

10. Розглянути можливість зміни посадових інструкцій окремих співробітників ДКВС, 
органів прокуратури та слідчих, з метою відображення відповідальності за захист свід-
ків/потерпілих в пенітенціарних установах.

22


