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Це Керівництво написане Жан-Себастьяном Бланком,
Директором тематичних програм АЗК.

 

Список подяк

Перший проект було розглянуто під час експертної оцінки, яка 
відбулася в Центрі Жан-Жака Готьє в Женеві 15 та 16 березня 
2018 року. АЗК бажає відзначити цінний внесок експертів, які 
брали участь у зустрічі: Катеріни Болоньєзе (Європейська 
комісія з питань запобігання катуванням), Мауро Кабрал 
Грінспена (Глобальні дії на захист рівності трансгендерів), 
Кетрін де Пре (Управління Верховного комісара з прав людини), 
Даніелу де Роберт (Італійський національний превентивний ме-
ханізм), Емі Феттіг (Американський Союз Громадянських 
Свобод), Сару Герен Брюне (Французький національний пре-
вентивний механізм), Саймона Карунагарама (Малайзійська на-
ціональна інституція з прав людини), Річарда Колера (Трансген-
дерна Європа), Марціна Куси (Польський національний превен-
тивний механізм), Калекіє Кьяло (Управління Верховного комі-
сара з прав людини), Віктора Мадрігал-Борлоза (Незалежний 
експерт Об'єднаних Націй з питань захисту від насильства та 
дискримінації на основі сексуальної орієнтації та гендерної 
ідентичності), Ніколаса Опійо (Глава четверта Уганда), Пуджа 
Патель (Міжнародна служба з прав людини).

АЗК також вдячна наступним експертам, які розглянули проект: 
Жозефіні Альфонс (Федеральний омбудсмен з питань в'язниць 
Аргентини), Чжан Чіам (Міжнародна асоціація лесбійок, гомо-
сексуалів, бісексуалів, транс- та інтерсексуалів), Наталії Дамаціо 
(Місцевий превентивний механізм Ріо-де-Жанейро), Наталі 
Деффенбо (Міжнародний комітет Червоного Хреста), Маріані 
Лауро (Федеральний омбудсмен з питань в'язниць Аргентини), 

05



Чжан Чіам (Міжнародна асоціація лесбійок, гомосексуалів, 
бісексуалів, транс- та інтерсексуалів), Наталії Дамаціо (Місцевий 
превентивний механізм Ріо-де-Жанейро), Наталі Деффенбо 
(Міжнародний комітет Червоного Хреста), Маріані Лауро (Феде-
ральний омбудсмен з питань в'язниць Аргентини), Ренаті Ліра 
(Місцевий превентивний механізм Ріо-де-Жанейро), Берто 
Максо (Гордий Ліван), Гранту Мітчеллу (офіційна Міжнародна 
коаліція утримуваних під вартою), Мері Мерфі (Міжнародний 
комітет Червоного Хреста), Ларсу Олсону (Шведський націо-
нальний превентивний механізм), Аріелю Ріва (Верховний комі-
сар ООН у справах біженців), Сіанан Рассел (Трансгендерна 
Європа) та Хіндпал Сінгх Буй (Національний превентивний ме-
ханізм Великобританії).

Наступні співробітники АЗК зробили свій внесок у розробку 
Керівництва до, під час та після засідання експертної комісії: 
Барбара Бернат, Генеральний секретар, Ізабель Хейер, радник з 
питань досліджень та адвокації, Енн Ларді, радник з юридичних 
питань та утримання під вартою, та Андра Ніколеску, юрист та 
радник з питань адвокації.

АЗК також дякує Андрі Ніколеску, яка відредагувала цю публіка-
цію.

АЗК бажає подякувати за підтримку Фонду Аркуса, Фондам Від-
критого Суспільства, а також місту Женева.

Список подяк06
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Передмова
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Це особливо вірно, коли прагнеш спостерігати та розуміти пере-
житий досвід бісексуалів, гомосексуалів, лесбійок, транс- та 
інших осіб, позбавлених волі. Це все видно. Потрапивши до 
місця позбавлення волі, я мав зустрічі, на яких представникам 
влади було явно некомфортно від єдиного вживання слова 
«лесбійка» та інших, на яких мені повідомляли, що гомосексуа-
ли є конструкцією інших частин світу і не існують у цьому кон-
тексті. Хоча юридичний аргумент на користь того, що презерва-
тиви є злочинною атрибутикою, висувається лише в 71 країні, 
яка досі криміналізує одностатеві стосунки, в решті світу стигма, 
пов'язана із самим існуванням ЛГБТІ-осіб залишається глибоко 
вкоріненою в колективній свідомості.

До цього дня я ніколи не мав досвіду, коли правила у місцях поз-
бавлення волі задовольняли бісексуалів чи виявляли розуміння 
інтерсексуальності. Хоча було досягнуто значного прогресу 
щодо потреб транс-осіб, вони стикаються з найбільш жорстоким 
ставленням з числа усіх осіб, позбавлених волі. У своєму недав-
ньому звіті до Ради з прав людини я зауважив, що «заперечення 
приймає позицію, згідно з якою насильство та дискримінація на 
основі сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності не 

оча безпосередньою метою моніторингових відвідувань 
місць позбавлення волі є спостереження за ситуаціями та 
умовами, що призводять до аналізу та висновків, з мого 

досвіду я бачу, що кожне відвідування зазвичай супроводжуєть-
ся певними моментами самоаналізу. Після моїх відвідувань 
мене часто вражало, як у кожній людській взаємодії, усіх випад-
ках жорстокого ставлення та у кожній розповіді про повагу - 
або неповагу - про яку мені розповідають, я бачу відбиток зви-
чаїв суспільства, упередження і забобони.
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існують у певному контексті, або що, в певному соціальному 
контексті, не існує лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів, транс-
сексуалів чи гендерно-неконформних осіб» і, насправді, ця ви-
гадка є джерелом значної частини насильства та дискримінації, 
яку я спостерігав у місцях позбавлення волі.

Читач цього Керівництва, який, можливо, збирається взяти 
участь у відвідуванні, яке, сподіваємося, вплине на життя людей 
та сприятиме соціальним змінам, може відчути побоювання, 
спричинене усвідомленням того, наскільки мало одна людина 
може знати про величезний спектр проблем та потреб, пов’яза-
них із сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю в 
місцях позбавлення волі, - це проблема, яку я знаю занадто 
добре. Це Керівництво – підготовлене Асоціацією із запобіган-
ня катуванням з великою увагою до сучасного стану міжнарод-
ного права прав людини, найкращих практик у галузі запобі-
гання катуванням та великого досвіду надзвичайної групи екс-
пертів, яка показала його суть - забезпечити розуміння фак-
торів ризику та актів, закономірностей та екстремальних про-
явів катування та жорстокого ставлення до ЛГБТІ-осіб, і є неоці-
ненним планом будь-якого концептуального розуміння цих 
питань.

Дотримуючись технічної суворості, яка виявилася такою ефек-
тивною в превентивному підході, це Керівництво робить оче-
видними різні аспекти, характерні для людей, предметів, про-
сторів та взаємодії. Його велика заслуга - за традицією всіх не-
обхідних матеріалів, підготовлених АЗК за чотири десятиліття 
свого існування, - полягає в тому, що цим воно збагатить кожне 
відвідування місця утримання та кожну людську взаємодію, що 
відбувається в його рамках. Не менш важливим є той факт, що 
це Керівництво спонукає читача зрозуміти на практиці, як такі 
особливості взаємодіють із расою, етнічною приналежністю, 
релігією чи переконаннями, здоров’ям, статусом, віком, класом 
та кастою, а також міграцією чи економічним статусом, мають 
динамічні процеси, які в просторі та часі створюють пережитий 
досвід осіб, позбавлених волі.

Віктор Мадрігал-Борлоз 
Незалежний експерт ООН із захисту від насильства та дискримінації на 
основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності 
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Ключові акроніми і скорочення

 

 

 

АЗК    Асоціація із запобігання катуванням

КПК   Комітет ООН проти катувань

КЛДЖ   Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

КЕСКП   Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних    
                прав

КЗК   Європейський комітет з питань запобігання кату  
                 ванням та нелюдського чи принизливого ставлення  
                чи покарання  

КПД   Комітет ООН з прав дитини

МАКПЛ   Міжамериканська комісія з прав людини

МПГПП   Міжнародний пакт про громадянські та політичні  
                права

ЛГБТІ   Спільнота лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів,    
                трансгендерів та інтерсексуалів

МПМ   Місцевий превентивний механізм

ЧЗЧ   Чоловіки, які займаються сексом з чоловіками

НУО   Неурядова організація

НІПЛ   Національна інституція з прав людини

НПМ   Національний превентивний механізм

УВКПЛ   Управління Верховного комісара Організації
                Об’єднаних націй з прав людини
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ФП КПК   Факультативний протокол до Конвенції ООН проти     
                 катувань

СОГІ    Сексуальна орієнтація та/чи гендерна ідентичність

СОГІПСО  Сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність,
                 гендерні прояви та/чи статеві ознаки

ПНК    Підкомітет ООН з недопущення катувань

ІПСШ    Інфекція, яка передається статевим шляхом

ООН    Організація Об’єднаних Націй

УВКБ     Управління Верховного комісара Організації
                 Об’єднаних націй з питань біженців

РГДЗ    Робоча група ООН з довільного затримання

ВООЗ    Всесвітня організація охорони здоров’я

ЖЗЖ    Жінки, які займаються сексом із жінками

ДП    Джок’якартські принципи щодо застосування
                 міжнародного права прав людини стосовно
                 сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності

ДП+    10 Додаткових принципів та державних зобов'язань         
                 щодо застосування міжнародного права прав людини    
                 стосовно сексуальної орієнтації, гендерної
                 ідентичності, гендерних проявів та статевих ознак,    
                 що доповнюють Джок’якартські принципи
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Вступ до Керівництва

Мета 

У 2015 році Асоціація із запобігання катуванням (АЗК) склика-
ла міжнародний симпозіум, присвячений вирішенню пробле-
ми вразливості утримуваних під вартою лесбійок, гомосексу-

алів, бісексуалів та трансгендерів (ЛГБТ), який зібрав спостері-
гачів за утриманням під вартою, а також неурядові організації 
(НУО) та експертів з питань ЛГБТІ. Учасники дійшли висновку, 
що на міжнародному рівні існує «кричуща відсутність стан-
дартів чи вказівок щодо управління та догляду за ЛГБТ-особа-
ми, утримуваними під вартою, особливо щодо гарантій проти 
дискримінації та зловживань». Учасники також погодились, що 
це ускладнило їхнє завдання з моніторингу, і дійшли висновку, 
що «за відсутності таких стандартів першим кроком буде роз-
робка керівних принципів, спрямованих на те, щоб допомогти 
моніторинговим органам вдосконалити свою практику відвіду-
вання утримуваних та краще підготувати свої рекомендації ор-
ганам влади¹». Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини (УВКП ООН) також визнало, що «не існує чітких вказівок 
щодо відповідних та недискримінаційних заходів, необхідних 
для ефективного захисту їх від катування в місцях тримання під 
вартою без фактичної ізоляції або обмеження їх участі в діяль-
ності та доступі до послуг²». Тому основною метою цього Керів-
ництва є сприяння заповненню цієї прогалини.

За останні два десятиліття АЗК розробила різноманітні інстру-
менти та вказівки з метою зміцнення потенціалу органів, що 
здійснюють моніторинг за утриманням під вартою, такі як прак-
тичні посібники з моніторингу утримання під вартою та моніто-
ринг за ув'язненням у поліції, а також спільне практичне керів-
ництво з моніторингу утримання під вартою нелегальних іммі-
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грантів³. Спираючись на ці знання, дане Керівництво має на 
меті посилити та зміцнити потенціал органів моніторингу за 
триманням під вартою для виявлення та усунення факторів 
ризику, що сприяють насильству та іншому жорстокому повод-
женню з ЛГБТІ-в’язнями. Він також спрямований на підвищення 
обізнаності щодо конкретних ризиків зловживань та дис-
кримінації, з якими стикаються ЛГБТІ-особи в контексті затри-
мання. Тому ця публікація не має на меті замінити існуючі 
вказівки щодо моніторингу, а скоріше доповнити їх.

1 Дивіться Jean-Jacques Gautier NPM Symposium, Addressing vulnerabilities of LGBT persons in detenti-
on, 2016, p. 31.

2 Living free and equal. What States are doing to tackle violence and discrimination against LGBT 
and I people
  Дивіться також APT, Monitoring places of detention: a practical guide, 2004; APT, Monitoring police 
custody: A practical guide, 2013; APT/UNHCR/IDC, Monitoring immigration detention: Practical manual, 
2014. More specific tools on LGBTI persons in detention setting includes the APT/PRI LGBTI persons 
deprived of their liberty: a framework for preventive monitoring, 2015 [2013] та базу даних APT про права 
людини у тюрмах: www.apt.ch/detention-focus.

3

Конкретні цілі цього Керівництва:

•   Надати довідкову інформацію щодо системних прикладів та    
    історичних форм дискримінації, спеціально націлених на ЛГБТІ, 
    сприятливих до насильства та іншого жорстокого ставлення;

•   Забезпечити практичні вказівки щодо конкретних аспектів  
    методології моніторингу та виховання мислення, чутливого до  
    питань, які стосуються сексуальної орієнтації, гендерної іден
    тичності, гендерних проявів та статевих ознак (СОГІПСО);

•   Покращити розуміння ризикових ситуацій, з якими стикаються 
    ЛГБТІ-особи, позбавлені волі, з метою посилення їх захисту та  
    адекватного задоволення їх потреб;

•   Надати вказівки щодо становища ЛГБТІ-осіб у конкретних місцях   
    позбавлення волі, а саме у в’язницях, поліцейських відділках та   
    ізоляторах для нелегальних імміграції;

•   Забезпечити наочність проблеми та сприяти припиненню стиг
    матизації та припиненню циклів дискримінації та насильства.
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Цільова аудиторія

Це Керівництво призначене для будь-якої установи чи органі-
зації, що здійснює відвідування та огляд місць позбавлення 
волі. Воно було розроблене в першу чергу для членів націо-
нальних превентивних механізмів (НПМ), що діють згідно з Фа-
культативним протоколом до Конвенції проти катувань (ФП 
КПК) з мандатами запобігати катуванням та іншим формам жор-
стокого ставлення в усіх місцях позбавлення волі у своїх юрис-
дикціях. Воно також спрямоване на інші установи з мандатом на 
відвідування, включаючи міжнародні та регіональні органи, На-
ціональні інституції з прав людини (НІПЛ), Спеціальні процеду-
ри Ради з прав людини ООН, організації громадянського 
суспільства, проекти непрофесійних відвідувачів та парламент-
ські органи. НУО, які спеціально працюють над проблемами 
ЛГБТІ, також є цільовою аудиторією. Це Керівництво може бути 
також корисним для Механізмів внутрішнього контролю.

Нарешті, інформація в цьому Керівництві також може бути 
корисною:

• Органам, відповідальним за пенітенціарні заклади;

• Персоналу, який працює в місцях позбавлення волі,                       
                включаючи медичний персонал та персонал соціального 
                забезпечення;

• Політикам;

• Навчальним центрам для працівників правоохоронних 
                 органів та в'язниць;

• Адвокатам, суддям та прокурорам;

• Особам, позбавленим волі, та їх родичам;

• Працівникам імміграційної служби та працівникам
                 Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
                 (УВКБ ООН) (зокрема, розділ про моніторинг тимчасового  
                 утримання нелегальних іммігрантів);

• Зовнішнім постачальникам послуг, капеланам та іншим  
                особам, які працюють у місцях позбавлення волі.



Вступ до Керівництва14

Структура Керівництва

Це Керівництво складається із вступу та п’яти основних глав. У 
Главі I наводиться загальний аналіз причин, з яких ЛГБТІ-особи, 
позбавлені волі, особливо зазнають катувань та жорстокого 
ставлення у всьому світі. У ньому коротко розповідається про 
те, як міжнародне право прав людини застосовується до ЛГБ-
ТІ-осіб, і відображається дефіцит конкретних стандартів захи-
сту. У цій главі також розглядається криміналізація та патологі-
зація ЛГБТІ-осіб, що посилює ризик усіх форм жорстокого став-
лення. У цій главі також висвітлено перехресні форми дис-
кримінації.

У Главі II розглядаються ключові міркування щодо методології 
моніторингу. Вона включає розділи, що стосуються стратегічно-
го планування та планування відвідування моніторинговими 
органами, збору даних, розробки та перегляду інструментів, а 
також практичні поради щодо складу команди, співбесіди із 
затриманими, тріангуляцію інформації та звітування.

Глави III, IV та V присвячені певним видам місць позбавлення 
волі. Глава III, що стосується в’язниць, включає розділи про 
запобігання насильству, розподіл та режими, обшуки, право на 
відвідування, дискримінаційні санкції, доступ до медичної до-
помоги та навчання тюремного персоналу. У Главі III розгля-
дається низка тем, які також розглядаються у наступних главах. 
Глава IV присвячена питанням утримання під вартою в поліції 
та стосується упередженого судження та насильства під час 
арешту, затримання поліцією, допиту в поліції, ролі правоохо-
ронних органів під час публічних демонстрацій та повідомлен-
ня поліції про злочини (включаючи злочини на ґрунті нена-
висті). Глава V стосується затримання імміграційними органами 
та розглядає доступ до притулку та заборони депортації, пе-
ревірки вразливості після повернення та позбавлення волі з 
підстав, пов’язаних з міграцією. Слід підкреслити, що порушен-
ня прав ЛГБТІ-осіб також трапляються в інших місцях тримання 
під вартою, і що методологія, викладена в цьому Керівництві, 
може застосовуватися до більш широкого кола місць позбав-
лення волі, щодо яких, як правило, більш важко отримати дані 
та документацію.
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Кожна Глава включає цитати з Принципів застосування міжна-
родного права прав людини щодо сексуальної орієнтації та ген-
дерної ідентичності, відомих як «Джок’якартські принципи» і 
прийнятих у 2006 році, та з додаткових принципів, прийнятих у 
2017 році для доповнення («Джок’якартські принципи плюс 10). 
Це Керівництво містить посилання на обидва набори прин-
ципів.

Передові практики відображатимуться у вікнах (  ) у всьому 
тексті. Деякі з визначених передових практик стосуються 
політики та нормативних актів. Хоча одне лише прийняття такої 
політики та нормативних актів вказує на значний прогрес, 
проте важливо нагадати, що їх прийняття не обов'язково 
призводить до адекватного впровадження на практиці, і що 
моніторингові органи мають відігравати важливу роль у вив-
ченні та усуненні розбіжностей між політикою та реалізацією на 
місцях.

В інших вікнах згадується відповідна прецедентна практика (   ) 
та детальна практика, яка або підвищує ризик неналежного 
ставлення, або призводить до жорстокого ставлення або навіть 
катувань ( ! ). В кінці кожного розділу «контрольний перелік 
моніторингу» (    ) узагальнює - у формі запитань - ключові пи-
тання, які спостерігачі повинні вивчати під час своїх відвіду-
вань.

Для того, щоб забезпечити, щоб це Керівництво залишалось 
практичним та зручним для користувачів, джерела надаються 
лише тоді, коли явно посилаються на ситуацію в країні або кон-
кретну судову практику. Список додаткової літератури подаєть-
ся в кінці публікації.



Вступ до Керівництва16

  Визначення узяті переважно з Джок’якартських принципів, Керівних принципів УВКБ 
ООН щодо міжнародної охорони № 9 та матеріалів АЗК, якщо не зазначено інше. 
Специфічний словниковий запас, включаючи асоціації та уявлення, пов’язані з вико-
ристанням, значною мірою залежить від місцевого контексту. Таким чином, те, що 
можна вважати відповідним терміном у певній країні чи регіоні, може не мати місця і 
в інших країнах чи регіонах.

4 

Ключові поняття та визначення⁴ 

Бісексуал

Біфобія

Цисгендер

Циснормативність

Позбавлення волі

Гомосексуал 

Людина, яку фізично, романтично та/чи 
емоційно приваблюють люди двох (або 
більше) статей чи статі.

Ірраціональний страх, ненависть чи непри-
язнь до бісексуалів.

Особи, чия гендерна ідентичність узгод-
жується зі статтю, призначеною їм при на-
родженні.

Припущення, що всі особи є цисгендерами, 
тобто мають гендерну ідентичність, яка 
узгоджується зі статтю, яку вони отримали 
при народженні.

Будь-яка форма затримання або ув’язнення 
або поміщення особи в державні чи приват-
ні установи позбавлення волі, які ця особа 
не має права залишати за власним бажан-
ням за розпорядженням будь-якого судово-
го, адміністративного чи іншого органу (ФП 
КПК, ст. 4.2).

В основному використовується для опису 
чоловіка, який має фізичний, романтичний 
та/чи емоційний потяг до інших чоловіків, 
хоча він також може використовуватися для 
опису як гомосексуалів, так і жінок (лесбій-
ок).



Гендерна ідентичність

Гендерне
самовираження

Гетеронормативність
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  Визначення інтерсекс-особи, узяте у Моргана Карпентера Intersex: Intersectionality, Epistemic and 
Strucutral Violence, Presentation to the Mental Health Services conferences in Perth, Australia, in August 
2014, September 2015..
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Глибоко відчутий внутрішній та індиві-
дуальний досвід статі, який може від-
повідати чи не відповідати статі, 
визначеній при народженні, в тому 
числі особисте почуття тіла (що може 
охоплювати, якщо буде вільно обрано, 
модифікацію зовнішнього вигляду тіла 
або функціонування за допомогою ме-
дичних, хірургічних чи інших засобів) 
та інші гендерні прояви, включаючи 
одяг, стиль розмови та манери по-
ведінки.

Стосується того, як людина публічно 
висловлює або представляє свою 
стать. Це може включати поведінку та 
зовнішній вигляд, такі як сукня, 
зачіска, макіяж, мова тіла та голос.

Виходить з того, що гетеросексуаль-
ність є нормальною або бажаною сек-
суальною орієнтацією, і що статеві та 
шлюбні стосунки доречні лише між чо-
ловіком та жінкою.

Стан, при якому особа народжується з 
нетиповими статевими ознаками, вклю-
чаючи генетичні, гормональні та ана-
томічні відмінності. Інтерсекс - це не 
гендерна ідентичність. Подібно до 
людей, які не є інтерсекс-особами, існу-
ють інтерсекс чоловіки і жінки, інтер-
секс-особи, які є і тими, і іншими, та 
люди з ознаками іншої статі. Інтерсекс - 
це пережитий досвід тіла. Існує багато 
форм інтерсекс-осіб, здебільшого гене-
тичного походження⁵.

Інтерсекс
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Ірраціональний страх, ненависть, чи 
відраза до лесбійок, гомосексуалів чи 
бісексуалів.

Використовується для опису жінки, яка 
має фізичний, романтичний та/чи 
емоційний потяг до інших жінок.

Фізичні особливості кожної людини, 
пов’язані зі статтю, включаючи 
геніталії та іншу статеву та репродук-
тивну анатомію, хромосоми, гормони 
та вторинні фізичні особливості, що 
з’являються в період статевого до-
зрівання.

Здатність кожної людини до глибокого 
емоційного, прихильного та сексуаль-
ного потягу та до інтимних та сексуаль-
них стосунків з особами іншої статі або 
тієї самої статі або більш ніж однієї 
статі.

Особи, чия гендерна ідентичність 
та/чи гендерний прояв відрізняється 
від статі, визначеної при народженні. 
Трансгендер стосується гендерної 
ідентичності (а не сексуальної орієнта-
ції), і трансгендер може бути гетеро-
сексуалом, гомосексуалом, лесбійкою 
або бісексуалом.

Ірраціональний страх, ненависть чи 
неприязнь до трансгендерів.

Гомофобія

Лесбійка

Статеві характеристики

Сексуальна орієнтація

Трансгендер 
(іноді скорочується до
«транс»)

Трансфобія



Глава I

 Специфічне катування та інше жорстоке
ставлення до позбавлених волі ЛГБТІ-осіб 
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ЛГБТІ-особи⁶ історично зазнавали дискримінації та жор-
стокого ставлення, а також інституційного насильства в 
усіх регіонах світу. Дискримінаційні схеми посилюються в 

контексті затримання, і коли ЛГБТІ-особи позбавляються свобо-
ди, вони особливо наражаються на ризик жорстокого ставлен-
ня або навіть катування. З цих причин, у всіх місцях тримання 
під вартою ЛГБТІ-особи перебувають у ситуації підвищеної 
вразливості. Хоча даних мало⁷ (і переважно з Північної півкулі), 
добре встановлено, що ЛГБТ-особи, як правило, непропорційно 
утримуються у в’язницях, в тому числі в юрисдикціях, де одно-
статеві стосунки та прояв іншої гендерної ідентичності насправ-
ді не криміналізовані. Надмірна кількість ЛГБТ-осіб у системах 
кримінального правосуддя є багатофакторною і може бути по-
яснена поширеністю соціальних норм, що відображають жор-
стко приписувані гендерні та гетеронормативні ідеали, що, в 
свою чергу, призводить до відторгнення сім'єю, соціальної 
стигми, безпритульності, ворожості в прийомних сім'ях, опори 
на нетрадиційні засоби отримання доходу та дискримінаційно-
го судження та націлювання з боку правоохоронних органів. 
ЛГБТ-особи також можуть бути надмірно представлені та зазна-
ють жорстокого ставлення в центрах утримання нелегальних 
іммігрантів, часто через те, що їм довелося тікати зі своїх країн 
походження через переслідування, пов'язане з їх сексуальною 
орієнтацією або гендерною ідентичністю.

Там, де доступні дані, виявляється, що ЛГБТІ-особи, позбавлені 
волі, частіше були жертвами сексуального насильства, повідом-
ляли про проблеми психічного здоров’я, були ув’язнені в оди-
ночну камеру та зазнавали санкцій. Попри позбавлення волі - і 
зокрема у в'язницях – ЛГБТІ-особи повідомляють про найвищий 



На шляху до ефективного захисту ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі 21

 

   Абревіатура «ЛГБТІ» використовується у всьому Керівництві, крім випадків, коли описані 
питання конкретно стосуються ситуацій, пов’язаних, зокрема, з однією групою. Ось чому 
читачі іноді знаходять коротші версії абревіатури, такі як «ЛГБ», «ГБТ», «ЛГБТ», «транс-жін-
ки» чи «транс-чоловіки», що використовуються часом у цьому Керівництві. Намір у таких 
випадках полягає не в тому, щоб виключити якусь конкретну групу, а в тому, щоб прагнути до 
якомога більшої точності та актуальності в описі реалій та проблем.
   Дані про ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі, загалом обмежені або навіть відсутні в багатьох 
контекстах, хоча в деяких частинах світу ситуація покращується. Як наслідок, приклади, 
наведені у цьому Керівництві, іноді не є регіонально збалансованими.
  Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual 
orientation and gender identity, A/HRC/38/43, 11 May 2018, para. 46, p. 11.

6

рівень сексуальної віктимізації, включаючи зґвалтування, 
порівняно з іншими групами, такими як молодші затримані, 
жертви попереднього сексуального насильства, люди з обме-
женими можливостями або особи, які порушили закон вперше. 
Дані про інтерсекс-осіб, які перебувають у місцях позбавлення 
волі, загалом - якщо взагалі доступні - недостатні, що пояснює, 
чому в цьому Керівництві міститься менше інформації про 
інтерсекс-осіб порівняно з лесбійками, гомосексуалами чи 
транс-особами. Інформація щодо насильства, націленого на 
бісексуалів, також менш документально підтверджена. ⁸
  

7
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Моніторингові органи завдяки своєму доступу до інформації з 
перших рук, своїй незалежності та довірі, яку вони часто отри-
мують від затриманих, можуть зіграти вирішальну роль у висвіт-
ленні ситуації ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі, та пошуку шляхів її 
покращення.

1. «ЛГБТІ»: неоднорідна група, до якої, однак, застосовується 
загальна модель жорстокого ставлення

ЛГБТІ особи не утворюють однорідної групи. «ЛГБТІ» - це скоро-
чення, яке зазвичай застосовується до «лесбійок, гомосексу-
алів, бісексуалів, транс-осіб та інтерсекс-осіб». Іноді абревіату-
ра модифікується з урахуванням нюансів та різноманітності, 
таких як "Q" для «гомосексуаліст» чи  «сумнівний». Тому може 
здатися довільним або недоречним позначати осіб, що нале-
жать до ЛГБТІ, як групу, а деякі ЛГБТІ особи не ототожнюють 
себе зі скороченням, відкидаючи його ярлики та пов'язані з 
ними розповіді. Наприклад, деякі чоловіки, які займаються 
сексом з чоловіками, або жінки, які займаються сексом з жінка-
ми, не називають себе «геями» або «лесбійками». Зокрема, в 
публічно-оздоровчому дискурсі перевага надається іншим тер-
мінам, таким як «ЧЗЧ» (чоловіки, що мають секс із чоловіками) 
або «ЖЗЖ» (жінки, що мають секс із жінками). Не існує єдиної 
думки щодо того, що означає «бути» Л, Г, Б, Т або І, і особистість 
людини не може бути зведена до однієї єдиної характеристики. 
Більше того, ці терміни та поняття швидко розвиваються, і слід 
визнати, що часто остаточний консенсус не досягається щодо 
окремих термінів. Тому для моніторингових органів важливо 
розуміти, що позначення «ЛГБТІ» може мати різне значення для 
різних людей - пов’язане, наприклад, з ідентифікацією та осо-
бистістю, привабливістю, практикою або поєднанням різних 
значень - і що в кінцевому рахунку має значення як індивід 
ідентифікує себе. Крім того, деякі особи, які не є ЛГБТІ-особами, 
але можуть сприйматися такими, наражаються на однаковий 
ризик дискримінації та зловживань.

Незважаючи на суттєві відмінності, охоплені абревіатурою 
«ЛГБТІ» (поєднання понять сексуальної орієнтації, гендерної 
ідентичності та проявів, а також статевих ознак), ЛГБТІ-особи, 
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як правило, наражаються на один і той же ряд ризиків у місцях 
позбавлення волі і «непропорційно зазнають катувань та інших 
форм жорстокого ставлення, оскільки вони не відповідають 
соціально побудованим гендерним очікуванням⁹». Джок’якарт-
ські принципи - хоча і не використовують явно абревіатуру 
ЛГБТІ - також об'єднують різні ідентичності та переживання, 
визнаючи при цьому «часто різні порушення, що зачіпають осіб 
на підставі ‘гендерних проявів’ та ‘статевих ознак.'¹⁰».

Моніторингові органи також повинні брати до уваги те, як сек-
суальна орієнтація, гендерна ідентичність чи гендерний прояв 
особи та статеві ознаки перетинаються з іншими характеристи-
ками та факторами вразливості, такими як вік, наявність 
інвалідності, раса, етнічне походження, релігійне походження 
або економічний статус. Наприклад, у деяких контекстах є дані 
про те, що ЛГБТІ-представники етнічних меншин відчувають 
вищий рівень уваги з боку поліції та надмірно представлені у 
виправних установах. Вони також можуть зазнавати дис-
кримінації під час судового розгляду та стикатися з додаткови-
ми проблемами при зверненні до адвоката та звільненні до 
розгляду справи в суді. Отже, органи моніторингу повинні мати 
динамічне та постійне розуміння концепції вразливості, щоб 
адекватно розуміти ситуації численних факторів вразливості та 
розуміти, як конкретні характеристики перетинаються між 
собою.

 

   Report of the UN Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment to the UN General Assembly, A/56/156, 3 July 2001, para.19.
   Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in 
relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics to 
complement the Yogyakarta Principles, as adopted on 10 November 2017, Geneva. Перегляд цих 
принципів у 2017 році призвів до включення у назву понять «гендерні прояви» та «статеві 
ознаки».
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2. Міжнародні правові стандарти

Незважаючи на однозначне проголошення Загальної деклара-
ції прав людини про те, що «всі люди народжуються вільними та 
рівними в гідності та правах», держави історично не змогли 
захистити ЛГБТІ-осіб від насильства та дискримінації - і особли-
во в контексті позбавлення волі. Ця невдача не означає, що 
створення нових прав потрібно для того, щоб забезпечити 
захист ЛГБТІ-осіб, а навпаки, що вже існуючі, добре встановлені 
зобов'язання у міжнародному праві прав людини повинні бути 
належним чином реалізовані.

Недискримінація є основним принципом міжнародного права 
прав людини, але її обмежувальне тлумачення часто призводи-
ло до виключення ЛГБТІ-осіб. Хоча такі основні договори про 
права людини, як Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права (МПГПП), не містять чітких посилань на сексу-
альну орієнтацію та гендерну ідентичність як заборонені під-
стави для дискримінації¹¹, юриспруденція та авторитетні тлума-
чення договірними органами встановили, що чітка заборона 
дискримінації на підставі «іншого статусу», що послідовно 
зазначається серед невичерпних заборонених підстав для дис-
кримінації в договорах з прав людини, повинна розумітись так, 
що охоплює дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації¹²  
та гендерної ідентичності¹³. Сексуальна орієнтація та гендерна 
ідентичність є невід'ємною частиною гідності та людяності 
кожної особи, а тому не можуть бути основою для дискримінації.

У відповідь на невиконання міжнародного права прав людини 
для належного захисту ЛГБТІ-осіб та фрагментарну реакцію 
міжнародного співтовариства на необхідність захистити їх від 
насильства та дискримінації, у 2006 році група провідних екс-
пертів з прав людини з різних регіонів та різного походження 
видала набір міжнародних принципів прав людини щодо сексу-
альної орієнтації та гендерної ідентичності, відомих як «Джок’я-
картські принципи». Джок’якартські принципи дають автори-
тетне тлумачення того, як міжнародне право прав людини 
застосовується до питань сексуальної орієнтації та гендерної 
ідентичності. Вони були переглянуті у 2017 році з урахуванням 
розвитку міжнародного права прав людини та нових розумінь 



 

  Стаття 26 МПГПП стверджує, що всі особи рівні перед законом і мають право без будь-якої 
дискримінації на рівний захист закону. У зв'язку з цим закон забороняє будь-яку дискримінацію та 
гарантує всім людям рівний та ефективний захист від дискримінації за будь-якою ознакою, 
такою як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політична чи інша думка, національне чи 
соціальне походження, майновий статус, статус при народженні чи інший». 
   У 1994 році зобов'язання держав захищати людей від дискримінації на основі їх сексуальної орієн-
тації було вперше викладено договірним органом. Див. UN Human Rights Committee, Toonen v. 
Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994). See also CCPR, General 
Comment N°35 (2014), para. 3.
  Дивіться також CESC General Comment N°2, para 32; CRC General Comment N°13 (2011), para. 60 and 
72(g), CAT General Comment N°2, para. 21, CEDAW, General Recommendation N°28, para. 18.
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порушень прав людини, що зачіпають осіб різної сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності, а також на підставі гендер-
них проявів та статевих ознак. Цей набір додаткових принципів 
та державних зобов'язань відомий як «Джок’якартські принци-
пи плюс 10»

Оскільки багато з Принципів мають відношення до ЛГБТІ-осіб, 
позбавлених волі, і тому, що їх формулювання однозначно 
базується і містить в собі зобов'язання держави, що виплива-
ють з міжнародного права прав людини, - наприклад, право на 
свободу від свавільного позбавлення волі (Принцип 7), право 
на гуманне ставлення під час тримання під вартою (Принцип 9) 
та право на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського 
чи принизливого ставлення (Принцип 10) - вони служать цен-
тральними орієнтирами і цитуються у цьому Керівництві. 
Оскільки Джок’якартські принципи не містять суворо нового 
набору стандартів, а збирають та пропонують роз'яснення щодо 
вже існуючих правових зобов'язань, для моніторингових ор-
ганів може бути доцільним у деяких випадках - і, зокрема, при 
винесенні рекомендацій органам влади - посилатися на пер-
шоджерела права, замість або на додаток до Джок’якартських 
принципів.

Рада ООН з прав людини вперше прийняла резолюцію «Права 
людини, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність» у 2011 
році, а потім у 2014 році¹⁴, висловлюючи «серйозні занепокоєн-
ня актами насильства та дискримінації у всіх регіонах світу, вчи-
неними проти людей через їх сексуальну орієнтацію та гендер-
ну ідентичність», і просячи УВКПЛ провести дослідження «з до-
кументуванням дискримінаційних законів та практики та актів 
насильства щодо осіб на основі їх сексуальної орієнтації та ген-
дерної ідентичності».
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Наступні звіти закликали держави, серед іншого, навчити спів-
робітників правоохоронних органів та суддів використанню 
гендерно-чутливих підходів, забезпечити навчання поліцейсь-
ких та в'язниць для захисту безпеки затриманих ЛГБТ-осіб, а 
також притягнути до відповідальності державних службовців, 
які причетні чи є співучасниками інцидентів насильства15. У 
2016 р. Чергова резолюція Ради з прав людини¹⁶ затвердила 
мандат «Незалежного експерта з питань захисту від насильства 
та дискримінації на основі сексуальної орієнтації та гендерної 
ідентичності». Місія мандату полягає в оцінці реалізації існую-
чих міжнародних документів з прав людини щодо способів по-
долання насильства та дискримінації осіб на основі їх сексуаль-
ної орієнтації чи гендерної ідентичності, а також у виявленні, 
підвищенні обізнаності та усуненні основних причин насиль-
ства та дискримінації.

В останні роки важливі події відбулися також на регіональному 
рівні. У регіоні Ради Європи Рекомендація Комітету міністрів 
державам-членам про заходи боротьби з дискримінацією за 
ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності 
включає конкретні положення про обов'язки працівників пра-
воохоронних органів та захисні заходи у в'язницях¹⁷. Резолюція 
про захист від насильства та інших порушень прав людини 
щодо осіб на основі їхньої реальної або приписаної сексуальної 
орієнтації або гендерної ідентичності Африканської комісії з 
прав людини та народів засуджує, серед інших видів практики, 
довільне ув'язнення та інші форми переслідування осіб на цих 
засадах¹⁸.

 

 Резолюція Ради з прав людини, Human rights, sexual orientation and gender identity, 
A/HRC/RES/17/19, 14 July 2011, та Резолюція Ради з прав людини Human Rights Council, Human rights, 
sexual orientation and gender identity, A/HRC/RES/27/32, 2 October 2014.
  Звіти Управління верховного комісара ООН з прав людини, Discrimination and violence against 
individuals based on their sexual orientation and gender identity, A/ HRC/19/41, 17 November 2011 and 
A/HRC/29/23, 4 May 2015.
  Резолюція Ради з прав людини, Protection against violence and discrimination based on sexual 
orientation and gender identity, A/HRC/RES/32/2, 15 July 2016.

14

15

16



На шляху до ефективного захисту ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі 27

Що стосується стандартів, які регламентують питання тримання 
під вартою, немає жодного міжнародного документа, який би 
відповідав саме потребам ЛГБТІ-в’язнів (як це стосується інших 
груп у ситуаціях вразливості при затриманні, таких як жін-
ки-правопорушниці або неповнолітні¹⁹). Однак переглянуті 
Стандартні мінімальні правила ставлення до ув’язнених (відомі 
як «Правила Нельсона Мандели»), хоч і не є прямим посилан-
ням на ЛГБТІ-в’язнів, містять нове правило, яке підкреслює 
принцип недискримінації та його практичне значення, заявля-
ючи, що «тюремне керівництво повинне враховувати індивіду-
альні потреби ув'язнених, зокрема найбільш вразливих кате-
горій в місцях позбавлення волі. Заходи щодо захисту та просу-
вання прав ув'язнених з особливими потребами є необхідними 
і не повинні розглядатися як дискримінаційні» (правило 2). Це 
нове правило має важливе значення в контексті цього Керівни-
цтва, оскільки воно встановлює, що забезпечення суттєвої рів-
ності та задоволення особливих потреб затриманих може вима-
гати додаткових заходів для конкретних груп затриманих, які 
перебувають у ситуації вразливості, включаючи ЛГБТІ-осіб.

  

 

  Рекомендація CM/Rec(2010)5 Комітету міністрів державам-членам щодо заходів боротьби з 
дискримінацією на основі сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.
  Резолюція про захист від насильства та інших порушень прав людини щодо осіб на основі їх 
реальної або приписаної сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності Африканської комісії 
з прав людини і народів, прийнята на 55-й черговій сесії Африканської комісії з прав людини та 
народів у Луанді, Ангола, 28 квітня - 12 травня 2014 р.
  Дивіться, зокрема, UN Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 
Measures for Women Offenders (the “Bangkok Rules”), the UN Standards Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice (the “Beijing Rules”), чи UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived 
of their Liberty (the “Havana Rules”).
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3. Криміналізація²⁰ та її причинно-наслідковий зв’язок з кату-
ванням та іншим жорстоким ставленням

 
 

 

Принцип 33: Право на свободу від криміналізації та санкцій 

 

Держави повинні:

A

Додаткові принципи та державні зобов’язання щодо 
застосування міжнародного права прав людини щодо 

сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності,
гендерних проявів та статевих ознак як доповнення

до Джок’якартських принципів

«Кожна людина має право на свободу від криміналізації та 
будь-якої форми санкцій, що прямо чи опосередковано ви-
пливає з фактичної або сприйнятої сексуальної орієнтації, 
гендерної ідентичності, гендерних проявів чи статевих ознак 
цієї особи.

Забезпечити, щоб законодавчі положення, в тому числі 
в загальному, релігійному, та місцевому праві, чи то явні 
положення, чи застосування загальних каральних поло-
жень, таких як дії проти природи, моралі, громадської 
порядності, бродяжництва, законів про содомію та про-
паганду, не передбачали кримінальної відповідальності 
за сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність та 
прояв, і не запроваджували щодо них жодної форми 
санкцій;

Скасувати інші форми криміналізації та санкцій, що 
впливають на права і свободи на основі сексуальної 
орієнтації, гендерної ідентичності, гендерних проявів 
або статевих характеристик, включаючи криміналізацію 
сексуальних послуг, абортів, ненавмисної передачі ВІЛ, 
подружньої зради, спричинення неприємностей, байди-
кування та жебрацтва;

B

   Оскільки інтерсекс-стани не є криміналізованими як такі, особливо важливо 
відмежувати інтерсекс-людей від абревіатури ЛГБТ в дискусіях щодо декриміналіза-
ції, щоб уникнути конфлікту та можливих негативних наслідків для цієї групи.
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C В очікуванні скасування, припинити застосовувати дис-
кримінаційні закони, що передбачають кримінальну 
відповідальність або застосовують загальні каральні 
санкції на основі сексуальної орієнтації, гендерної іден-
тичності, гендерних проявів чи статевих ознак;

Зняти будь-які судимості та видалити будь-які судимості 
за минулі правопорушення, пов’язані із законами про 
самовільну криміналізацію осіб на основі сексуальної 
орієнтації, гендерної ідентичності, гендерних проявів та 
статевих ознак;

Забезпечити навчання для судових органів, правоохо-
ронців та служб охорони здоров’я стосовно їхніх 
зобов’язань з прав людини щодо сексуальної орієнтації, 
гендерної ідентичності, гендерних проявів та статевих 
ознак;

Забезпечити, щоб працівники правоохоронних органів 
та інші особи та групи несли відповідальність за будь-я-
кі акти насильства, залякування чи зловживання, засно-
вані на криміналізації сексуальної орієнтації, гендерної 
ідентичності, гендерних проявів та статевих ознак;

Забезпечити ефективний доступ до систем правової 
підтримки, правосуддя та засобів правового захисту для 
тих, хто зазнає криміналізації та покарання за ознаками 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендер-
них проявів та статевих ознак;

D

E

F

G

Декриміналізувати процедури модифікації тіла та ліку-
вання, які проводяться за попередньою, безкоштовною 
та інформованою згодою особи.»

H
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За останніми доступними даними²¹, 72 держави досі криміналі-
зують одностатеві сексуальні стосунки, з них 45 держав застосо-
вують закон як до жінок, так і до чоловіків. Законодавство зале-
жить від юрисдикції, криміналізуючи, наприклад, всі позаш-
любні статеві стосунки, певні види сексуальної активності або 
будь-які форми близькості або сексуальної діяльності між осо-
бами тієї самої статі. Часто такі закони використовують розмиті 
формулювання, посилаючись, наприклад, на «публічний скан-
дал», злочини проти «природи» чи «моралі», «розпусту» та 
«зоофілію». Закони, що передбачають криміналізацію односта-
тевих стосунків, також часто використовуються для націлюван-
ня на транс-осіб, тоді як інші закони спеціально спрямовані на 
різноманітну гендерну ідентичність та прояви, наприклад, 
забороняючи «непристойне» та «аморальне» вбрання, 
криміналізуючи «обман шляхом персонації» або «імітацію про-
тилежної статі», або іноді закони, спрямовані на «жебрацтво». 
У багатьох регіонах такі положення є залишками законів 
колоніальної епохи. Штрафи, пов'язані з такими законами, 
можуть включати тілесні покарання, такі як консервація або 
публічне побиття. У ряді країн засудження за такими ознаками 
може призвести до смертної кари.

Конкретні дискримінаційні та шкідливі практики, такі як приму-
сові анальні обстеження, також закріплені в законодавстві в 
деяких місцях, і їх також слід скасувати за порушення закону 
проти катування та жорстокого ставлення. Закони, явно не 
спрямовані на ЛГБТ-осіб, такі як закони про «боротьбу з про-
ституцією», можуть бути непропорційно застосовані проти них 
- як, зокрема, у випадку з транссексуалами. У деяких контекстах 
публічний обмін інформацією про сексуальну орієнтацію чи 
гендерну ідентичність забороняється і позначається як «пропа-
ганда», що веде до переслідування.

Встановлено чіткий причинно-наслідковий зв'язок між 
криміналізацією ЛГБТ-осіб та збільшенням рівня насильства, в 
тому числі з боку правоохоронних органів, персоналу в’язниць 
та медичного персоналу. Тому Спеціальний доповідач щодо 
тортур та незалежний експерт з питань сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності закликали держави скасувати такі 
закони²². Підкомітет ООН з недопущення катувань (ПНК) чітко 
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заявив, що «скасування законів, що передбачають криміналіза-
цію сексуальних стосунків між статевими особами між доросли-
ми, що погоджуються, та інших законів, що застосовуються для 
покарання осіб за ознаками сексуальної орієнтації або гендер-
ної ідентичності, є обов'язковою вимогою для запобігання 
катуванням лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів, трансгендерів 
та інтерсексуалів.²³” Закони, що передбачають кримінальну від-
повідальність за різну гендерну ідентичність та висловлюван-
ня, також слід скасувати.

Крім того, Робоча група ООН з довільного затримання (РГДЗ), 
Комітет з прав людини та незалежний експерт з питань захисту 
від насильства та дискримінації на основі сексуальної орієнта-
ції та гендерної ідентифікації встановили, що затримання осіб 
згідно із законами, що передбачають криміналізацію односта-
тевих сексуальних відносин з обопільної згоди в приватному 
житті - це форма довільного затримання²⁴. Навіть у країнах, де 
такі закони не виконуються, вони можуть бути використані для 
шантажу та залякування ЛГБТ-осіб та з метою «соціального очи-
щення», наприклад, відмовляння ЛГБТ-людей зустрічатися у 
певних місцях. Такі закони також перешкоджають політиці охо-
рони здоров'я та зусиллям з профілактики ВІЛ/СНІДу, зокрема, 
в деяких контекстах.

Правозахисники, які борються з насильством та дискриміна-
цією на основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, 
стикаються із загостреними формами насильства та дис-
кримінації, зокрема в країнах, які криміналізують одностатеві 
стосунки та різноманітні гендерні ідентичності чи прояви, 
оскільки вони можуть зазнати цькування, переслідування та 
позбавлення волі лише через їхню роботу та діяльність. Право-
захисники, які самі є ЛГБТ-особами, зазнають подвійного 
впливу, оскільки на них націлюються не лише завдяки їх роботі, 
але й тому, ким вони є.

Моніторингові органи, зокрема НПМ, які мають мандат «пода-
вати пропозиції та зауваження щодо чинного закону або зако-
нопроекту» (ФП КТК, ст. 19 [c]), можуть сприяти зусиллям, скеро-
ваним на скасування таких законів, не в останню чергу, посила-
ючись на міжнародні норми держав, на які не допускається від-
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ступ Зобов'язання з прав людини щодо захисту людської гід-
ності та запобігання катуванням на підтримку декриміналізації. 
НПМ, НПЗУ чи інститути омбудсмена - з огляду на їх здатність 
діяти як мости між громадянським суспільством, органами дер-
жавної влади, політичними установами, регіональними та між-
народними інституціями - можуть служити каталізаторами про-
цесів правових змін, що ведуть до декриміналізації. Моніторин-
гові органи можуть додатково сприяти прийняттю законів та 
принципів, що усувають дискримінацію.

Хоча декриміналізація є необхідною передумовою забезпечен-
ня захисту ЛГБТ-осіб від тортур та інших видів жорстокого став-
лення, слід підкреслити, що дискримінація та насильство щодо 
ЛГБТ-осіб, позбавлених волі, також мають місце в контексті, 
коли гомосексуалізм та різноманітна гендерна ідентичність та 
прояви не криміналізовані.
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У деяких країнах²⁵, ЛГБТ-особи можуть бути примушені прохо-
дити так звану «конверсійну терапію» часто в результаті силь-
ного примусу та сімейного тиску чи погроз. «Конверсійна тера-
пія» ґрунтується на переконанні, що бути ЛГБТ-особою «ненор-
мально», і складається з психіатричного, психологічного чи 
іншого медичного «лікування» з метою зміни сексуальної 
орієнтації чи гендерної ідентичності людей.

Кілька суб'єктів ООН, включаючи Всесвітню організацію охоро-
ни здоров'я (ВООЗ), у 2015 р. виступили із спільною заявою, в 
якій закликали держави захищати ЛГБТІ-осіб від насильства, в 
тому числі шляхом припинення «неетичної та шкідливої так 
званої «терапії для зміни сексуальної орієнтації.²⁶». У березні 
2016 року Всесвітня психіатрична асоціація (WPA) заявила, що 
«так зване лікування гомосексуалізму може створити ситуацію, 
в якій упередження та дискримінація процвітають, і вони 
можуть бути потенційно шкідливими. Положення про будь-яке 
втручання, яке має на меті «лікувати» щось, що не є розбіжні-

4. Примусова «конверсійна терапія»
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Принцип 10: Право на свободу від катувань і жорстокого,
нелюдського ставлення, що принижує гідність, чи покарання.
«Держави повинні: [...]

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності (ПД + 10)

Заборонити будь-яку практику та скасувати будь-які 
закони та принципи, які дозволяють настирливі та нез-
воротні методи лікування на основі сексуальної орієнта-
ції, гендерної ідентичності, гендерних проявів або стате-
вих ознак, включаючи примусову операцію, що нор-
малізує статеві органи, мимовільну стерилізацію, неетич-
ні експерименти, медичну демонстрацію, «репаративну» 
чи «конверсійну» терапію, коли застосовується або про-
водиться без вільної, попередньої та інформованої згоди 
відповідної особи.
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стю, є абсолютно неетичним.²⁷” УВКБ ООН вважає, що «зусилля, 
спрямовані на зміну сексуальної орієнтації або гендерної іден-
тичності особи за допомогою сили чи примусу можуть станови-
ти катування чи принизливе ставлення, та призвести до інших 
серйозних порушень прав людини, включаючи права особи на 
свободу та безпеку. ” Спеціальні доповідачі ООН з питань кату-
вань та права кожного на найвищий рівень фізичного та 
психічного здоров'я, а також незалежний експерт із захисту від 
насильства та дискримінації на основі сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності²⁹, також рішуче засудили практику при-
мусової «конверсійної терапії».

Незважаючи на загальний консенсус щодо того, що подібні 
методи лікування є неефективними, неетичними та шкідливи-
ми, деякі країни продовжують дозволяти їх або терпіти. «Кон-
версійна терапія» часто тягне за собою примус та відсутність 
поінформованої згоди, довільне позбавлення волі, словесні 
домагання, залякування, примусове лікування та електрошок, 
що може бути рівнозначно катуванням та іншим формам жор-
стокого ставлення. Також повідомлялося про використання 
«виправних зґвалтувань», спрямованих на зміну сексуальної 
орієнтації людини.
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«Конверсійна терапія» може практикуватися в державних 
лікарнях, приватних клініках, наркологічних центрах, традицій-
них лікувальних центрах, релігійних центрах, а також у підпіль-
них клініках. Ці місця повинні знаходитись на радарах моніто-
рингових органів, і коли повідомляється про «конверсійну 
терапію», моніторингові органи повинні сприяти припиненню 
застосування такої терапії. «Конверсійна терапія» також прак-
тикується представниками духовенства або духовними радни-
ками в контексті релігійної практики³⁰. У в'язниці також пові-
домляється про практику умовного дострокового звільнення за 
умови «конверсійної терапії».

Інші «методи лікування» або «терапії», які застосовуються до 
ЛГБТІ-осіб, також можуть порушувати заборону катувань та 
іншого жорстокого ставлення. Наприклад, зростає обізнаність і 
консенсус щодо того, що так звана «гендерно-нормалізуюча» 
операція на інтерсекс-дітях є як медично непотрібною, так і 
шкідливою, і Спеціальний доповідач ООН з питань катувань, 
зокрема, закликав держави заборонити такі операції³¹. У цьому 
Керівництві, така практика окремо не розглядається, враховую-
чи його основну увагу на моніторинг місць позбавлення волі. 
Однак слід зазначити, що органи із запобігання катуванням, 
зокрема НПМ, можуть сприяти викоріненню такої практики 
завдяки своїм повноваженням, закріпленим в ФП КПК, і пода-
вати пропозиції та зауваження щодо законодавства (ст. 19.c).
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Глава II

 Методологія моніторингу – Ключові міркування 



У звіті про застосовність заборони катувань до унікального до-
свіду жінок, дівчат та ЛГБТІ-осіб, Спеціальний доповідач ООН з 
питань катувань закликав застосувати «гендерну та інтерсек-
ціональну лінзу», щоб адекватно врахувати шкідливий «вплив 
укоріненої дискримінації, патріархальних, гетеронормативних 
та дискримінаційних владних структур та соціалізованих ген-
дерних стереотипів³²”. Моніторингові органи повинні застосо-
вувати таку лінзу у своїй роботі. Можливо, їм доведеться шукати 
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Принцип 9. Право на гуманне ставлення під час
тримання під вартою

 

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

Забезпечити ефективний нагляд за місцями утримання 
під вартою як державного, так і приватного утримання з 
метою забезпечення захисту та безпеки всіх людей, а 
також вирішення конкретних проблем вразливості, 
пов'язаних із сексуальною орієнтацією, гендерною іден-
тичністю, гендерними проявами та статевими ознаками».

«З кожним, кого позбавляють свободи, слід поводитися 
гуманно і з повагою до людської гідності особи. Сексуальна 
орієнтація та гендерна ідентичність є невід'ємною частиною 
гідності кожної людини.

Держави повинні: [...]
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та набувати конкретних знань, необхідних для полегшення кра-
щого розуміння ризиків, з якими стикаються ЛГБТІ-особи у 
місцях позбавлення волі, та способів чутливого вирішення їхніх 
конкретних потреб. Це може спричинити необхідність перегля-
ду своєї існуючої політики, практики та інструментів, а також 
розробки нових.

Важливо підкреслити, що всі моніторингові органи, які мають 
певний досвід у відвідуванні місць позбавлення волі, стикалися 
з ситуаціями, що включають дискримінацію за ознакою сексу-
альної орієнтації або гендерної ідентичності, хоча вони, можли-
во, не були належно підготовлені для виявлення, розуміння та 
вирішення цих ситуацій. Не менш важливим є той факт, що 
моніторинг становища ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі, спричиняє 
ризик заподіяння шкоди спільноті, яка вже зазнає жорстокого 
ставлення та стикається з більшою кількістю випадків порушен-
ня прав людини. Отже, принцип "не нашкодь" повинен бути 
головним фактором, що інформує про роботу моніторингових 
органів з цього питання. Необхідність забезпечення пом'якшен-
ня ризику репресій повинна бути головним питанням у цьому 
відношенні.

Ця Глава не має на меті деталізацію комплексної методології 
моніторингу³³, а скоріше, виділення конкретних та практичних 
міркувань, які органи моніторингу повинні мати на увазі при 
вивченні ставлення до ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі.

1. Планування та програма відвідувань

Моніторингові органи зазвичай розробляють коротко- та дов-
гострокові стратегії та приймають програми відвідувань на кон-
кретні часові рамки. Програма відвідувань є ключовим інстру-
ментом планування, зокрема для установ з широким мандатом 
моніторингу. Незалежно від того, квартальний, дворічний чи 
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щорічний, він створює загальну для всіх спостерігачів опера-
тивну базу та відображає основні пріоритети моніторингового 
органу на період, який розглядається. Згідно з ПНК, НПМ (це 
також має значення для інших моніторингових органів), «по-
винні забезпечити, щоб [вони] мали критерії вибору місць, які 
слід відвідати, та прийняття рішення про тематичні відвідуван-
ня, які гарантують, що всі місця утримання під вартою регуляр-
но відвідуються, беручи до уваги тип та розмір установ, рівень 
їх безпеки та характер відомих проблем з правами людини³⁴».

Пріоритети та критерії відбору можуть бути пов'язані з типами 
місць тримання під вартою (наприклад, в'язниці, психіатричні 
установи), окремими проблемами (наприклад, використання 
одиночної ізоляції, доступ до медичної допомоги) або кате-
горіями затриманих (наприклад, досудове затримання, інвалі-
ди). Моніторингові органи можуть вирішити, що оцінка ситуації 
ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі, буде пріоритетом або як окрема 
мета, або поряд з іншими ситуаціями вразливості та форм дис-
кримінації. Такі рішення можуть базуватися на попередніх спо-
стереженнях, отриманій інформації (включаючи листи від 
затриманих та їхніх родичів чи друзів), змінах на законодавчому 
або політичному рівнях або просто визнанні того, що ризики, з 
якими стикаються ЛГБТІ-особи, позбавлені волі, потребують 
особливої уваги та цілеспрямованого розгляду. У цих випадках 
моніторинговим органам потрібно буде розглянути, чи слід 
проводити оцінку ставлення до ЛГБТІ-осіб в конкретних типах 
закладів (наприклад, в'язниці, центри утримання нелегальних 
іммігрантів) або вивчати проблему в різних умовах утримання.

На етапах планування моніторингові органи повинні будуть 
визначити, який досвід, потенціал та ресурси будуть потрібні 
для досягнення їх цілей. Вони також повинні забезпечити ви-
ділення достатнього часу для відвідування кожного передбачу-
ваного об'єкта, визнаючи той факт, що це є передумовою для 
глибшого розуміння існуючих владних структур, відносин та мо-
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делей дискримінації. Також важливо, щоб моніторингові органи 
брали до уваги ситуації ризику, які можуть посилюватися інтер-
секціональними факторами, і приділяти особливу увагу тому, як 
сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність перетинаються 
з етнічною приналежністю, статтю, віком або наявністю інвалід-
ності.

Рішення щодо планування залежатимуть від конкретних фак-
торів. Наприклад, у деяких країнах закриті установи мають 
спеціальні підрозділи чи блоки для ув’язнених гомосексуалів, 
бісексуалів та/чи транс-жінок, які частково або повністю відо-
кремлені від решти ув’язнених (слід зазначити, що навіть коли 
така практика офіційно не визнана владою, ув’язнені гомосек-
суали, бісексуали чи транс-особи можуть бути де-факто відо-
кремлені в окремих камерах). У таких випадках органи моніто-
рингу можуть прагнути проводити цільові відвідування цих 
блоків, при цьому усвідомлюючи той факт, що така наявність у 
в'язниці не виключає можливості утримання інших ЛГБ-
ТІ-в’язнів в інших частинах установи.

В інших випадках виправні установи мають окремі крила для 
так званих «вразливих ув’язнених», де ЛГБТІ-особи можуть 
утримуватись разом з іншими категоріями ув’язнених, такими 
як сексуальні злочинці, колишні правоохоронці, ув’язнені 
інваліди чи інші особи, відокремлені нібито з метою захисту. У 
такому випадку моніторингові органи, які розглядають питання 
дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної 
ідентичності, можуть розглянути можливість націлювання на ці 
блоки під час їх відвідування. У всіх випадках слід належним 
чином розглянути можливість запобігання заподіянню шкоди 
ув’язненим, зокрема запобігання будь-яким формам помсти 
або розправи внаслідок відвідування.

Якщо моніторинговому органу не вистачає досвіду з цього пи-
тання, його члени повинні звернутися до зовнішніх експертів з 
організацій громадянського суспільства, зокрема до представ-
ників ЛГБТІ-осіб, які працюють з питань ЛГБТІ, з метою покра-
щення його розуміння та спроможності вирішувати унікальні 
проблеми, з якими стикаються ЛГБТІ-особи, позбавлені волі. Це 
допоможе уникнути упереджень та помилок із перших моментів 
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стратегічного планування та складання програми відвідування. 
Обмін з організаціями ЛГБТІ є важливим для консолідації ро-
зуміння моніторинговими органами питань та їхньої здатності 
розробляти адекватні стратегії, водночас сприяючи зміцненню 
інтересу та знань НУО у питаннях, пов'язаних з позбавленням 
волі, таким чином, виявляючись взаємовигідним.

2. Складання карти і збір даних 

Визначення існуючого законодавства, політики та судової 
практики, що стосується ЛГБТІ-осіб в цілому - починаючи від 
криміналізації одностатевих стосунків, закінчуючи легальним 
визнанням статі та доступом транс-осіб до охорони здоров’я - є 
важливою передумовою початку будь-якої роботи з цього пи-
тання. Більш конкретно, моніторингові органи повинні знати 
про будь-які законодавчі чи програмні документи, які явно дис-
кримінують ув’язнених ЛГБТІ-осіб, або, навпаки, сприяють по-
силенню та захисту їх прав (наприклад, офіційні вказівки щодо 
пошуку транс-затриманих). Важливо також визначити, чи на-
вчені і поінформовані правоохоронці щодо недискримінації 
загалом, або щодо конкретних потреб ЛГБТІ-осіб.
 

У деяких випадках органи моніторингу могли зібрати безси-
стемну інформацію про становище ЛГБТІ-в’язнів під час попе-
редніх відвідувань або за допомогою заяв та листів, отриманих 
від ув’язнених або членів родини. Ця інформація повинна бути 
належним чином записана, щоб забезпечити спостерігачам 
легкий доступ до неї під час підготовки конкретних відвідувань. 
Важливо, щоб моніторингові органи використовували безпечні 
системи для забезпечення конфіденційності та захисту даних.

Звіти НУО чи інших наглядових органів та джерел новин можуть 
допомогти у складанні карти типів або конкретних об'єктів, де 
відбувається дискримінація, наприклад, виявивши, що в певно-
му відділку поліції може утримуватись більша кількість праців-
ників секс-бізнесу, включаючи транс-осіб, чи що на осіб, які шу-
кають притулку, було здійснено напад у спеціальному 
адміністративному ізоляторі або приймальному центрі.
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Загалом відомо, що даних з питань, які стосуються сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності в місцях тримання під 
вартою, не вистачає. Тому важливо, щоб моніторингові органи 
намагалися збирати всю наявну відповідну інформацію для ви-
роблення базової ситуації, навіть якщо вона є елементарною. 
ПНК закликав НПМ, поряд з державними установами, «збирати 
та публікувати дані про кількість та типи випадків катувань та 
жорстокого ставлення до лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів, 
трансгендерів та інтерсексуалів, а також результати відповід-
них розслідувань, а також розробити відповідні моделі збору, 
обробки та аналізу даних³⁵.” Перед публікацією будь-яких 
даних слід належним чином розглянути принцип «не нашкодь».

Способи збору даних про сексуальну орієнтацію та гендерну 
ідентичність іноді можуть бути проблематичними та не поважа-
ти права на приватне життя. Відповідно, НПМ та інші моніторин-
гові органи повинні встановити стандартну практику з метою 
забезпечення збору даних таким чином, що відповідає правам 
людини та принципам участі, самовизначення, недоторканості 
приватного життя, прозорості та підзвітності. Більше того, важ-
ливо, щоб дані були деталізовані, щоб гарантувати чітке розме-
жування та розуміння потреб та ситуацій кожної групи, охопле-
ної абревіатурою ЛГБТІ.

Належна практика
Цільові візити організацій громадянського

суспільства для вивчення становища ЛГБТІ-осіб,
утримуваних під вартою

У Гватемалі «Національна мережа з питань сексуального 
різноманіття та ВІЛ» (REDNADS) ініціювала перегляд потреб 
ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі. Учасники мережі відвідали 7 
в'язниць у період з грудня 2014 року по січень 2015 року з 



    Red Nacional de la Diversidad Sexual y VIH (REDNADS), Primer Diagnostico. Necesidades 
de la poblacion LGBTI privada de libertad, Guatemala, 2015.
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метою вивчення питань прозорості, умов утримання, дис-
кримінації, жорстокого ставлення, вільного розвитку осо-
бистості, інтимних побачень, сенсибілізації працівників 
в'язниць та управління інституцією. Процес розгляду вклю-
чав інтерв’ю з 54 ув’язненими ЛГБТІ-особами, а також з 
керівництвом в'язниць, багатопрофільними групами з пер-
соналу в'язниці та 15 ключовими зацікавленими групами з 
боку громади.

На підставі висновків, REDNADS згодом випустила звіт зі 
стандартами та рекомендаціями щодо ставлення до ув’яз-
нених ЛГБТІ-осіб спільно з Департаментом з питань вразли-
вих груп адміністрації пенітенціарних установ. Процес 
включав кілька круглих столів із ув’язненими ЛГБТІ-особа-
ми, а також з організаціями громадянського суспільства та 
працівниками пенітенціарних установ. У процес було також 
включено пілотне навчання для школи з питань виконання 
покарань. Звіт огляду³⁶ визначив пріоритети у чотирьох 
ключових сферах:

• Захист даних: керівні принципи передбачають, що ЛГБ-
ТІ-особи повинні мати можливість самовизначення від-
повідно до обраного імені та статі, а працівники, від-
повідальні за реєстри, повинні бути належним чином на-
вчені.
• Безпека: ЛГБТІ-особам не можна забороняти носити одяг, 
що відповідає їхній статі відповідно до самоідентифікації, а 
також слід посилити механізми конфіденційних скарг щодо 
сексуального насильства.
• Соціальна реабілітація: акцент робиться на необхідності 
боротьби з корупцією у забезпеченні доступу до професій-
них програм, а в одній виправній установі планується 
пілотний проект, присвячений соціальній реінтеграції.
• Навчання: передбачається перегляд змісту навчальних 
програм для персоналу в'язниць.
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В Ірландії Фонд з реформування пенітенціарної системи 
Ірландії (IPRT) провів невелике дослідження прав, потреб 
та досвіду ув’язнених ЛГБТ-осіб. Цей звіт³⁷ - перше погли-
блене дослідження досвіду ЛГБТ-в'язнів в Ірландії - вклю-
чає свідчення з перших рук ув'язнених ЛГБТ-осіб, а також 
огляд тюремного та політичного контексту. Дослідження 
включало інтерв’ю із сімома ув’язненими та колишніми 
ув’язненими ЛГБТ-особами, десятьма зацікавленими особа-
ми із системи кримінального судочинства та чотирма пред-
ставниками ЛГБТ-спільноти. Автори добре усвідомлювали 
етичні виклики «розголошень» ув’язненими під час розслі-
дування та вжили заходів для зменшення таких ризиків. 
Заходи охоплювали подання проекту на розгляд комітету з 
питань досліджень етики та Ірландській тюремній службі; 
заходи щодо захисту анонімності ув’язнених, які беруть 
участь в опитуванні, у тому числі стосовно призначеного 
персоналу тюремної служби; надання кожному учаснику 
інформації про проект під час особистих зустрічей, де пояс-
нювались параметри конфіденційності; підписання форми 
інформованої згоди; використання псевдонімів для всіх 
осіб у звіті; та нерозголошення назви в’язниць, в яких про-
ходили цільові співбесіди.

Основні висновки IPRT включають докази гомофобії та тю-
ремну культуру гіпермаскулінності, яка часто підтримується 
насильством, невидимість потреб ув’язнених ЛГБТ-осіб, 
труднощі у доступі до методів зміни статі та перешкоди в 
отриманні засобів запобігання передачі захворювань та 
інфекцій статевим шляхом, зокрема для жінок. Рекоменда-
ції відповідно персоналізовані і адресовані Ірландській тю-
ремній службі та іншим відповідним органам.



3. Інструменти моніторингу та критерії оцінки

Застосування відповідних «лінз» для адекватної оцінки стано-
вища ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі, може спричинити коригу-
вання існуючих методик та огляд існуючих інструментів моніто-
рингу. Моніторинговим органам, які використовують контроль-
ні списки та / або анкети перед або під час візитів, можливо, до-
ведеться знову розглянути та перевірити такі матеріали. Хоча 
це особливо актуально для інструментів, призначених для 
відвідувань із конкретними цілями, що стосуються ситуації ЛГБ-
ТІ-осіб, інструменти, що використовуються під час загальних 
візитів, також повинні відображати такі міркування. Якщо 
моніторингові органи використовують контрольні списки, кри-
терії чи інші інструменти для оцінки ставлення та становища 
осіб, позбавлених волі, вони повинні включати конкретні пи-
тання або показники, що стосуються сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності. Бажано, щоб моніторингові органи роз-
робляли такі матеріали за підтримки експертів з організацій 
громадянського суспільства та/чи науковців, які працюють над 
проблемами ЛГБТІ.

Напередодні своїх візитів деякі моніторингові органи можуть 
використовувати добровільні та конфіденційні опитування 
вибіркового контингенту ув’язнених, які використовуються при 
підготовці візитів та складають частину бази даних для подаль-
шого моніторингу та звітування. Хоча такі опитування можуть 
допомогти отримати кількісні дані з широкого кола питань, 
вони не рекомендуються для вивчення конкретної ситуації ЛГБ-
ТІ-осіб. Досвід показує, що навіть якщо анкети розподіляються 
респондентам індивідуально і запечатуються у конверті, лише 
деякі ЛГБТІ-в’язні можуть розкрити свою сексуальну орієнтацію, 
гендерну ідентичність або статеві ознаки, особливо в контексті 
глибоко вкоріненої гомофобії, трансфобії та дискримінації по 
відношенню до інтерсексуалів.
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Належна практика
Критерії та показники щодо ЛГБТІ-осіб в інструментах, 

використовуваних спостерігачами 

Інспекція в'язниць Її Величності (HMIP), яка є частиною НПМ 
Сполученого Королівства, використовує критерії під 
назвою «Очікування³⁸» за якими інспектори контролюють 
в'язниці та інші установи. HMIP розробила конкретні 
«Очікування» щодо різних типів об'єктів, які підпадають під 
її компетенцію (наприклад, центрів утримання нелегальних 
іммігрантів, виправних установ служб озброєних сил, полі-
цейських відділків) або окремих груп в'язниць (наприклад, 
для утримання чоловіків, жінок, дітей та молоді).

«Очікування», що використовуються для оцінки умов та до-
свіду чоловіків у в'язницях, включають конкретні показни-
ки для оцінки того, чи задовольняються конкретні потреби 
ув'язнених «усіх сексуальних орієнтацій», шляхом перегля-
ду доказів підготовки персоналу, сприяння прийняттю всіх 
сексуальних орієнтацій, існування рекомендацій для ув'яз-
нених щодо того, яка поведінка є прийнятною, та наявності 
груп підтримки у в'язниці чи механізмів звернення до зов-
нішніх мереж підтримки. Подібним чином «Очікування» 
містять набір показників для ув’язнених як транс, так і 
інтерсексуалів, які включають докази того, що думки ув'яз-
неного враховуються при прийнятті рішень про розміщен-
ня, доступ до належного медичного обслуговування та 
іншої спеціалізованої підтримки ув'язнених, які бажають 
розпочати зміну статі, та конкретних речей, а також викори-
стання власних імен та займенників, доступ до служб кон-
сультування та навчання персоналу для кращого задово-
лення потреб ув'язнених.

«Очікування», що використовуються для оцінки умов та 
ставлення до жінок у в’язниці, аналогічно включають по-



4. Склад моніторингових груп

Слід належним чином розглянути склад груп з відвідування, 
яким доручено контролювати ставлення до ЛГБТІ-осіб, позбав-
лених волі. Не всі моніторингові органи матимуть однакову сво-
боду дій щодо визначення складу команди, в першу чергу 
залежно від розміру установи, її бюджету та обсягу досвіду, що 
є на внутрішньому рівні. Тип та розмір закладу, який слід 
відвідати (наприклад, в'язниця, центр утримання нелегальних 
іммігрантів, поліцейський відділок), також повинні враховува-
тися при визначенні необхідних навичок та досвіду. Зокрема, 
належне виконання мандату НПМ вимагає, щоб члени «мали не-
обхідні можливості та професійні знання» і «прагнули до ген-
дерного балансу та належного представництва етнічних груп та 
меншин у країні» (ФП КПК, ст. 18 [2]).

Менші НПМ можуть бути не в змозі забезпечити наявність як 
можливостей, так і професійних знань, а також належне пред-
ставництво всіх етнічних груп та меншин у своїх командах. У 
таких випадках і коли потрібні спеціальні навички та профілі, 
додаткові до тих, що представлені членами команди, доцільно 
звертатися до зовнішніх експертів, у тому числі для участі у 
візитах (хоча деяким моніторинговим органам законодавство 
може заважати залучати до візитів зовнішніх експертів). Неза-
лежно від їх розміру та можливостей, суттєво, щоб НПМ (та інші 
моніторингові органи) прагнули сприяти та актуалізувати ре-
альність недискримінації, в тому числі в їх простому складі, який 
має бути спрямований на відображення різноманітності людей 
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казники для оцінки того, чи ставляться до жінок «усіх сексу-
альних орієнтацій» однаково та відповідно до їхніх індиві-
дуальних потреб. «Очікування», що застосовуються до дітей 
та молоді, а також до затриманих нелегальних іммігрантів, 
також включають показники щодо сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності. «Очікування» HMIP регулярно пе-
реглядаються, і організації громадянського суспільства 
заохочуються брати участь у переглядах.



    Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, A/HRC/31/57, 5 January 2016, para. 39.
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 у місцях позбавлення волі.

Спеціальний доповідач з питань катувань зазначив, що «вклю-
чення жінок, лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів та трансген-
дерів та інших представників меншин до інспекційних органів 
на всіх рівнях допомогло б полегшити звітність про гендерне 
насильство та дискримінацію та виявити випадки катувань та 
жорстокого ставлення³⁹». Однак, не можна очікувати, що до всіх 
моніторингових органів будуть входити члени ЛГБТІ-спільноти, 
і тим більше особи, які відкрито ставляться до своєї сексуальної 
орієнтації чи гендерної ідентичності. Важливо також наголоси-
ти, що кожен спостерігач - незалежно від його статі, сексуальної 
орієнтації чи гендерної ідентичності - може і повинен застосо-
вувати «гендерні та інтерсекціональні лінзи» під час відвіду-
вань.

При цьому, основна увага до ЛГБТІ в моніторинговому органі 
виявиться корисною для забезпечення гласності теми та для 
внутрішнього включення питань, що стосуються сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності в місцях позбавлення волі. 
Основна увага до ЛГБТІ може також забезпечити, щоб матеріа-
ли, які використовуються моніторинговим органом, належним 
чином враховували потреби ЛГБТІ-в’язнів та підтримували зв’я-
зок з організаціями громадянського суспільства, в тому числі з 
метою зміцнення потенціалу групи в цьому відношенні. Основ-
на увага не повинна залежати від присутності члена ЛГБТІ в 
команді, а повинна бути інституціоналізована для забезпечен-
ня стійкості.

Моніторингові органи також повинні знати, що в контексті гли-
боко вкоріненої гомофобії та трансфобії, відверті ЛГБТІ-спо-
стерігачі можуть ризикувати переслідуванням та нападками під 
час відвідувань. Якщо моніторингові групи включають ЛГБ-
ТІ-спостерігачів (і особливо, якщо вони відкриті щодо своєї сек-
суальної орієнтації чи гендерної ідентичності), першочергове 
значення слід приділити їх безпеці та забезпеченню того, щоб з 
ними поводились нарівні зі своїми колегами, особливо з точки 
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зору доступу до об'єктів та уникнення дискримінаційного 
обшуку.

Коли моніторингові органи підтримуються радами або консуль-
тативними радами, бажано, щоб досвід ЛГБТІ був належним 
чином представлений у складі цих органів 
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Належна практика (I)
Робоча група з питань ЛГБТІ в моніторингових органах

В Аргентині Федеральним омбудсменом з питань в’язниць 
(PPN - Procuración Penitenciaria de la Nación), який є части-
ною НПМ, створено робочу групу з питань гендерної та сек-
суальної різноманітності. Створення робочої групи дозво-
лило PPN привернути увагу до цього питання та забезпечи-
ти, щоб ЛГБТІ-в’язні визнавали його захисником своїх 
основних прав. 

Створення робочої групи базувалося на переконанні, що 
обов'язок моніторингового органу - приділяти особливу 
увагу тим, хто, можливо, найбільше страждає в ув'язненні. 
Робоча група щотижня здійснює відвідування в'язниць зі 
спеціальними підрозділами для ув’язнених жінок та 
ГБТ-осіб. Вона розглядає, зокрема, питання, що стосуються 
імплементації правових положень у місцях тримання під 
вартою, включаючи право на юридичне визнання само-
визначених трансгендерів, які перебувають під вартою. 
Робоча група також робить особливий наголос на праві до-
ступу до медичного обслуговування.
 

Робоча група відповідає за те, щоб питання ЛГБТІ-осіб були 
поширеними та видимими для всієї установи, а також за 
підвищення обізнаності щодо цих питань серед зовнішніх 
зацікавлених сторін. З моменту створення робочої групи, 
глава з гендерних питань (що містить інформацію про сек-
суальну орієнтацію та гендерну ідентичність) включається в 
кожен щорічний звіт установи.



5. Опитування осіб, що утримуються під вартою

Розглядаючи стратегії відбору для опитування затриманих, 
моніторингові органи повинні в першу чергу забезпечити, щоб 
вони робили все, щоб запобігти будь-якій шкоді, як під час спів-
бесіди, так і як наслідок цього. Залежно від своїх цілей та кон-
тексту, в якому здійснюються відвідування, моніторингові 
органи повинні визначити, чи слід їм активно вступати в кон-
такт та розмовляти із затриманими ЛГБТІ-особами. У закладах зі 
спеціальними підрозділами або камерами, призначеними для 
затриманих ГБ- чи транс-жінок, відбір затриманих для співбесі-
ди може бути більш простим, ніж у місцях тримання, де такого 
розмежування не існує. Директори закритих установ або старші 
працівники часто можуть бути готові повідомити спостерігачам, 
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Належна практика (II)
Внутрішнє навчання з питань ЛГБТІ для

моніторингових органів

Моніторингові органи можуть бути позитивно налаштовані 
при вивченні конкретної ситуації ЛГБТІ-в’язнів, але за від-
сутності належної підготовки існує ризик, що спостерігачі 
складатимуть припущення на основі стереотипів або не 
помічатимуть ситуації дискримінації. Також існує ризик 
того, що приватні співбесіди із ЛГБТІ-в’язнями будуть 
сприйматись як ще більш гнітючий досвід, якщо вони не 
будуть належним чином проведені спостерігачами.

У Сполученому Королівстві інспектори HMIP (частина націо-
нального НПМ) взяли участь у 2012 році у семінарі, призна-
ченому для підвищення обізнаності про потреби та ризики, 
з якими стикаються затримані ЛГБТІ-особи. Учасники обго-
ворили низку сценаріїв у малих групах з метою виявлення 
конкретних викликів, з якими стикаються ЛГБТІ-в’язні, та 
способів покращення становища. Сценарії ґрунтувались на 
висновках нещодавніх звітів інспекцій в'язниць та на осо-
бистому досвіді колишнього ув’язненого гомосексуала, 
який допоміг організаторам розробити семінар.



кого із затриманих вважають ЛГБТІ-особою, але спостерігачі 
повинні проявляти обережність, коли цікавляться присутністю 
затриманих ЛГБТІ-осіб в установі, якщо це питання не пору-
шується поряд з іншими питаннями, що стосуються конкретних 
категорій затриманих. Розуміння структур органів влади та не-
формальних ієрархій у місцях позбавлення волі також є дуже 
важливим для запобігання репресіям після співбесід.
 

Індивідуальні співбесіди із затриманими, які не приховують 
своєї приналежності до ЛГБТІ чи сприймаються я такі, можуть 
привернути непотрібну увагу та/чи можуть бути неможливими, 
тому спостерігачі повинні розглядати можливість проведення 
співбесіди з великою кількістю випадково обраних затриманих 
і обговорення проблеми дискримінації та жорстокого ставлен-
ня, серед іншого, у зв'язку з сексуальною орієнтацією та гендер-
ною ідентичністю.

Через специфічні труднощі ідентифікації затриманих ЛГБТІ-осіб 
та ризики заподіяння шкоди, співбесіда не завжди може бути 
основним джерелом інформації, і пріоритетними можуть бути 
інші джерела інформації. Опитування колишніх затриманих, ро-
дичів чи асоціацій є іноді більш безпечним способом розгляду 
делікатних питань. Також дуже важливо, щоб усі дані обробля-
лись конфіденційно і щоб це чітко пояснювалось затриманим.

Важливо підкреслити, що не можна вважати, що людина є ЛГ-
БТ-особою на основі її зовнішності та поведінки. «Жінкоподіб-
ні» чоловіки чи «чоловікоподібні» жінки не обов’язково є гомо-
сексуалами чи лесбійками, і, навпаки, гетеросексуальні особи 
можуть не одягатися, поводитися та представляти себе від-
повідно до гетеронормативних соціальних очікувань. Очікуван-
ня та термінології, засновані на гендерних ознаках, що стосу-
ються сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, також 
можуть значно відрізнятися залежно від культури та контексту. 
Зрештою, важливим для спостерігачів є не знання сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності затриманих, а навпаки, 
вивчення та виявлення будь-яких форм та зразків дискриміна-
ції на основі сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та 
проявів чи статевих ознак, які можуть сприяти катуванню чи 
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іншому жорстокому відношенню. Спостерігачі повинні знати, 
що багато затриманих ЛГБТІ-осіб зазнали дискримінації та 
травм і можуть сприймати деякі запитання чи їх формулювання 
як образливі чи нав'язливі. У будь-якому випадку, затримані 
ніколи не повинні зазнавати або відчувати тиск з боку моніто-
рингових органів щодо розкриття своєї сексуальної орієнтації 
чи гендерної ідентичності. Спостерігачі завжди повинні чітко 
усвідомлювати, що вони можуть або що не можуть запропону-
вати, щоб уникнути виникнення помилкових очікувань, зокрема 
з особами, які постраждали від травми та можуть наражатися на 
ризик повторної віктимізації.

Під час усіх бесід із затриманими, спостерігачі повинні викори-
стовувати відповідну мову та направляти чітке повідомлення 
про недискримінацію, зокрема щодо сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності. Це допоможе затриманим почуватися 
безпечно, розкриваючи свою сексуальну орієнтацію або ген-
дерну ідентичність, якщо вони цього бажають. Забезпечення 
конфіденційності та приділення достатнього часу співбесіді 
мають важливе значення для встановлення довірчих відносин 
та створення безпечного простору, який дозволить затримано-
му відкрити ситуації дискримінації або зловживань. Спостері-
гачі повинні надавати перевагу відкритим питанням та уникати 
прямих питань щодо сексуальної орієнтації та гендерної іден-
тичності. Розглядаючи питання ЛГБТІ, важливо бути обережни-
ми з використанням ярликів, зокрема із затриманими різних 
національностей та етнічних груп, які можуть бути не знайоми-
ми або не орієнтуватись у деяких термінологіях. Спостерігачі, 
які проводять співбесіди із затриманими, також повинні бути 
обережними при вживанні займенників і, коли це доречно, 
запитати у затриманого, яким є його/її займенник.
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Питання термінології!

Для того, щоб забезпечити загальне розуміння та підхід до 
використання термінології всією командою відвідувачів, 
моніторингові органи повинні розробити короткий вну-
трішній документ про використання ЛГБТІ-лексики під час 



    Дивіться, наприклад, UNHCR Resettlement Service Division of International Protection, 
Resettlement Assessment Tool: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Refugees 
(April 2013), що включає приклади мови, яких слід уникати, та бажану мову. Список 
можна адаптувати, щоб забезпечити його відповідність кожному місцевому 
контексту.
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Якщо спостерігачів супроводжують перекладачі, зокрема під 
час відвідування центрів утримання нелегальних іммігрантів, 
обов’язково потрібно забезпечити, щоб останні були ретельно 
відібрані та спеціально навчені відповідної термінології, і щоб 
вони не мали дискримінаційного ставлення. Моніторингові 
органи не повинні покладатися ні на перекладачів, що працю-
ють в центрах утримання нелегальних іммігрантів, ні на затри-
маних з тієї ж країни походження, що і затриманий, з яким про-
водиться бесіда (див. Главу V).

6. Тріангуляція інформації

Усі профілактичні візити до місць позбавлення волі вимагають, 
щоб спостерігачі зіставляли інформацію, яку вони отримують, 
та уникали буквального сприйняття будь-якої інформації, що 
надходить, або спостережень. Зіставлення повинне бути осно-
вою методології моніторингу, і це єдиний спосіб забезпечити 
об’єктивність та неупередженість у спілкуванні з органами 
влади та звітуванні. Тріангуляція також вимагає, щоб у випад-
ках, коли моніторингова група розділяється під час візиту, вона 
повинна періодично збиратися (і принаймні до остаточного діа-
логу з директором установи) для обміну та перехресної пе-
ревірки інформації.

Коли співбесіди із затриманими є основним джерелом інформа-
ції, моніторингові органи також повинні прагнути отримувати 
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співбесід⁴⁰,  надаючи прикладів мови, яких слід уникати, та 
пропозиції щодо кращих альтернативних формулювань. 
Такі внутрішні вказівки слід розробляти спільно з експерта-
ми, що працюють над проблемами ЛГБТІ, ідеально у розрізі 
расових, мовних та економічних меншин, і їх слід адаптува-
ти до контексту, в якому працює моніторинговий орган.



інформацію з інших джерел, таких як директор установи, спів-
робітники (включаючи медичний персонал), а також реєстри та 
інші документи. Моніторингові органи можуть також намагати-
ся ставити конкретні питання з іншими зацікавленими сторона-
ми, такими як постачальники послуг, капелани, адвокати, 
родичі та колишні затримані. Звернення по інформацію до пер-
соналу місця ув’язнення може бути особливо важливим у ви-
падках, коли затримані бояться репресій. У таких випадках 
гарною стратегією може бути розмова спостерігачів з допоміж-
ним персоналом, і, зокрема, з працівниками, які безпосередньо 
працюють з ув’язненими, які можуть бути відвертими та відкри-
тими щодо своєї практики, а іноді і своїх забобонів (або, навпа-
ки, демонструвати свою чуйність і розуміння питання). Задаван-
ня простих запитань, наприклад щодо навчання з питань статі 
та різноманітності, розуміння ними проблем ЛГБТІ-осіб чи про-
цедур прийому затриманих, які ідентифікуються як ЛГБТІ-особи, 
може бути засобом отримання корисної інформації без загрози 
для затриманих.

Початкові обговорення з директором установи, як правило, 
корисні для отримання загальної інформації про контингент 
закладу. Наприклад, у в'язницях це часто є гарним приводом 
для отримання цифр та даних про засуджених та затриманих в 
очікуванні суду, кількість іноземців, з розбивкою за національ-
ністю, характер утримання та режими безпеки та наявність 
затриманих у дисциплінарних ізоляторах. Коли установа має 
спеціальні блоки для «вразливих затриманих», директор може 
також мати можливість надати додаткову інформацію про про-
філь цього контингенту та причини їх розміщення в таких 
блоках, в тому числі для запобігання насильству на основі 
їхньої сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності.

З огляду на чутливість питань, які можуть виникнути при оцінці 
ситуації ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі, працівники моніторинго-
вих органів повинні проявляти обережність, щоб їх зусилля з 
перехресної перевірки інформації не наражали затриманих на 
ризик розправи. У деяких випадках декількох подібних свідчень 
затриманих буде достатньо, щоб з'явилася конкретна модель 
зловживань або дискримінації.
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      Дивіться Стандартні мінімальні правила ООН щодо ставлення до ув’язнених 
(Правила Нельсона Мандели), правило 7: «Жодна особа не може бути ув’язнена без 
діючого наказу про зобов'язання. Під час прийому кожного ув'язненого в систему 
управління файлами ув'язненого повинна бути внесена наступна інформація: (а) 
точна інформація, що дозволяє визначити його унікальну особистість з урахуван-
ням його самосвідомої статі».
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Реєстри, як паперові, так і електронні, є важливими джерелами 
інформації. Реєстри, що мають особливе значення, включають 
досьє утримання під вартою, журнали реєстрації випадків, 
застосування сили та скарги, особисті деталі та медичні справи. 
Якщо заклад обладнаний системою відеоспостереження, кадри 
також є важливим джерелом інформації та корисним засобом 
для перехресної перевірки інформації. Тріангуляція особливо 
важлива, якщо спостерігачі підозрюють існування форм дис-
кримінації або жорстокого ставлення на основі сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності. Наприклад, якщо є підозра, 
що затримані лесбійки чи гомосексуали, які виявляють відкриті 
прояви прихильності, довільно санкціоновані шляхом поміщен-
ня в одиночну камеру, спостерігачі повинні перевірити дисци-
плінарні реєстри (і, зокрема, інформацію про причини санкцій, 
повторність імен конкретних працівників тощо) та зіставити цю 
інформацію з інформацією, отриманою під час співбесід із 
затриманими, а також колегами, ув'язненими, співробітниками 
та, якщо необхідно, кадрами відеоспостереження.

У випадку із затриманими транс-особами, спостерігачі повинні 
вивчити реєстри, щоб визначити, чи відповідає записана 
інформація їхній самовизначеній статі . Вони повинні перевіри-
ти, як ця інформація використовується і чи допомагає вона при 
прийнятті рішень про розподіл та розміщення в закладах чо-
ловічої чи жіночої статі.

7. Звітність

Відвідування місць позбавлення волі ніколи не закінчуються 
самі собою, а скоріше є основними компонентами постійних 
зусиль моніторингового органу та процесів, за допомогою яких 
він намагається поліпшити загальне ставлення та умови утри-
мання осіб, позбавлених волі. Отже, відвідування повинні 
супроводжуватися звітами до органів влади з рекомендаціями 
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щодо областей вдосконалення та необхідних змін. Цей розділ 
не має на меті представити вичерпний огляд усіх аспектів звіт-
ності та рекомендацій, а навпаки, розробити ключові моменти, 
що стосуються звітування про ситуацію ЛГБТІ-осіб, позбавлених 
волі.

Звіти про відвідування є одним із найважливіших інструментів, 
що є в розпорядженні моніторингових органів, спрямованих на 
посилення захисту осіб, позбавлених волі. Деякі моніторингові 
органи спочатку конфіденційно передають свої проекти звітів 
органам влади, остаточні звіти оприлюднюються лише після 
цього разом із відповідями органів влади. Звіти про відвідуван-
ня невід'ємно пов'язані з тим, як органи моніторингу проводять 
відвідування, оскільки вони покликані відображати, розробля-
ти, робити висновки та видавати рекомендації на основі ре-
зультатів відвідувань. Проблема ЛГБТІ-в'язнів може і не відо-
бражатися у звіті про відвідування, залежно від того, що спо-
стерігається під час відвідування. У деяких випадках питання 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності може розгля-
датися в більш широкому контексті дискримінації. В інших ви-
падках, коли моніторингові органи проводять цілеспрямовані 
візити до конкретних приміщень, де утримуються ЛГБТІ-в'язні, 
або стикаються із ситуаціями системного характеру, слід готува-
ти спеціальні звіти та/чи конкретні рекомендації з цієї теми.

На додаток до звітів про відвідування, моніторингові органи 
можуть також писати тематичні звіти та (принаймні у випадку 
НПМ) зобов'язані публікувати річний звіт. Випуск тематичних 
звітів дозволяє моніторинговим органам застосовувати на-
скрізний підхід до конкретних тем, таких як ситуація із ув’язне-
ними ЛГБТІ-особами, і, крім того, звертатися до секторів в 
цілому (наприклад, до пенітенціарної системи чи системи охо-
рони здоров'я), а не до окремих установ. Як тематичні, так і річні 
звіти можуть бути потужними інструментами, які дозволяють 
зрозуміти питання позбавлення волі загалом, а також більш 
конкретні теми. Якщо вони підтримані комунікаційною страте-
гією, це може привернути більше уваги з боку ЗМІ та сприяти 
встановленню умов публічних та політичних дебатів з важли-
вих питань.
 

Керівництво з моніторінгу56



Належна практика
Відвідування НПМ та тематичні звіти, присвячені ситуа-

ції ув’язнених ЛГБТІ-осіб

Після відвідування в'язниці у Горіції на північному сході 
Італії, італійський НПМ (Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della liberta personale) опубліку-
вав звіт про відвідування⁴², висвітлюючи конкретну ситуа-
цію ув’язнених гомосексуалів і транссексуалів. 

    Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 
Rapporto sulla visita alla Casa circondariale di Gorizia, 17 maggio 2016
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Для моніторингових органів надзвичайно важливо застосову-
вати принцип «не нашкодь» не лише до відвідувань, але й до 
способу складання звітів, зокрема, забезпечуючи, щоб імена 
відповідних осіб не відображалися в опублікованих докумен-
тах. Вони також повинні прагнути гарантувати, що осіб, на яких 
є посилання у звіті, буде нелегко ідентифікувати, хоча це може 
бути важко, якщо у висновках згадується лише декілька осіб. У 
деяких контекстах привернення уваги до певних груп також 
може бути способом підвищення їх захисту. У всіх випадках 
перед тим, як публікувати інформацію, яка може призвести до 
ідентифікації особи, спостерігачі повинні завжди шукати згоди 
затриманих. Моніторингові органи також повинні мати чіткі 
правила та процедури щодо управління даними та захисту 
даних, а також захищені системи реєстрації.

Зокрема, піднімаючи питання, пов’язані із становищем ЛГБ-
ТІ-осіб, позбавлених волі, що в деяких контекстах може зустріти 
певний опір з боку органів влади, моніторингові органи повин-
ні якнайкраще використовувати міжнародні стандарти, звіти 
міжнародних та регіональних органів моніторингу, рекоменда-
ції ООН щодо спеціальних процедур, а також заключні заува-
ження та повідомлення договірних органів, щоб підкріпити свої 
аргументи та рекомендації.
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Відвідування було спричинене «конкретними обставина-
ми» після відкриття спеціального блоку для ув’язнених 
гомосексуалів у вересні 2015 року. Блок був обладнаний для 
прийому до 17 осіб, які прибули з різних в'язниць регіону. У 
своєму звіті НПМ критикував блок з різних причин. По-пер-
ше, і, визнавши, що органи влади консультувались з неуря-
довими організаціями, які працювали над проблемами ЛГ-
БТІ-осіб перед відкриттям блоку, НПМ висловив занепо-
коєння щодо подальшої ізоляції та стигматизації затрима-
них гомосексуалів, яким загрожувало життя в «окремому 
світі». НПМ також дуже критично ставився до того факту, що 
одна особа протягом двох з половиною місяців перебувала 
у ситуації фактичного одиночного ув'язнення. У своєму звіті 
НПМ рекомендував провести перегляд політики, яка 
призвела до створення такого блоку, з метою забезпечення 
рівного ставлення та умов для всіх ув’язнених, та запропо-
нував створити робочу групу для визначення шляхів по-
дальшого розвитку. В результаті Міністерство юстиції вирі-
шило закрити блок та перевести ув’язнених гомосексуалів 
до інших в'язниць регіону. Звіт допоміг привернути увагу до 
цього питання, і він знайшов відгук у заявах НУО та ЗМІ.

У 2010 році французький НПМ (Controleur general des lieux de 
privation de liberté) опублікував висновок щодо догляду та 
управління транс-ув'язненими⁴³. У тому, що можна вважати 
коротким тематичним звітом, НПМ розглядав цю проблему 
на основі різних свідчень, зібраних від затриманих за допо-
могою листів та відвідувань на місцях. Висновок включає 
наступні рекомендації щодо догляду за затриманими: до-
зволити їм скористатися доступом до чітко визначеної 
спеціалізованої медичної групи на всьому шляху надання 
допомоги; забезпечити надання адекватної інформації та 
підтримки; забезпечувати повагу до їхньої фізичної недо-
торканості, не вдаючись до одиночної ізоляції; і гарантува-
ти їх права на близькість та конфіденційність. Ця думка 

    Opinion of 30th June 2010 concerning the care and management of transsexual prisoners, 
Opinions and Recommendations of the French ‘Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté’, 2008 - 2014, CGLPL and APT, 2014, pp. 47-52.
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привернула увагу ЗМІ та встановила умови для відповідно-
го обговорення цього питання.

У 2016 році місцевий превентивний механізм (МПМ) 
Ріо-де-Жанейро (частина Національної системи запобіган-
ня та боротьби з катуваннями в Бразилії) опублікував тема-
тичний звіт⁴⁴ на тему «Жінки та дівчата, позбавлені волі в 
Ріо-де-Жанейро», що включає окремий розділ про затрима-
них «транссексуалів та трансвеститів». Доповідь в основно-
му базувалася на відвідуванні виправної установи Evaristo 
de Moraes, де розміщується більшість затриманих у штаті 
Ріо-де-Жанейро (в тому числі 79 трансвеститів на час 
візиту), а також інших затриманих у ситуаціях вразливості. 
Під час свого відвідування МПМ використовував методоло-
гію, яка поєднувала фокус-групи та інші інтерв'ю. На почат-
ку співбесіди працівники МПМ запитували затриманих, які 
займенники та імена доцільно використовувати по відно-
шенню до них. Під час відвідування було виявлено, що 
затримані транссексуали і трансвестити зазнавали зну-
щань, образ та переслідувань з боку тюремних наглядачів; 
стикалися з бар'єрами в започаткуванні або продовженні 
терапії гормонами; були змушені носити чоловічу форму та 
були зобов'язані відмовитись від права відвідування, побо-
юючись бути приниженими охороною. Також були відзна-
чені недостатність контрацептивів та відсутність механізмів 
подання скарг. Більшість транс-жінок і трансвеститів заяви-
ли, що воліють залишитись у в'язниці для чоловіків, на від-
міну від переведення до установи для жінок-правопоруш-
ників. МПМ наголосив у своєму звіті, що до прийняття 
будь-якого рішення про передачу слід вимагати згоди 
затриманих транс-осіб і трансвеститів.

    Mecanismo Estadual de Prevengao e Combate a Tortura do Rio de Janeiro, Mulheres, 
Meninas e Privagao de Liberdade no Rio de Janeiro, ALERJ, Rio de Janeiro 2016.
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Глава III

 Моніторинг становища ЛГБТІ-осіб у в’язницях 
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'язниці, як правило, характеризуються сильними гетеро-
нормативними цінностями, суворою ієрархією владних 
відносин та культурою виправлення. У таких умовах ув’яз-

нені ЛГБТІ-особи наражаються на ризик широкого спектру дис-
кримінації та зловживань. У гомофобних та трансфобних 
суспільствах стигма, дискримінація та насильство посилюються 
в закритих умовах. Як зазначив Спеціальний доповідач з питань 
катувань, «у місцях позбавлення волі, як правило, існує сувора 
ієрархія, і ті, хто знаходиться внизу цієї ієрархії, як то діти, люди 
похилого віку, люди з обмеженими можливостями та захворю-
ваннями, гомосексуали, лесбійки, бісексуали та трансгендерні 
особи зазнають подвійної або потрійної дискримінації .

Там, де доступні дані, повідомляється, що затримані ЛГБТІ-осо-
би належать до груп, які найбільше страждають від насильства, 
зокрема сексуального насильства,, порівняно з іншими факто-
рами вразливості, такими як молодий вік, вперше затримані та 
злочини на сексуальному підґрунті. Переважаючі табу та дис-
комфорт щодо питань ЛГБТІ-осіб у в’язницях сприяють невиди-
мості ЛГБТІ-в’язнів, посилюючи ризики, з якими вони стикають-
ся, та реальність того, що їхні потреби часто не виявляються і 
не задовольняються.

1. Запобігання насильству з боку персоналу та інших засудже-
них

В

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнародно-
го права прав людини до сексуальної орієнтації та гендер-
ної ідентичності та додаткові принципи і державні зобов’я-
зання застосування міжнародного права прав людини до 
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сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендерних 
проявів та статевих ознак у доповнення до Джок’якартсь-
ких принципів

Принцип 9. Право на гуманне ставлення під час тримання під вартою 

Принцип 33. Право на свободу від криміналізації та санкцій 

D

F

«До кожного, кого позбавили свободи, слід ставитись 
гуманно і з повагою до гідності, властивої людській особи-
стості. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є не-
від'ємною частиною гідності кожної людини.

Держави повинні: [...]

«Кожна людина має право бути вільною від криміналізації 
та будь-якої форми санкцій, що прямо чи опосередковано 
випливає з реальної або сприйнятої сексуальної орієнтації, 
гендерної ідентичності, гендерних проявів чи статевих 
ознак цієї особи.

Держави повинні: […]

Запровадити захисні заходи для всіх в'язнів, вразливих 
до насильства або жорстокого ставлення на основі 
їхньої сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи 
гендерних проявів, та забезпечити, наскільки це прак-
тично можливо, щоб такі захисні заходи не передбачали 
більшого обмеження їхніх прав порівняно із загальними 
обмеженнями для всіх ув’язнених».

Забезпечити, щоб працівники правоохоронних органів 
та інші особи та групи несли відповідальність за будь-які 
акти насильства, залякування чи зловживання, засно-
вані на криміналізації сексуальної орієнтації, гендерної 
ідентичності, гендерних проявів та статевих ознак».



Специфічна та підвищена незахищеність ув’язнених ЛГБТІ-осіб 
від насильства виникає внаслідок стигматизації та дискриміна-
ційного ставлення, яке посилюється в закритих умовах. Насиль-
ство по відношенню до ув’язнених ЛГБТІ-осіб може приймати 
різні форми і може включати знущання, домагання, словесне чи 
психологічне насильство, експлуатацію, а також фізичне та сек-
суальне насильство, включаючи зґвалтування. Затримані ЛГБ-
ТІ-особи відносяться до числа осіб, які найбільше зазнають сек-
суального та гендерного насильства, що може включати, крім 
зґвалтування та загрози зґвалтування, неналежне торкання 
певних частин тіла, примусову проституцію, змушення роздяга-
тися перед іншими, неналежну поведінку під час особистого 
обшуку, вуаєризм в камерах чи душах та нецензурні коментарі 
або жести із сексуалізмом. Наслідки сексу без згоди охоплюють 
широкий спектр фізичних та психічних травм, включаючи 
інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), такі як ВІЛ та 
гепатит, депресія, тривожність, самоушкодження та посттрав-
матичні стресові розлади.
 
Словесне насильство є найменш помітною формою насильства, 
однак воно часто є шляхом до знущань та фізичного насиль-
ства, особливо коли персонал не проти. Гомофобні або транс-
фобні виклики та знущання, навмисне неналежне використан-
ня займенників із транс-ув’язненими, а також примусове роз-
криття персоналом чи іншими затриманими сексуальної орієн-
тації та гендерної ідентичності мають шкідливий та тривалий 
вплив на ув’язнених. Коли в'язничний персонал та керівництво 
не кидають виклик такій поведінці, вони беруть участь у ство-
ренні гомофобного та трансфобного клімату, при якому не 
лише образи, але й фізичне насильство можуть залишитися 
безкарними.

Дискримінація  ЛГБТІ-в’язнів може також бути виправдана по-
силанням на релігійні вчення або культурні норми, які не підда-
ються сумніву працівниками в'язниці. Персонал в'язниці може 
не реагувати на звинувачення у зґвалтуванні ув'язнених, здійс-
нені затриманими гомосексуалами, в результаті суміщення 
їхньої сексуальної орієнтації зі згодою на сексуальні дії. Стигма-
тизація ув’язнених ЛГБТІ-осіб в деяких в’язницях настільки 
велика, що до них відносяться як до повних ізгоїв. У деяких ви-
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падках вони зобов’язані носити спеціальну форму або інші від-
мітні знаки та примушені виконувати найменш корисну роботу, 
включаючи послуги з прибирання. Також є повідомлення про 
те, що ув’язнених гомосексуалів відмічають татуюванням проти 
їхньої волі, щоб «позначити» їх як таких.

Лесбійки особливо зазнають насильства з боку персоналу, і тим 
більше, коли вони перебувають під наглядом чоловіків-охорон-
ців. Ув’язнені жінки, яких охоронці на вигляд вважають 
«маскулінними», можуть зазнавати переслідувань, фізичного 
насильства та «примусової фемінізації». До конкретних злов-
живань відносяться так звані «виправні зґвалтування» та 
розміщення в камерах з чоловіками за відмову від сексуальних 
домагань з боку тюремного персоналу. Їх також можна приму-
сити до сексу з тюремним персоналом, іноді в обмін на такі по-
слуги, як сигарети або алкоголь.
 
Транс-ув’язнені, зокрема транс-жінки, стикаються з унікальним 
насильством як з боку персоналу, так і з боку ув'язнених, що 
може включати навмисне побиття грудей, щоб лопнули імплан-
тати, примусові сексуальні контакти перед ув’язненими (іноді за 
підтримки спонсорів-охоронців, які стягують плату за «пере-
гляд»), та групові зґвалтування. Перший крок для забезпечення 
захисту та поваги до ув’язнених осіб - слід забезпечити, щоб 
вони реєструвались та отримували адреси за обраними імена-
ми (іноді їх називають «соціальними» іменами), що відповіда-
ють їхній самовизначеній статі, і відповідно розподілялися (див. 
нижче, «Режим розподілу та утримання»).

Табу на сексуальність, що переважає у більшості в'язниць, в 
поєднанні з культурами гіпер-маскулінності сприяють відсут-
ності відмінності між сексом з обопільної згоди і сексом без 
згоди. Отже, сексуальна віктимізація затриманих, як правило, 
залишається невидимою, тоді як рівень заниження інформації 
розуміється як дуже високий. Спеціальний доповідач щодо 
тортур зазначив, що «страх репресій та відсутність довіри до 
механізмів подання скарг часто заважають [ЛГБТІ] особам у 
місцях позбавлення волі повідомити про зловживання⁴⁶».  
Ствердження про гомофобні та трансфобні знущання та на-
сильство слід ефективно розслідувати, щоб ув’язнені мали 

Керівництво з моніторінгу64



впевненість у процесі складання звітності. У багатьох контек-
стах ув’язнені не повідомляють про акти насильства через від-
сутність довіри до механізмів подання скарг та судової системи 
в цілому, а також через страх репресій. Ця недооцінка не тільки 
робить насильство над ув’язненими ЛГБТІ-особами менш поміт-
ним, але також може бути звернена проти ув’язнених, які 
можуть не мати доказів, таких як медичні довідки або свідчення, 
якщо вони вирішать подати скаргу пізніше. Це також може під-
силити уявлення державних органів про те, що ув’язнені ЛГБ-
ТІ-особи не стикаються з особливими проблемами у місцях поз-
бавлення волі, і тому конкретні заходи щодо їхнього захисту не 
потрібні.

Навіть коли акти насильства над ЛГБТІ-в’язнями санкціоновані 
органами влади, їхні гендерні аспекти можуть бути недостатньо 
враховані, тим самим зменшуючи їх тяжкість. Моніторингові 
органи повинні перевірити, чи влада розробила комплексну 
стратегію боротьби з булінгом для зменшення та усунення ви-
падків насильства та залякування між ув'язненими, включаючи 
такі, що спрямовані на ув’язнених ЛГБТІ-осіб. Така стратегія по-
винна включати систематичний запис усіх подібних інцидентів 
та адекватне розслідування всіх заяв про цілеспрямоване на-
сильство над ЛГБТІ-в'язнями. Розслідування повинно належним 
чином враховувати аспекти сексуальної орієнтації та гендерної 
ідентичності всіх скаржників.

Перевезення між місцями позбавлення волі та судами чи лікар-
нями є моментами високого ризику, особливо якщо різні ув’яз-
нені групуються в одному транспортному засобі. Зокрема, 
транс-жінки під час перевезень зазнають різних форм насиль-
ства (словесного, фізичного та сексуального) з боку ув'язнених. 
Під час перевезень слід вживати адекватних захисних заходів, 
але вони не повинні перешкоджати доставці затриманих ЛГБ-
ТІ-осіб до суду чи лікарні, а також затримувати переведення до 
іншого закладу.
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Належна практика
Закон про ліквідацію ґвалтування у в’язницях (PREA) та 

Стандарти PREA (США)

Закон про ліквідацію ґвалтування у в’язницях (PREA) був 
прийнятий у 2003 році за одностайної підтримки Конгресом 
США. Його мета полягає у «забезпеченні аналізу частоти та 
наслідків зґвалтування у в’язницях, у федеральних, штат-
них та місцевих установах та наданні інформації, ресурсів, 
рекомендацій та фінансування для захисту осіб від зґвалту-
вання у в’язницях».

Закон призвів до створення Національної комісії з ліквіда-
ції ґвалтування у в’язницях, якій було доручено розробити 
проекти стандартів для ліквідації ґвалтування у в’язницях. 
«Стандарти в’язниць та тюрем PREA⁴⁷» (опубліковано в 2012 
р.) містять положення, які спрямовують державні органи 
звертати особливу увагу на необхідність захисту ЛГБТІ-осіб. 
Серед іншого, Стандарти передбачають, що перевірка 
затриманих «під час приймального обстеження та при пе-
реведенні в інший заклад на предмет ризику сексуального 
насильства з боку інших ув'язнених або сексуального на-
сильства над іншими ув'язненими» враховує «чи є ув'язне-
ний гомосексуалом, лесбійкою, бісексуалом, трансгенде-
ром, інтерсексуалом чи невідповідним за гендерною озна-
кою чи сприймається як такий». Стандарти також передба-
чають, що опіка з метою захисту повинна бути обмежена в 
часі і не передбачати введення жорсткішого режиму в'яз-
ниці, чи дисциплінарних стягнень як для персоналу (вклю-
чаючи звільнення), так і для інших ув'язнених, які порушу-
ють політику сексуального насильства або сексуального до-
магання.
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Тривожна тенденція
Самоврядування та пов’язані з ним ризики для

ув’язнених ЛГБТ-осіб

Запобігання насильству над усіма ув’язненими є ключовим 
обов'язком усіх адміністрацій в'язниць, якого слід дотриму-
ватися незалежно від характеру будь-якої конкретної в'яз-
ниці або від профілю та особливостей ув’язнених. Однак у 
багатьох в'язницях по всьому світу державні органи нефор-
мально делегують повноваження, включаючи повноважен-
ня з управління та керівництва самим ув’язненим, зберіга-
ючи при цьому контроль над зовнішнім периметром в'язни-
ці. Це явище називається «самоврядування» (або «спільне 
управління», за допомогою якого органи влади зберігають 
певні форми контролю) і часто, але не завжди, пов'язане з 
організованою злочинністю та бандами.

Належне управління в'язницями не виключає деяких форм 
залучення ув’язнених до прийняття рішень, «згідно з якими 
визначені соціальні, освітні чи спортивні заходи або 
обов'язки під наглядом покладаються на в'язнів, які форму-
ються в групи для виправлення», як передбачено Правила-
ми Нельсона Мандели (40.2). Тим не менш, ті ж правила 
чітко визначають, що «жоден ув'язнений не повинен вико-
ристовуватись у в'язниці в будь-якій дисциплінарній 
якості» (40.1). На практиці, однак, у багатьох закладах із 
самоврядуванням неформальні лідери мають фактичні 

Стандарти PREA також розглядають перехресні форми дис-
кримінації, особливо щодо огляду інцидентів, зазначаючи, 
що адміністрація в'язниці «повинна враховувати, чи інци-
дент чи твердження були мотивовані расою; етнічною при-
належністю; гендерною ідентичністю; лесбійкою, гомосек-
суалом, бісексуалом, трансгендером або інтерсексуалом, 
статусом або статусом, що сприймається; або приналежні-
стю до банди; чи був мотивований або спричинений по-
ведінкою іншої групи на об'єкті».
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повноваження накладати дисциплінарні заходи на співка-
мерників. 
Факти показують, що саме групи меншин та безправні кате-
горії ув’язнених стають об’єктами зловживань, пов’язаних із 
самоврядуванням. Чоловіча в'язнична субкультура часто 
характеризується цінностями «мачо» та суворими нефор-
мальними ієрархіями, що спираються на ярлики; у таких ви-
падках ув’язнені, які, як вважають, не дотримуються очіку-
ваної сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності та 
ролей, як правило, потрапляють на нижню частину ієрархії, 
поряд із сексуальними злочинцями та розбещувачами ма-
лолітніх. Зловживання та покарання, з якими стикаються 
такі ув’язнені, включають словесне, фізичне та сексуальне 
насильство, а також додаткову ізоляцію та примус до від-
повідальності за утримання в'язниць або інші непристойні 
та принизливі завдання. Їх можуть змусити їсти з окремого 
посуду, щоб уникнути будь-яких форм фізичного контакту з 
іншими ув'язненими. Також ув’язненим ЛГБТІ-особам 
можуть бути заборонені доступ у двір, спортивні заходи та 
релігійні служби, і вони можуть бути примушені залишатися 
у своїх камерах, крім цілей технічного обслуговування та 
прибирання. Сексуальне насильство зазвичай використо-
вується як засіб ствердження сили та влади над найбільш 
вразливими в’язнями та встановлення статусу в тюремній 
ієрархії.

У в'язницях з чоловічими та жіночими блоками лесбійки 
можуть зіткнутися з ризиком жорстокого поводження, якщо 
вони відмовляться підкорятися та вживати заходів, які 
застосовуються в’язнями-чоловіками з керівними функція-
ми у в'язницях.
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Контрольний перелік моніторингу

Чи існують національні політики та/чи спеціальні 
нормативні акти для запобігання насильству та дис-
кримінації на основі сексуальної орієнтації, гендерної 
ідентичності та статевих ознак?
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Чи є ознаки того, що ЛГБТІ-в’язні є жертвами 
цілеспрямованих форм насильства? (з боку персона-
лу чи інших ув’язнених?) Чи реєструються випадки на-
сильства чи дискримінації?

Чи є вказівки на те, що ув’язнені ЛГБТІ-особи змушені 
виконувати у в’язниці завдання, які принижують гід-
ність?

Чи адекватно реагують працівники в’язниць на 
прояви гомофобного та трансфобного насильства з 
боку інших ув’язнених?

Чи чутливий персонал, зокрема, медичний персонал, 
до виявлення насильства на основі сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності?

Як органи влади розглядають заяви про насильство 
на основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентич-
ності? Чи враховуються аспекти інцидентів на основі 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності?
 
Чи застосовують ув’язнені механізми подання скарг 
та довіряють їм, особливо коли випадки стосуються 
їхньої сексуальної орієнтації чи гендерної ідентич-
ності?

Після реєстрації інцидентів, який механізм діє у відно-
шенні до жертви, включаючи медичну та психологіч-
ну допомогу? Які заходи вживаються у випадку сексу-
ального насильства?

Чи ретельно розслідуються заяви про сексуальне на-
сильство чи сексуальне домагання? Якщо так, то які 
результати таких розслідувань?

Чи є дані щодо конкретного насильства та дис-
кримінації ув’язнених ЛГБТІ-осіб?
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Принцип 9. Право на гуманне ставленняпід час
тримання під вартою 

A

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«До кожного, кого позбавили свободи, слід ставитись гуман-
но і з повагою до гідності, властивої людській особистості. 
Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є невід'єм-
ною частиною гідності кожної людини.

Держави повинні:

Забезпечити, щоб ув’язнення дозволяло уникнути по-
дальшої маргіналізації осіб на основі сексуальної орієн-
тації чи гендерної ідентичності або ризику насильства, 
жорстокого поводження чи фізичного, психічного чи 
сексуального насильства; [...]

Забезпечити, наскільки це можливо, участь усіх ув’язне-
них у прийнятті рішень щодо місця утримання, яке від-
повідає їх сексуальній орієнтації та гендерній ідентич-
ності;

B

2. Режим розподілу та утримання

C Запровадити захисні заходи для всіх в’язнів, вразливих 
до насильства або жорстокого поводження на основі їх 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або ген-
дерних проявів, та забезпечити, наскільки це можливо, 
щоб такі захисні заходи не передбачали більшого обме-
ження їх прав, порівняно із загальними обмеженнями 
для всіх ув’язнених; [...]

Прийняти та впровадити політику боротьби з насиль-
ством, дискримінацією та іншою шкодою за ознаками 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендер-
них проявів чи статевих ознак, з якими стикаються 

D



Практика, згідно з якою затримані ЛГБТІ-особи розподіляються 
до в'язниць та/чи конкретних блоків чи камер у в'язницях, над-
звичайно різноманітна, починаючи від невдалого врахування 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності затриманого 
під час прийняття рішення про розміщення, до створення 
спеціальних в’язниць для гомосексуалів та/чи транс-затрима-
них. Між цими двома крайніми підходами національна практика 
включає розміщення затриманих ЛГБТІ в блоках для вразливих 
осіб або осіб, що перебувають у групі ризику (включаючи сексу-
альних злочинців), створення спеціальних блоків для ув’язне-
них гомосексуалів, бісексуальних чоловіків та/чи транс-жінок (з 
різним ступенем взаємодії з іншими тюремними блоками) та 
можливість одиночної ізоляції для нібито захисних заходів. 
Ступінь згоди та консультацій, які вимагаються від затриманих 
ЛГБТІ в процесі прийняття рішень, дуже різниться залежно від 
країни (і навіть від закладу). Залежно від контексту, рішення про 
розподіл можуть приймати тюремні або судові органи.
 

Ідентифікація затриманих ЛГБТІ-осіб також зазнає значних змін 
у національній практиці, наприклад, на основі самодекларації 
та самовизачення; багатопрофільної оцінки, що проводяться 
після прибуття; або односторонніх рішень керівництва в'язниці 
чи судових органів. Щодо транс-осіб, рішення про розподіл 
часто приймаються на основі статі, призначеної при народжен-
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особи, позбавлені волі, в тому числі стосовно таких 
питань, як розміщення, особистий чи інший обшук, 
предмети для прояву статі, доступ до, та продовження 
гендерно-підтверджуючого лікування та медичної допо-
моги, та «захисна» одиночна камера;

Прийняти та впровадити політику щодо розміщення та 
поводження з особами, позбавленими волі, яка відо-
бражає потреби та права осіб будь-якої сексуальної 
орієнтації, гендерної ідентичності, гендерних проявів та 
статевих ознак, та гарантує можливість особам брати 
участь у прийнятті рішень щодо приміщення, в яких 
вони розміщені.»

E



ні, а не на основі самовизначення. Коли затриманих ЛГБТІ-осіб 
відокремлюють від решти ув’язнених, існує ризик обмеження 
або навіть заборони їхнього доступу до діяльності, професійно-
го навчання чи роботи.

Спеціальні блоки для ув’язнених ЛГБТІ-осіб

Затримані ЛГБТІ-особи можуть бути відокремлені від решти 
ув’язнених та розміщені в окремих блоках, оскільки органи 
влади не можуть гарантувати захист їхньої фізичної недоторка-
ності серед загального тюремного контингенту. Затримані ЛГБ-
ТІ-особи також можуть бути відокремлені від решти ув’язнених 
та розподілені до найгірших приміщень установи, таких як ті, 
що характеризуються поганими і брудними побутовими умова-
ми, або яким не вистачає вентиляції чи електрики або вони пе-
реповнені, як вид покарання. Навіть коли спеціальні блоки 
створюються із цілком захисними намірами, їх використання 
веде до ризиків подальшої стигматизації, дискримінації та 
свавілля у процесі прийняття рішення про розміщення. Такі 
блоки можуть вмістити десь від кількох затриманих до кількох 
сотень у найбільших тюрмах. Іноді назва блоку може бути при-
низливою. Практика показує, що лесбійки та транссексуали заз-
вичай не відокремлюються від решти ув’язнених, хоча вони не-
пропорційно зазнають дискримінаційних санкцій і покарання 
(див. нижче, «Дискримінаційні санкції»).

У випадках відокремлення від інших ув’язнених, ЛГБТІ-в’язні 
можуть підпадати під жорсткіші режими утримання, наприклад, 
їм забороняється доступ до послуг, програм та засобів, пропо-
нованих іншим ув'язненим. Це може бути наслідком інфраструк-
тури (тобто через розташування блоку у віддаленій частині 
в'язниці або через його конструктивні недоліки), або через 
нібито неспроможність персоналу в'язниці гарантувати захист 
ув’язнених ЛГБТІ-осіб. На практиці це означає, що вони можуть 
не мати можливості відвідувати професійне навчання, брати 
участь у майстер-класах, одержувати додаткову освіту чи відві-
дувати спортивні класи або навіть мати доступ до внутрішнього 
дворика. Вони також можуть бути виключені з діяльності тера-
певтичних груп та програм реабілітації наркозалежних. Умови 
їхнього утримання навіть можуть бути рівнозначними строгому 
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режиму. Така дискримінація ставить під загрозу шанси ув’язне-
них на повторну інтеграцію і веде до позбавлення значущих 
людських контактів та більшої ізоляції.
 

Інше питання, яке викликає занепокоєння, пов’язане з проце-
сом розподілу до ЛГБТІ-блоків, а саме з питанням про те, хто по-
трапляє до таких блоків та на основі яких критеріїв. У деяких 
країнах у спеціальних блоках розміщуються лише ув’язнені 
жінки, а в інших - чоловіки-гомосексуали та бісексуали та 
транс-особи разом. В інших випадках самовизначені ув'яз-
нені-бісексуали спеціально виключаються з таких блоків. По-
чаткові скринінги часто проводяться таким чином, що вони ста-
новлять дискримінаційні «вступні тести», які спираються на 
привабливість та стереотипи. Є також докази того, що меншини, 
включаючи етнічні меншини, можуть бути виключені зі 
спеціальних блоків через дискримінаційні упередження під час 
прийому. Такі скринінги можуть бути принизливими, і тому 
ув’язнені можуть вважати за краще не розголошувати свою сек-
суальну орієнтацію чи гендерну ідентичність, тоді як співробіт-
ники можуть мітити затриманого, який не ідентифікував себе як 
ЛГБТІ-особа. Якщо існують спеціальні блоки, первинний відбір 
повинен проводити багатопрофільний колектив на основі 
об'єктивних та професійних критеріїв, з метою уникнення по-
дальшої дискримінації та стигматизації. Також моніторинговим 
органам важливо оцінити, чи проводяться співбесіди при вступі 
приватно, з чіткими поясненнями - мовою, яку розуміють затри-
мані, - про наслідки розголошення такої інформації.

У гомофобному та трансфобному контексті, затримані ЛГБТІ-о-
соби - особливо гомосексуали та транс-особи - можуть бути 
відокремлені в найгірших блоках в'язниці (іноді на складах, в 
яких майже немає природного освітлення) на основі їх сприй-
нятої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Вони 
можуть розглядатися як ізгої, згідно з неформальними прави-
лами, які забороняють іншим ув'язненим говорити або вступати 
у фізичний контакт (тобто брати предмети з рук або потискува-
ти руку) з ними, або навіть вітати або спільно використовувати 
з ними той самий простір. Ув’язнені ЛГБТІ-особи, часто утриму-
вані разом із сексуальними злочинцями, можуть навіть змушені 
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носити відмітний знак або носити спеціальну форму. Іноді 
органи влади можуть заперечувати існування окремих блоків 
для «вразливих» затриманих, але органи контролю повинні 
знати, що вони все ж можуть існувати, навіть неофіційно.

Не існує однозначної відповіді на питання про доцільність відо-
кремлення ув’язнених ЛГБТІ-осіб від решти тюремного контин-
генту. Хоча іноді відокремлення може бути питанням життя та 
смерті, це не довгострокове рішення, яке вирішує проблему на-
сильства у в'язницях, що походить від укоріненої гомофобії та 
трансфобії. Важливо, щоб моніторингові органи оцінили 
ступінь залучення ув’язнених ЛГБТІ-осіб до процесу прийняття 
рішення про розміщення, оскільки не можна припускати, що 
ув’язнені ЛГБТІ-особи завжди воліють бути відокремленими від 
інших ув’язнених. Рішення про розміщення не повинні бути 
такими, що не підлягають відміні, а ЛГБТІ-в’язні повинні мати 
можливість оскаржувати рішення про розміщення.

Ув’язнені ЛГБТІ-особи, поміщені в одиночну камеру

Керівництво в’язниці може вдаватися до ізоляції ув’язнених ЛГ-
БТІ-осіб в одиночних камерах для їх передбачуваного захисту, 
іноді на тижні, місяці або навіть роки. Це може бути результатом 
односторонніх рішень керівництва в'язниці та навіть обґрунто-
ваних дискусій між керівництвом в'язниць та відповідними 
ув'язненими. За будь-якого сценарію, ув’язнені ЛГБТІ-особи 
можуть потрапити в фактичний режим одиночного ув'язнення, 
визначений в переглянутих Правилах Нельсона Мандели як 
«ув'язнення на 22 години і більше на день без значущих людсь-
ких контактів» (правило 44). Навіть якщо ізоляція вразливого 
ув’язненого може бути виправдана як надзвичайний та корот-
кочасний захід, тоді як визначено більш адекватне рішення або 
в очікуванні переведення затриманого в інший заклад, воно не 
повинно використовуватися як довгострокове рішення. Оди-
ночне ув'язнення може саме по собі являти собою порушення 
заборони катувань та іншого жорстокого ставлення, а тривале 
ув'язнення (протягом періоду, що перевищує 15 днів поспіль) 
повинно бути заборонено (Правило 43.1), з огляду на наукові та 
медичні свідчення того, що його шкідливий психологічний 
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вплив може стати незворотним через 15 днів. Спеціальний до-
повідач щодо тортур чітко заявив, що держави повинні забез-
печити, щоб «захисні заходи не передбачали введення більш 
обмежувальних умов для лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів, 
трансгендерів та інтерсексуалів, ніж для інших ув’язнених.⁴⁸

Розподіл транс-в’язнів у чоловічих чи жіночих закладах 

Оскільки в'язниці керуються принципом розподілу в залежності 
від статі, і тому вони розглядаються як бінарне середовище, 
транс-особи, як правило, не мають іншого вибору, крім як бути 
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Прецедентна практика
Європейський суд з прав людини, X. проти Туреччини 

(2012)

Європейський суд з прав людини створив значний преце-
дент у рішенні проти Туреччини стосовно громадянина 
Туреччини, який провів майже 10 місяців в одиночній 
камері. Ця міра була призначена тюремною владою після 
того, як заявник поскаржився на гомофобне залякування 
та переслідування з боку співкамерників. Окрім того, що 
заявник був ізольований у невеликій і брудній камері 
площею сім квадратних метрів, йому було відмовлено у до-
ступі до свіжого повітря та фізичних вправ, а його соціальні 
контакти обмежувались лише зустрічами з адвокатом.

Суд вперше встановив, що скарга, пов’язана з дискриміна-
цією за ознакою сексуальної орієнтації, призвела до пору-
шення статті 3 (заборона катувань та нелюдського або 
такого, що принижує гідність, ставлення) Європейської кон-
венції з прав людини у поєднанні зі статтею 14 (заборона 
дискримінації). Цим рішенням Суд санкціонував принцип, 
згідно з яким одиночна камера за ознакою сексуальної 
орієнтації є дискримінаційною, навіть з метою захисту.



розподіленими до чоловічих чи жіночих установ. Розміщення 
зазвичай проводиться на основі геніталій затриманих та не 
враховує їх самовизначену стать або той факт, що транс-іден-
тичність можуть змінюватись. Навіть у країнах із ліберальним 
законодавством про визнання статі існують значні розриви між 
законом та практикою. Як результат, у багатьох в'язницях ув’яз-
нені транс-особи продовжують утримуватися в установах для 
чоловіків чи жінок за ознакою статі, призначеної при народ-
женні, де вони надзвичайно вразливі до жорстокого ставлення. 
Наприклад, транс-жінок у деяких випадках примушують надава-
ти сексуальні послуги в обмін на захист тюремного персоналу. 
Повідомляється про випадки, коли транс-жінок цілеспрямовано 
розміщували в камери з відомими сексуальними злочинцями. 
Крім того, ув’язнені, у яких зміна статі відбувається у в’язниці, 
часто стикаються не тільки з ворожістю тюремної влади, але і з 
додатковими перешкодами, пов'язаними з їх позбавленням 
волі, зокрема в доступі до відповідних медичних послуг та під-
тримки. Консультації з в’язнями щодо найбільш підходящого 
розподілу повинні відбуватися не тільки під час надходження, 
але і протягом усього періоду ув’язнення.

На думку КЗК, «трансгендери повинні або перебувати у в'язниці 
у відповідності до їхньої гендерної ідентичності, або, якщо це 
виключно необхідно з міркувань безпеки або з інших причин, в 
окремому відділенні, яке найкращим чином забезпечить їх 
безпеку. Якщо вони розміщені в окремому відділенні, їм слід 
запропонувати діяльність та час для спілкування з іншими в’яз-
нями тієї статі, з якою вони ідентифікуються⁴⁹». Правила Нель-
сона Мандели вказують, що управління картотекою в'язниць 
повинно «дозволяти визначити унікальну особистість ув'язне-
них, поважаючи його або її самооцінку статі» (правило 7.а). Це 
положення слід розуміти як таке, що має на меті полегшити 
розміщення ув’язнених трансгендерів у закладах - чоловіків чи 
жінок - на їх вибір. Навіть у закладах, де розподіл залежить від 
самоідентифікованої статі, дуже важливо, щоб рішення про 
розміщення узгоджувалось з особою, яка ув’язнюється, оскіль-
ки деякі можуть вважати за краще розміщуватись у закладах, 
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призначених за статтю, з таких причин, як безпека, можливості 
роботи, або близькість до родичів.

Транс-ув’язнені можуть утриматись від запиту на офіційне юри-
дичне визнання статі, побоюючись переведення в інше від-
ділення в'язниці чи інший заклад. Особливо це стосується 
транс-чоловіків, які можуть боятися бути автоматично переве-
деними до в'язниці чоловічої статі. Спеціальний доповідач з 
питань катувань рекомендує не тільки «враховувати гендерну 
ідентичність та вибір особи перед розподілом», але і «забезпе-
чити можливість оскарження рішень про розподіл. ” Подібним 
чином Спеціальний доповідач з питань позасудових, спрощених 
або довільних страт закликав держави забезпечити, щоб 
«судові та тюремні органи, приймаючи рішення про розподіл⁵⁰ 
трансгендерної особи до в'язниці чоловічої чи жіночої статі, 
робили це за погодженням із відповідним ув'язненим та у 
залежності від конкретного випадку» та зазначив, що «мірку-
вання безпеки та побажання людини мають бути першорядни-
ми.⁵¹”

Транс-чоловіки можуть зіткнутися з додатковими перешкодами, 
накладеними владою, коли вони просять перевести їх у від-
ділення в'язниці для чоловіків, зокрема нібито з міркувань 
безпеки, оскільки органи влади можуть вважати, що їхня безпе-
ка не може бути забезпечена в установі для чоловіків. Інколи 
транссексуали, яких позначають як лесбійок, часто не помітні у 
в'язничній системі⁵², і тому їх конкретні потреби часто не задо-
вольняються.
Коли органи влади не можуть гарантувати захист ЛГБТІ-в’язнів, 
і зокрема транс-осіб, слід шукати альтернативи, які дозволять 
уникнути подальшої ізоляції та маргіналізації цих осіб, або під 
час винесення вироку, під час прийняття рішення про розподіл 
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або в процесі перевірки тюремних умов. Міжамериканська 
комісія з прав людини (МАКПЛ), зокрема, закликає до «дифе-
ренційованого підходу» щодо осіб, які належать до груп особ-
ливого ризику, включаючи ЛГБТІ-осіб, що передбачає «враху-
вання особливої вразливості та факторів, які можуть збільшити 
ризик вчинків насильства та дискримінації в контексті досудо-
вого тримання під вартою» та «зменшення числа випадків до-
судового ув’язнення шляхом першочергового використання 
альтернативних заходів⁵³”.
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Належна практика
Поблажливість на підставі вразливості та

альтернативи ув’язненню

В Ізраїлі транс-чоловік, засуджений до 15 місяців в'язниці за 
розбійний напад, оскаржив це рішення на тій підставі, що 
йому довелося б відбувати весь строк покарання в одиноч-
ній камері, відповідно до положень Ізраїльської служби 
в'язниць. Верховний суд встановив, що додаткове пом'як-
шення покарання є доцільним з огляду на обставини, і 
зменшив покарання до десяти місяців, заявивши, що суворі 
умови ув'язнення в одиночній камері є пом'якшуючим фак-
тором⁵⁴.

В Аргентині, транс-жінка, яка утримувалася у в’язниці для 
чоловіків, отримала право бути поміщеною під домашній 
арешт після знущань, погроз та побиття тюремними охо-
ронцями. Вона також зазнала сильних опіків, перебуваючи 
у в’язниці, і не отримала належної медичної допомоги. 
Більше того, тюремне керівництво не надало їй належної 
медичної допомоги, необхідної для її ВІЛ-позитивного ста-
тусу. Судове рішення про домашній арешт визнало її 
унікальну вразливість у в’язниці як транс-особи. Крім того, 
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Належна практика
Тюремна політика щодо розміщення ЛГБТ-в’язнів

У Сполученому Королівстві, Інструкція з питань ув'язнення 
17/2016⁵⁶ (Догляд та управління трансгендерними правопо-
рушниками) набула чинності в січні 2017 року. Відповідно до 
цієї інструкції, виданої Національною службою управління 
правопорушниками, яка замінила застарілу політику 2011 
року, повинні мати місце домовленості для визначення 
законної статі всіх правопорушників під час первинної 
оцінки. Під час цього початкового контакту, транс-в’язнів 
слід запитати, яка частина в’язниці найкраще відображає 
стать, з якою вони ідентифікуються. Якщо транс-в’язень 
бажає бути розподіленим до тієї частині в’язниці, яка не 
відповідає його/її законній статі, рішення у кожному кон-
кретному випадку приймається через місцеву «Комісію у 
справах трансгендерів». Ця нова політика навмисно вико-
ристовує термін «трансгендер», а не «транссексуал», і 
визнає, що деякі правопорушники можуть мати більш плав-

тюремне керівництво не надало їй належної медичної до-
помоги, необхідної для її ВІЛ-позитивного статусу. Судове 
рішення про домашній арешт визнало її унікальну враз-
ливість у в’язниці як транс-особи. Крім того, суддя закликав 
пенітенціарні служби розробляти програми та вживати 
заходів для забезпечення того, щоб тримання під вартою не 
супроводжувалось подальшою маргіналізацією осіб на 
основі їхньої гендерної ідентичності. Рішення прямо поси-
лається на Джок’якартські принципи 9 та 10⁵⁵.
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Тривожна тенденція
Спеціальні в’язниці для бісексуалів, гомосексуалів, 

та/чи транс-в’язнів

Кілька країн публічно оголосили про плани побудови (або 
перерозподілу) цілих об’єктів лише для ув’язнених гомо-

!

    Resolución 006349 Por la cual se expide el Reglamento General de los Establecimientos de 
Reclusion del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC, 19 Dic. 2016.
    Procuration Penitenciaria, Recomendacion N° 790, EP 68, 15 de marzo de 2013.
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ний або нейтральний підхід до своєї гендерної ідентич-
ності.

У Колумбії – Загальний регламент про виправні установи⁵⁷  
прямо забороняє створювати спеціальні підрозділи, спря-
мовані на сегрегацію або виключення осіб на основі їх сек-
суальної орієнтації або гендерної ідентичності. У той же час 
регламент передбачає, що для захисту їхнього життя та не-
доторканості адміністрація в'язниці повинна проконсульту-
ватися з ЛГБТІ-особами щодо можливості доступу до без-
печних та спеціальних зон, призначених виключно для 
їхнього захисту (ст. 36, п. 4).

В Аргентині транс-жінки раніше не мали змоги отримати 
доступ до напіввідкритих режимів, коли наближався кінець 
терміну ув'язнення (як частина прогресу в режимах до 
успішного звільнення), через твердження, що їхня безпека 
не може бути гарантована. За рекомендацією Федерально-
го омбудсмена з питань в’язниць, виданою в 2013 році⁵⁸, 
один з будинків колонії Езейза (напіввідкрита в'язниця) був 
переформатований з метою розміщення лише транс-жінок 
і трансвеститів, тим самим забезпечуючи їм доступ до про-
гресивного напіввідкритого режиму нарівні з іншими ув’яз-
неними. Отже, транс-жінки і трансвестити можуть скориста-
тися тимчасовою відпусткою та належним чином підготува-
тися до їх звільнення.
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сексуалів та/чи транс-в’язнів. Туреччина, чий уряд був зму-
шений приділити серйозну увагу ставленню до ув’язнених 
гомосексуалів та транс-осіб після рішення Європейського 
суду з прав людини у 2012 році⁵⁹, планує побудувати те, що 
називають «рожевою в'язницею» в місті Ізмір⁶⁰, нібито для 
захисту гомосексуалів та транс-в’язнів. Це викликало серй-
озне занепокоєння організацій громадянського суспільства 
та науковців, з якими взагалі не проводились консультації. 
На момент написання статті в’язниця була побудована.
 
Навіть якщо метою побудови спеціальних приміщень для 
ЛГБТІ-в’язнів є нібито забезпечення їх захисту від переслі-
дувань та насильства з боку ув’язнених, використання таких 
закладів, швидше за все, призведе до подальшого виклю-
чення, ізоляції та відчуження. Спеціально розроблені 
приміщення не гарантують, що ув’язнені будуть захищені 
від насильства, особливо зловживань з боку персоналу. 
Крім того, клеймо щодо осіб, які утримуються в таких 
тюрмах, може також негативно вплинути на їхні стосунки з 
родичами, в тому числі шляхом фактичного розкриття 
їхньої сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. 
Що стосується спеціальних блоків у в’язниці для гомосексу-
алів чи транс-жінок, існує ризик того, що перевірки ув’язне-
них, які можуть «мати право» на розміщення в таких блоках, 
будуть рівнозначні принизливому «тесту», заснованому на 
шкідливих стереотипах.

На додаток до етичних проблем, практичні міркування 
також повинні застерігати від розробки таких проектів, 
зокрема, коли йдеться про забезпечення та надання мож-
ливості регулярних контактів ув’язнених із зовнішнім 
світом. Якщо всіх ув’язнених гомосексуалів та транс-жінок у 
цілій країні чи регіоні зібрати в одному місці, неможливо 
буде гарантувати їхню близькість із родичами, регулярні 
контакти зі своїми адвокатами та перевезення в суди, де 
можуть проводитися судові слухання.
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    European Court of Human Rights, X. v. Turkey (2012).
    Дивіться, зокрема, The rumours of opening an LGBTI prison in march and our requests 
from the Ministry of Justice, TCPS Press Release 23, 21 March 2018.
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Контрольний перелік моніторингу

Чи є вказівки на те, що ЛГБТІ-в’язні зазнають дис-
кримінації на основі своєї сексуальної орієнтації, ген-
дерної ідентичності, гендерних проявів чи статевих 
ознак? (від співробітників та/чи інших ув’язнених)

Чи є вказівки на те, що ЛГБТІ-в’язні не беруть участі у 
заходах чи відмовляються від доступу до фізичних 
вправ та свіжого повітря через страх переслідування 
чи нападу з боку ув’язнених?

Чи утримуються деякі ув’язнені ЛГБТІ-особи в одиноч-
ній камері для передбачуваного захисту? Якщо так, то 
як довго, в яких умовах та чи вимагається їхня згода? 
Чи регулярно переглядаються рішення?

Які заходи вживаються для виявлення та боротьби з 
насильством, що походить від гомофобії чи транс-
фобії (від персоналу та/чи інших ув’язнених) протя-
гом терміну їхнього ув’язнення?

Яка політика та критерії розподілу?

Чи вимагається згода ув’язнених на розподіл та чи 
можуть ув’язнені оскаржити рішення про розподіл?

Які умови у передбачених для цього блоках? Чи 
режим суворіший, ніж в інших секторах в'язниці?

Чи обмежений доступ до послуг, програм, освіти, про-
фесійного навчання, відвідування чи терапії як наслі-
док сегрегації?

Чи утримуються ЛГБТІ-в’язні разом з іншими ув’язне-

Якщо ЛГБТІ-в’язні розміщені разом з рештою ув’язнених:

Якщо ЛГБТІ-в’язні розподілені до окремих блоків: 
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ними з категорій ризику, і чи має таке спільне утри-
мання негативний вплив?

Чи сприяє розподіл посиленню стигматизації ув’язне-
них ЛГБТІ-осіб?

Чи ефективно такий розподіл захищає ув’язнених ЛГ-
БТІ-осіб від насильства?

Гл
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Яка політика та критерії розподілу? (на основі статі, 
призначеної при народженні, юридичної документа-
ції, самоідентифікації тощо)

Чи вимагається згода ув’язнених транс-осіб на такий 
розподіл?

Чи можуть ув’язнені транс-особи оскаржити рішення 
(в тому числі, якщо вони хочуть залишитися у від-
діленні для ув’язнених своєї статі, призначеної при 
народженні)?

Якою є динаміка між транс-в’язнями та іншими ув’яз-
неними?

Чи можливо транс-в’язням отримати законне визнан-
ня своєї гендерної ідентичності, перебуваючи у в'яз-
ниці?

Розподіл транс-в’язнів: 

3. Особистий обшук

Принцип 9. Право на гуманне ставленняпід час
тримання під вартою 

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності



Особистий обшук - це моменти, коли, ймовірно, можуть статися 
зловживання, зокрема для затриманих ЛГБТІ-осіб. Оскільки 
особисті обшуки можуть передбачати оголеність та фізичний 
контакт, вони збільшують ризики приниження, дискримінації та 
зловживань. Як зазначив Спеціальний доповідач з питань кату-
вань, «принизливі та інвазивні особисті обшуки можуть стано-
вити катування або жорстоке поводження, особливо для затри-
маних трансгендерів⁶¹». З цієї причини особисті обшуки завжди 
повинні проводитися відповідно до принципів законності, не-
обхідності та пропорційності; вони повинні керуватися розумом 
і завжди проводитись з єдиною метою забезпечення порядку та 
безпеки. Нав’язливі обшуки - такі як обшуки порожнин тіла - 
повинні виконуватися лише в крайньому випадку і виключно 
медичним персоналом, який не є лікуючими лікарями.
 
Завжди потрібно шукати альтернативи обшуку тіла, такі як ме-
талошукачі або сканери міліметрових хвиль. Коли обшуків не 
уникнути, їх слід завжди виконувати у два етапи (спочатку вище, 
потім нижче талії), щоб уникнути повної оголеності. На практиці 
затримані ЛГБТІ-особи частіше зазнають жорстокого поводжен-
ня та дискримінації під час обшуків. Вони перебувають під 

«До кожного, кого позбавили свободи, слід ставитись гуман-
но і з повагою до гідності, властивої людській особистості. 
Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є невід'єм-
ною частиною гідності кожної людини.

Держави повинні:
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Прийняти та впровадити політику боротьби з насиль-
ством, дискримінацією та іншою шкодою за ознаками 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендер-
них проявів чи статевих ознак, з якими стикаються 
особи, позбавлені волі, в тому числі стосовно таких 
питань, як […] особисті чи інші обшуки […]».

H

      Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, A/HRC/31/57, 24 February 2016, para. 70 
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загрозою словесного знущання, лайки, глузування та фізично-
го насильства під час обшуку. Обшуки повинні завжди керува-
тись розумом, а не базуватися на профілюванні або проводити-
ся на каральних засадах. Правила Нельсона Мандели вимага-
ють, щоб обшуки «не використовувались для переслідування, 
залякування чи зайвого втручання в приватне життя ув’язнено-
го» (Правило 51).

Міжнародні стандарти встановлюють, що обшуки повинні про-
водити працівники тієї самої статі, що і затриманий⁶². Незважа-
ючи на те, що це положення є захисним для більшості затрима-
них, ситуація інтерсексуалів та транссексуалів є особливо чут-
ливою в цьому відношенні, особливо якщо їхня стать не визна-
на керівництвом в'язниці, або якщо вони в перехідному стані 
та/чи якщо їхня стать нестабільна. Існує такий ризик, що затри-
маних не розпізнають відповідно до їх статевої ідентичності: у 
таких випадках транс-жінок може обшукувати чоловічий персо-
нал, хоча вони ідентифікуються як жінки. Той самий ризик сто-
сується транс-чоловіків. Існують також докази того, що обшуки 
транс-осіб можуть бути використані для їхнього приниження 
наприклад, виставляючи їх в оголеному вигляді перед іншими 
працівниками та ув'язненими з метою огляду їхнього тіла. Щоб 
пом'якшити та запобігти таким ризикам, транс-особам слід на-
давати можливість у кожному конкретному випадку вибирати 
стать персоналу в'язниці, який проводить обшук. По можливості 
влада повинна спочатку вдаватися до альтернативних засобів, 
таких як металошукачі. Крім того, ніколи не слід проводити 
обшуки з метою присвоєння статі чи статі на основі анатомічних 
особливостей. Співробітники в'язниць повинні бути навчені 
тому, як проводити обшуки як з точки зору практичних умов, так 
і недискримінації, з особливим акцентом на обшуки транс-осіб 
чи трансгендерів, які відносять себе до іншої статі. 

ЛГБТІ-особи, зокрема транс-особи, які приїжджають на поба-
чення з родичами, також ризикують зазнати дискримінації під 
час обшуку працівниками в'язниці при вході. Транс-особи та 
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    Дивіться, особливо, United Nations and Rules for the Treatment of Women Prisoners 
and Non-custodial Measures for Women Offenders (the ‘Bangkok Rules', Rule 19) і the 
Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the 
Americas (Principle XXI).
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небінарні особи можуть в кінцевому підсумку вирішити не відві-
дувати родичів та друзів у в'язниці, оскільки їх попросять одяг-
нути чоловічий одяг та/чи можуть обшукати офіцери-чоловіки 
при вході.
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    Servicio Penitenciario Federal, Guia de procedimiento de “visu medico" y de “control y 
registro" de personas trans en el ambito del servicio central de alcaidias, March 2016.
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Належна практика
Політика обшуку затриманих транс-осіб

Деякі держави прийняли політику щодо обшуків з метою 
захисту гідності затриманих транс-осіб, та запобігання 
зловживанням. В Аргентині процедурні вказівки щодо 
обшуку затриманих транс-осіб були затверджені Федераль-
ною службою виконання покарань у 2016 році. Рішення про 
розробку таких вказівок було прийнято відповідно до кло-
потання про засіб судового захисту habeas corpus, поданого 
Офісом публічного захисника (Defensoria General de la 
Nacion), яке засуджувало принизливі обшуки транс-жінок. 
Керівні принципи, розроблені за підтримки Федерального 
омбудсмена з питань в’язниць (який є частиною Національ-
ного превентивного механізму), визначають, як слід прово-
дити як медичні візуальні оцінки (з метою оцінки стану здо-
ров’я затриманого та виявлення травм), так і обшуки. Що 
стосується обшуків, то керівні принципи передбачають, що 
спочатку слід шукати альтернативні засоби, і коли обшуку з 
допомогою обґрунтованих причин неможливо уникнути, 
персонал в’язниці повинен перевіряти лише одяг та пред-
мети, дозволяючи медичному персоналу проводити обшук. 
Вони також передбачають, що персонал в’язниці не може 
мати фізичного, словесного або візуального контакту з 
особою, яку обстежує медичний персонал. Настанови також 
передбачають належну підготовку персоналу та розпо-
всюдження цієї інформації серед затриманих .

У Колумбії, Загальний регламент про виправні установи пе-



Прецедентна практика
Затримані інтерсекс-особи, які зазнали нелюдських

та принизливих обшуків

У 2010 році, Високий суд Кенії встановив у справі Richard 
Muasya v. the Hon. Attorney General⁶⁵  що затриманий інтер-
секс страждав від нелюдського та такого, що принижує гід-
ність, поводження, та присудив позивачу фінансове 
відшкодування. Затриманий, який був засуджений до 
смертної кари за тяжке правопорушення «розбій з насиль-
ством», утримувався в установі для чоловіків. У в'язниці він 
був у камері з іншими в'язнями, іноді потрапляв у ізоляцію 
через знущання та жорстоке поводження, яких зазнавав. 
Затриманий подав скаргу, стверджуючи, що замість того, 
щоб поміщати його до в'язниці чоловічої статі, його слід 
було утримувати в окремому місці, де він міг би отримати 
підтримку від спеціально навченого персоналу. Суд встано-
вив, що, хоча його ситуація була унікальною, створення 
в'язниці виключно для нього було б недоцільним. Однак Суд 
встановив, що затриманий зазнав нелюдського та такого, 
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     Resolución 006349 Por la cual se expide el Reglamento General de los Establecimientos 
de Reclusion del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC, 19 dic. 2016.
     Richard Muasya v. the Hon. Attorney General, High Court of Kenya, Petition NO.705 OF 
2007: https:// 
www.icj.org/sogicasebook/richard-muasya-v-the-hon-attorney-general-high-court-of-keny
a-2-december-2010/
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редбачає⁶⁴, що затриманих транс-осіб слід запитувати в 
кожному конкретному випадку, чи воліють вони, щоб їх об-
шукував чоловік чи жінка-охоронець (ст. 28). Він також 
включає конкретні положення щодо транс-відвідувачів, 
згідно з якими обстеження проводитимуться на основі 
самопроголошеної статі відвідувачів, незалежно від інфор-
мації, вказаної в їх ідентифікаційному документі. У разі 
будь-яких сумнівів, відвідувача потрібно запитати, чи бажає 
він чи вона, щоб обшук здійснював офіцер чоловічої чи 
жіночої статі (пункт 5 статті 68).
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що принижує гідність, поводження, оскільки його цілеспря-
мовано оголювали охоронці в'язниці, а згодом знущалися 
інші в’язні, а також піддавали принизливим та інвазивним 
обшукам, які були елементом садизму та пустотливої ціка-
вості викрити незвичний стан позивача». Суд встановив, що 
оголення геніталій затриманих у присутності інших людей 
було «жорстоким і викликало насмішку та зневагу», і при-
значив затриманому фінансову компенсацію.

Контрольний перелік моніторингу

Чи є вказівки на те, що затримані ЛГБТІ-особи непро-
порційно часто є об’єктами особистого обшуку або що 
обшуки проводяться з іншою метою, ніж забезпечен-
ня порядку та безпеки в установі?

Чи є вказівки на те, що затримані ЛГБТІ-особи є об’єк-
тами дискримінації або жорстокого ставлення, як 
усно, так і фізично, під час обшуків?

Чи є ознаки того, що обшуки використовуються з 
метою присвоєння статі чи статі на основі анатоміч-
них характеристик?

Чи існує політика, яка регулює обшуки затриманих 
транс- та/чи інтерсексуалів? Якщо так, чи є політика 
недискримінаційною за своєю метою та наслідками? 
Чи передбачає це попередню згоду на обшук?

Чи можуть затримані транс- та/чи інтерсекс-особи 
обирати стать персоналу, який проводить обшук?

Як на практиці проводяться обшуки затриманих 
транс- та/чи інтерсексуалів?

Чи ЛГБТІ-відвідувачі, зокрема транс-особи, зазнають 
дискримінації або переслідування під час обшуку при 
вході до в’язниці?



На шляху до ефективного захисту ЛГБТІ-осіб, позбавлених волі 89

Гл
ав

а 
IІI

Чи навчений персонал в’язниці, як проводити обшуки 
недискримінаційно, особливо щодо затриманих 
транс- та інтерсексуалів?

Принцип 9. Право на гуманне ставленняпід час
тримання під вартою 

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«З кожним, кого позбавляють свободи, слід поводитися 
гуманно і з повагою до людської гідності особи. Сексуальна 
орієнтація та гендерна ідентичність є невід’ємною частиною 
гідності кожної людини».

Держави повинні: [...]

Забезпечити, щоб подружні побачення, де це дозволено, 
надавались нарівні з усіма ув’язненими та затриманими, 
незалежно від статі їхнього партнера».

Контакт із зовнішнім світом, зокрема із родичами та близькими 
друзями, є основним правом, яке може бути обмежене лише за 
певних умов. Це є ключовим компонентом ресоціалізації затри-
маного та підготовки до реінтеграції у суспільство після звіль-
нення. Право на сімейні візити не слід обмежувати на дис-
кримінаційних підставах, і тому поняття «сім'я» та «чо-
ловік/дружина/партнер» слід тлумачити широко, щоб не 
виключати одностатевих батьків та партнерів. Затримані, які 
мають побачення з одностатевими та/чи транс-партнерами, 
можуть бути дискриміновані або навіть санкціоновані, коли ви-
являють прихильність у кімнатах для побачень. Умови, пов'язані 
з відвідуванням одностатевих та/чи транс-партнерів затрима-
них, повинні бути однаковими з умовами, які надаються іншим 
затриманим, і їх повинні регулювати ті самі правила та норми.

4. Право на побачення (в тому числі інтимні побачення)

E
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У випадках дітей з одностатевими батьками завжди повинні пе-
реважати найкращі інтереси дитини, і їм не слід заважати бачи-
тися з батьками через дискримінаційну політику побачень 
та/чи дискримінаційне ставлення відповідальних працівників. 
Іноді затриманим транс-особам відмовляють у праві на поба-
чення, особливо якщо їх відвідувачі також транс-особи. Як ре-
зультат, транс-відвідувачі можуть не прагнути скористатися 
своїм правом відвідувати друзів та родичів у в'язниці, оскільки 
вони знають, що зазнають дискримінації при вході.

У різних тюремних системах встановлені «подружні» чи «інтим-
ні» побачення, за якими затримані можуть проводити від 
декількох годин до кількох днів зі своїми партнерами та/чи 
сім’ями у спеціально побудованих квартирах чи котеджах. ПНК 
чітко заявив, що інтимні побачення не повинні залежати від 
сімейного стану і що держава «повинна забезпечити, щоб усі 
особи, позбавлені волі, мали право на регулярні побачення, 
включаючи подружні побачення, незалежно від того, чи пар-
тнерство офіційно визнається державою; такі побачення не по-
винні обмежуватися на підставі статі, національності, сексуаль-
ної орієнтації або з будь-якої іншої дискримінаційної
причини⁶⁶”. Однак затримані ЛГБТІ-особи часто зазнають дис-
кримінації при доступі до таких побачень, хоча про них пові-
домляється як про одну з найважливіших і найчастіше вираже-
них потреб. Деякі державні політики просто забороняють інтим-
ні побачення для одностатевих партнерів, незалежно від того, 
чи перебувають вони в цивільному шлюбі, нібито на підставі 
того, що це може вплинути на внутрішній порядок та дисципліну 
закладу або через проблеми безпеки. В інших контекстах, за 
відсутності чітких норм, рішення про дозвіл на такі побачення 
може бути залишено на розсуд директора в'язниці, що часто 
призводить до свавілля.

    Дивіться Report of the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to Argentina, CAT/OP/ARG/1, 27 
November 2013, para. 70
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Коли інтимні побачення дозволяються, затриманим слід нада-
вати доступ до презервативів чи інших профілактичних засобів 
та основну інформацію про сексуальне та репродуктивне здо-
ров'я. Однак, заходи щодо запобігання ІПСШ здебільшого вжи-
ваються щодо гетеросексуальних побачень, причому дані свід-
чать, що коли дозволено подружнє побачення одностатевих 
партнерів, лесбійкам і транссексуалам, зокрема, не надається 
відповідної інформації та захисту.

У в'язницях, де переважає корупція і де затримані повинні пла-
тити за доступ до інтимних побачень, дискримінація за ознакою 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності може посили-
тися, а затриманим ЛГБТІ-особам відмовляють у таких побачен-
нях.

    Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 66 del Reglamento Técnico 
Penitenciario, Decreto Ejecutivo Número 33876-J, Exp: 08-002849- 0007-CO, Res. No. 
2011013800
    Resolución 006349 Por la cual se expide el Reglamento General de los Establecimientos de 
Reclusión del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC, 19 dic. 2016.
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Належна практика
Правила в’язниць, які прямо дозволяють

інтимні побачення ЛГБТІ-в’язням

У Коста-Ріці, Верховний суд виніс рішення на користь ув'яз-
неного, який подав скаргу щодо дискримінаційного харак-
теру пенітенціарних норм, за якими інтимні побачення 
можуть відбуватися лише між гетеросексуальними партне-
рами. Після цього рішення 2011 року, положення було змі-
нено, щоб гарантувати, що одностатеві партнери також 
мали можливість доступу до подружніх побачень⁶⁷. 

У Колумбії, Загальний регламент про виправні установи 
встановлює⁶⁸, що жодна тюремна установа не може відмо-
вити в праві на інтимні побачення на основі сексуальної 
орієнтації або гендерної ідентичності особи, позбавленої 
волі (ст. 71, п. 1). 
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Контрольний перелік моніторингу

Яка політика закладу щодо побачень? Чи існують якісь 
дискримінаційні положення на підставі сексуальної 
орієнтації або гендерної ідентичності?

Чи відображає практика політику/законодавство?

Чи є вказівки на те, що ув’язнені ЛГБТІ відмовляються 
реалізовувати своє право на побачення? Якщо так, то в 
чому причини таких відмов?

Якщо затриманим дозволяються інтимні/подружні по-
бачення, чи є ознаки того, що одностатеві та/чи 
транс-партнери зазнають дискримінації щодо доступу?

Чи є вказівки на те, що неформальні ієрархії серед ув’яз-
нених забороняють доступ до інтимних/подружніх по-
бачень ЛГБТІ-особам, позбавленим волі?

Якщо ув’язнені ЛГБТІ мають право на інтимні/подружні 
побачення, чи отримують вони інформацію про ІПСШ та 
інші інфекційні захворювання, а також про презервати-
ви чи інші профілактичні засоби? Чи враховує надання 
такої інформації/контрацепції особливі потреби лесбій-
ок і транссексуалів?

    Resolução conjunta N°1, Presidencia da Republica Conselho Nacional de combate a 
discriminação, abril 2014
69 

У Бразилії, Спільна резолюція Президента Республіки та На-
ціональної ради проти дискримінації (квітень 2014 р.) прямо 
посилається на Джок’якартські принципи та гарантує право 
на інтимні побачення затриманих ЛГБТІ (ст. 6)⁶⁹.
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Затримані ЛГБТІ-особи наражаються на ризик застосування 
довільних та дискримінаційних дисциплінарних заходів через 
свою сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність чи прояв. 
Зокрема, відкриті прояви прихильності - такі як тримання за 
руку, поцілунки чи обійми - можуть розглядатися як порушення 
внутрішніх правил належного порядку та дисципліни, включаю-
чи серйозні порушення внутрішніх правил. Деякі посадові 
особи в'язниці можуть вважати, що подібні прояви означають 
«порушення моральних стандартів», «непристойні висловлю-
вання, вчинки чи жести» або навіть «ексгібіціонізм», особливо 
під час сімейних побачень та/чи в присутності дітей. У деяких 
контекстах лише прояв сексуальної орієнтації або гендерної 

Принцип 9. Право на гуманне ставленняпід час
тримання під вартою 

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«З кожним, кого позбавляють свободи, слід поводитися 
гуманно і з повагою до людської гідності особи. Сексуальна 
орієнтація та гендерна ідентичність є невід’ємною частиною 
гідності кожної людини».

Держави повинні: [...]

5. Довільні санкції за прояв іншої сексуальної орієнтації
чи висловлення своєї гендерної ідентичності

Прийняти та впровадити політику боротьби з насиль-
ством, дискримінацією та іншою шкодою за ознаками 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендер-
них проявів чи статевих ознак, з якими стикаються 
особи, позбавлені волі, в тому числі стосовно таких 
питань, як розміщення, особистий чи інші обшуки, пред-
мети для вираження статі, доступ та продовження ген-
дерно-підтверджуючого лікування та медичної допомо-
ги та “захисна” одиночна камера».

Н
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Затримані ЛГБТІ-особи наражаються на ризик застосування 
довільних та дискримінаційних дисциплінарних заходів через 
свою сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність чи прояв. 
Зокрема, відкриті прояви прихильності - такі як тримання за 
руку, поцілунки чи обійми - можуть розглядатися як порушення 
внутрішніх правил належного порядку та дисципліни, включаю-
чи серйозні порушення внутрішніх правил. Деякі посадові 
особи в'язниці можуть вважати, що подібні прояви означають 
«порушення моральних стандартів», «непристойні висловлю-
вання, вчинки чи жести» або навіть «ексгібіціонізм», особливо 
під час сімейних побачень та/чи в присутності дітей. У деяких 
контекстах лише прояв сексуальної орієнтації або гендерної 
ідентичності, включаючи фізичний вигляд та поведінку, може 
підлягати санкціям на тих самих підставах. Внутрішні правила 
в’язниць іноді включають дискримінаційні положення, такі як 
примусові стрижки для транс-жінок або заборона певного 
одягу та аксесуарів як для транс-жінок, так і для транс-чо-
ловіків, що часто виправдовується адміністрацією в'язниць з 
міркувань гігієни, належного порядку або безпеки. Однак 
дозвіл транс-ув’язненим носити власний одяг, а також дозвіл на 
гендерно орієнтовані предмети (включаючи одяг, аксесуари та 
макіяж) має важливе значення для забезпечення того, щоб 
вони могли жити в тій статі, з якою вони ідентифікуються. 
Доступ до таких предметів не повинен залежати від медичного 
огляду.

Як повідомляється, лесбійки та транссексуали особливо зазна-
ють дискримінаційних дисциплінарних покарань. Загальні 
заходи включають фізичну розлуку ув’язнених, які вважаються 
такими, що перебувають у стосунках, або їхнє переведення в 
різні підрозділи чи установи, або їхнє розміщення в одиночній 
камері, в тому числі в карцері, іноді на тривалий період часу. 
Тому ув’язнені ЛГБТІ наражаються на ризик потрапити надовго 
в одиночну камеру. ПНК вважає, що поміщення ув’язненого до 
карцеру за одне лише виявлення прихильності до особи тієї 
самої статі є нелюдським та таким, що принижує гідність⁷⁰. Інші 
часті покарання для ув’язнених транс-осіб включають кон-
фіскацію одягу та аксесуарів.

    SPT, Visita al Peril del 10 al 20 de septiembre de 2013: observaciones y recomendaciones 
dirigidas al Peril, para. 82.
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Транс-ув’язнені, які проходять гормональну терапію, можуть на-
ражатись на ризик відмови у прийомі ліків як покарання. Обме-
ження та сила також частіше застосовуються до транс-чоловіків, 
ніж до жінок-цисгендерів через шкідливі стереотипи та припу-
щення.

Наявність таких дискримінаційних дисциплінарних заходів не 
тільки порушує права ув’язнених ЛГБТІ на приватне життя та 
прояв статі та шкідливо впливає на їхній добробут, але це також 
сприяє створенню середовища, в якому співробітники рідше 
вимагають недопущення гомофобної та трансфобної мови, по-
ведінки та ставлення. До ув’язнених ЛГБТІ частіше застосовува-
тимуться неформальні санкції, яких немає у офіційних внутріш-
ніх правилах чи політиках. Їх може бути важко визначити 
моніторинговими органами, оскільки заходи, вжиті проти 
затриманих ЛГБТІ, можуть бути неправомірно обґрунтовані 
владою нібито через керівництво, належний порядок чи безпе-
ку. Крім того, спостерігачі навряд чи знайдуть докази таких не-
формальних санкцій в будь-яких офіційних документах.

У в'язницях, для яких характерне самоврядування або спільне 
урядування, затримані ЛГБТІ-особи наражаються на значний 
ризик бути неофіційно покараними іншими ув’язненими, за 
згодою чи без згоди адміністрації в'язниці, за те, що вони не по-
водяться відповідно до їх очікуваної сексуальної орієнтації або 
гендерної ідентичності.

    Resolución 006349 Por la cual se expide el Reglamento General de los Establecimientos de 
Reclusion del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC, 19 dic. 2016.
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Керівні принципи та нормативні акти, які забороняють 

дискримінаційні санкції на підґрунті гомофобії
та трансфобії

У Колумбії, Загальний регламент про виправні установи⁷¹  
зазначає, що жодна санкція, закріплена законом чи дисци-
плінарними нормами, не може тлумачитися дискримінацій-



Контрольний перелік моніторингу

Чи містять внутрішні правила або політика дис-
кримінаційні положення щодо затриманих ЛГБТІ за 
відкриті прояви прихильності (тримання за руки, по-
цілунки тощо)? Чи застосовуються ці правила та 
політика на практиці?

Якщо так, то які передбачені дисциплінарні заходи? 
Як такі заходи фіксуються в реєстрах?

Чи застосовуються до затриманих ЛГБТІ-осіб санкції, 
які не передбачені правилами чи політикою?

Чи прояв гендерної ідентичності, включаючи зовніш-
ній вигляд та поведінку, заборонений внутрішніми 
правилами?

Якщо так, то які передбачені дисциплінарні заходи? 
Як такі заходи фіксуються в реєстрах?

Чи є вказівки на відмову у медичному лікуванні, 
включаючи гормональну терапію, (у тому числі як 
дисциплінарне стягнення або форма покарання)?

Чи одностатеві стосунки заборонені внутрішніми пра-
вилами чи політикою? Якщо так, то які передбачені 
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но. Він також чітко пояснює, що у випадку ЛГБТІ-осіб, поз-
бавлених волі, прояви прихильності, зовнішній вигляд або 
будь-який інший фізичний прояв сексуальної орієнтації, 
прояв статі чи особистості не повинні розглядатися як по-
ведінка, що підлягає покаранню. Цей регламент спеціально 
забороняє передачу в інші осередки, підрозділи чи устано-
ви на основі сексуальної орієнтації або гендерної ідентич-
ності затриманих ЛГБТІ та їх партнерів. Нарешті, також 
заборонені санкції, що випливають із стосунків ув’язненого 
з особою з тієї самої камери (ст. 149).



дисциплінарні заходи? Якщо ні, чи є докази того, що 
затримані в стосунках зазнають дискримінації/санк-
цій?

Чи дозволяється/забороняється спільно користува-
тися камерою одностатевим партнерам?

Чи є вказівки на те, що затримані ЛГБТІ неофіційно 
караються іншими в’язнями на дискримінаційних під-
ставах за поведінку, яка не відповідає їхній очікуваній 
статі?

6. Доступ до медичного обслуговування

Принцип 17: Право на найвищий досяжний рівень здоров’я

Принцип 9. Право на гуманне ставлення під час
тримання під вартою

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності
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«Кожна людина має право на найвищий досяжний рівень 
фізичного та психічного здоров’я, без дискримінації за 
ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. 
Сексуальне та репродуктивне здоров’я є фундаментальним 
аспектом цього права».

«З кожним, кого позбавляють свободи, слід поводитися 
гуманно і з повагою до людської гідності особи. Сексуальна 
орієнтація та гендерна ідентичність є невід’ємною части-
ною гідності кожної людини.

Держави повинні: [...]

Забезпечити належний доступ до медичної допомоги та 
консультування відповідно до потреб осіб, які перебува-
ють під вартою, визнаючи будь-які особливі потреби 

В



ВООЗ визначає здоров’я як стан повного фізичного, психічного 
та соціального благополуччя, а не просто відсутність захворю-
вань чи вад. Наявність найвищого рівня здоров’я є основним 
правом людини, на яке кожна людина має право без різниці та 
будь-якої дискримінації. У в’язницях ув’язнені повинні отриму-
вати принаймні той самий рівень охорони здоров’я, який до-
ступний у громаді (принцип еквівалентності допомоги). Однак 
на практиці медичне обслуговування в’язниць, як правило, є 
нижчим або відверто бідним, а потреби ув’язнених у медичній 
допомозі розглядаються як непотрібна розкіш. 

Початкові медичні та психологічні обстеження при надходженні 
мають важливе значення для виявлення та належного вирі-
шення потреб у медичному обслуговуванні всіх затриманих, 
зокрема тих, хто має особливі медичні потреби. Вимога Правил 
Нельсона Мандели, згідно з якою інформація, що вводиться в 
системи управління файлами ув'язнених, повинна дозволяти 
визначити «унікальну особистість затриманого, з урахуванням 
його чи її самосвідомої статі» (правило 7 (а)), як забезпечення 
того, що спеціальні потреби транс-осіб, які перебувають під 
вартою, враховуються з самого початку їх ув’язнення.

Ув’язнені ЛГБТІ-особи, зокрема транс-особи, часто мають особ-
ливі медичні потреби, в тому числі через більший рівень супут-
ніх захворювань та минулих травм. Медична служба у в’язницях 
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людей на основі їхньої сексуальної орієнтації або ген-
дерної ідентичності, в тому числі щодо репродуктивного 
здоров’я, доступу до інформації та терапії ВІЛ/СНІД та 
доступу до гормональної або іншої терапії, а також до 
процедур зміни статі, де це бажано»; […]

Прийняти та впровадити політику боротьби з насиль-
ством, дискримінацією та іншою шкодою за ознаками 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендер-
них проявів чи статевих ознак, з якими стикаються 
особи, позбавлені волі, в тому числі стосовно таких 
питань, як […] доступ до та продовження гендерно під-
тверджуючого лікування та медичної допомоги […]».

Н



повинна надавати консультації щодо психічного здоров’я, що 
особливо важливо для затриманих ЛГБТІ, які зазнали сексуаль-
ного насильства та інших форм зловживань та травм. Докази 
свідчать про те, що затримані ЛГБТІ можуть мати підвищені по-
треби в підтримці психічного здоров’я. Важливо, щоб первинні 
скринінги проводились у повній конфіденційності кваліфікова-
ним медичним персоналом.

Профілактика захворювань і інфекцій, які передаються стате-
вим шляхом

У більшості місць рівень ВІЛ/СНІДу, як правило, вищий у в’язни-
цях, ніж у населення, особливо там, де значний відсоток затри-
маних ув'язнений за злочини, пов'язані з наркотиками. Як пові-
домляється, жінки стикаються з більшим ризиком потрапити до 
в’язниці з ІПСШ, включаючи ВІЛ/СНІД. Сексуальні стосунки 
серед затриманих у багатьох контекстах заборонені (або допу-
скаються, якщо вони невидимі), але ця заборона, як правило, не 
запобігає сексуальній активності. Крім того, у випадку прихову-
вання сексуальної активності майже неможливо відрізнити 
обопільну згоду від примусу. Поширені табу навколо сексуаль-
ного життя у в’язницях не тільки посилюють невидимість жертв 
сексуального насильства, а й сприяють поширенню ІПСШ, вклю-
чаючи ВІЛ/СНІД та гепатит. Динаміка в'язниць може сприяти 
формам сексуальних взаємодій, що збільшують ризик передачі, 
зокрема, коли затримані, які надавали сексуальні послуги за 
межами в’язниці, можуть бути змушені продовжувати робити це 
в тюремному середовищі.
 
Сексуальне здоров'я та профілактика ІПСШ повинні бути не-
від'ємною частиною надання медичної допомоги у в'язницях. 
Охорона здоров'я повинна мати пріоритет над передбачувани-
ми проблемами безпеки та/чи моралі, а органи влади повинні 
забезпечити доступ затриманих до інформації про безпечний 
секс та сексуальне здоров'я різними мовами, а також щоб для 
затриманих були доступні презервативи та інші засоби про-
філактики. У в’язницях для жінок слід забезпечити подібний 
захист, включаючи захисні зубні прокладки та інформацію, що 
відповідає потребам затриманих. У контексті, коли одностатеві 
стосунки криміналізовані, надання презервативів чи інших 
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профілактичних засобів може сприйматися як рівноцінне спри-
янню поведінці, яка вважається правопорушенням. Тим не 
менше, це не виключає зобов'язання органів влади забезпечи-
ти, щоб міркування щодо охорони здоров'я завжди переважали.

За відсутності матеріалів безпечного сексу, затримані можуть 
використовувати підручні альтернативи презервативам, які 
можуть загрожувати їхньому здоров’ю. Презервативи та інші 
захисні матеріали повинні бути доступними, без викриття та 
«аутингу» затриманих. Коли затримані зобов’язані подати 
запит медичному персоналу з метою отримання презервативів 
чи інших профілактичних засобів, їм насправді може бути від-
мовлено, оскільки у в’язницях чоловіки, які мають статеві сто-
сунки з чоловіками, часто не називають себе гомосексуалами. 
Конфіденційні послуги з тестування та ІПСШ також повинні бути 
доступними.

У деяких контекстах затримані, які вважаються вразливими, 
відокремлюються від решти тюремного населення та розміщу-
ються разом із ВІЛ-позитивними ув'язненими, нібито як засіб 
боротьби з розповсюдженням ВІЛ. Ця практика лише покладає 
додаткову провину на цей контингент.

    Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur 
les epidemies, OEp) du 29 avril 2015 (Etat le 1er janvier 2016), Art. 30.
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Доступ до інформації про захворювання, які передаються

статевим шляхом, та презервативи у в’язниці

У 2016 році в Швейцарії набув чинності указ про епідемії⁷², 
який включає конкретні положення про установи виконан-
ня покарань. Ухвалюючи перспективу охорони здоров’я, 
указ покладає завдання на керівництво в’язниць із забез-
печення дотримання, серед іншого, таких зобов’язань:

• Обстеження затриманих при надходженні для виявлення 
ВІЛ та інших ІПСШ (з додатковим медичним обстеженням)
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Особливі потреби транс-осіб в медичному обслуговуванні  

Транс-ув’язнені мають особливі потреби в медичному обслуго-
вуванні, якими керівництво в’язниць часто нехтує. Початковий 
скринінг при надходженні до в’язниці є особливо важливим, 
щоб допомогти виявити та визначити потреби транс-осіб. Як 
заявив ПНК, «відсутність належної політики та методів іден-
тифікації, реєстрації та затримання має серйозні наслідки: 
отримання точної індивідуальної інформації щодо гендерної 
ідентичності є життєво важливим для визначення належного 
лікування, включаючи гормональне та інше лікування, пов’яза-
не з переходом статі. Відсутність механізмів отримання такої 
інформації призводить до тяжких наслідків для здоров’я»⁷³. 
Щоб уникнути дискримінаційного ставлення, припущень, що 
ґрунтуються на стереотипах, та помилкових уявленнях щодо 

    Ninth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT/C/57/4 22 March 2016, Para. 65.
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• Надання затриманим інформації про ІПСШ та ВІЛ/СНІД, 
включаючи їх симптоми
• Надання засобів для запобігання ІПСШ, зокрема через 
презервативи та стерильні ін’єкційні матеріали

У Таїланді пілотний проект, ініційований організацією 
«Лікарі без кордонів» у в'язниці Мін-Бурі у 2004 р., забезпе-
чив надання презервативів в рамках заходів зі зміцнення 
здоров'я, що призвело до різкого зниження рівня передачі 
ВІЛ /СНІДу серед ув’язнених. Хоча секс залишився супереч-
ливою темою у в'язниці, влада визнала, що статевий акт був 
основним способом передачі. У рамках проекту, «Лікарі без 
кордонів» підготувала лідерів охорони здоров’я серед 
затриманих, чия роль полягала в розповсюдженні інфор-
мації про профілактику захворювань та безпечний секс, а 
також у забезпеченні доступу затриманих до презерва-
тивів, консультування та лікування. Група затриманих, які 
живуть з ВІЛ/СНІДом, зустрічалася двічі на місяць, керівник 
охорони здоров’я надавав психологічну підтримку чо-
ловікам, які мають секс із чоловіками.
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потреб транс-осіб, персонал в'язниці та, зокрема, медичний 
персонал, повинен пройти відповідну підготовку щодо гендер-
ної ідентичності та сексуальної орієнтації. Дуже важливо, щоб 
персонал в'язниці (і контролюючі органи) розумів, що ув’язнені 
транс-особи, не хворі самі по собі, і що конкретна медична до-
помога, якої вони потребують, не є формою спеціального ліку-
вання або «непотрібної розкоші», а правом людини, яке має 
бути доступним.

У випадках, коли ув’язнені транс-особи розпочали гормональну 
терапію за межами в'язниці, важливо, щоб лікування не припи-
нялося при надходженні до в'язниці або при переведенні в 
інший заклад. Окрім надання доступу до гормонів, затримані 
повинні перебувати під наглядом відповідного навченого ме-
дичного персоналу, який має можливість вирішити потенційні 
медичні побічні ефекти гормональної терапії. Затримані, які пе-
ренесли хірургічну модифікацію свого тіла, також повинні мати 
доступ до належної допомоги. Переривання такого лікування 
часто має руйнівні наслідки, включаючи швидкі трансформації 
тіла людини. Затримані, яким відмовлено в лікуванні, можуть 
вдатися до самостійного втручання, каліцтва або використання 
гормонів, не пристосованих для використання людиною, що 
може мати всі шкідливі та довготривалі наслідки.

Принцип еквівалентності допомоги повинен також застосову-
ватися до гормональної терапії та лікування зміни статі, вклю-
чаючи хірургічне втручання. Іншими словами, підтримка та 
лікування затриманих повинні відображати те, що було б їм до-
ступно, якби вони жили в неінституційному середовищі в межах 
громади. Затриманим, які бажають розпочати зміну статі під час 
ув’язнення, не слід заважати робити це. Тим не менше, у ба-
гатьох державах застосовується так званий підхід «стоп-кадру» 
коли транс-особам не дозволяється розпочинати або продов-
жувати лікування, розпочате до ув'язнення. На працівників 
психічного здоров'я, які працюють із затриманими, адміністра-
ція в'язниці може також натискати не рекомендувати хірургічне 
втручання, щоб уникнути додаткових витрат та тягарів. Якщо 
досвід медичних працівників, які працюють у в'язниці, недо-
статній для оцінки або лікування затриманих, слід забезпечити 
консультації фахівців, що мають необхідну спеціалізовану екс-
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пертизу від громади.
 
Крім того, до їх ув'язнення деякі транссексуали могли приймати 
гормони на вулиці, які не були призначені лікарем. Опинившись 
під вартою, вони можуть бути позбавлені гормональної терапії, 
оскільки не можуть надати медичних доказів того, що розпоча-
ли таке лікування.

Після свого візиту до Аргентини, незалежний експерт ООН з 
питань захисту від насильства та дискримінації на основі сексу-
альної орієнтації та гендерної ідентичності закликав державу 
"забезпечити рівномірний та доступний розподіл ліків та пов'я-
заних з ними предметів першої необхідності, включаючи препа-
рати проти ВІЛ, та гормони, як частину всебічної медичної допо-
моги для всіх, зокрема для трансгендерних осіб, одночасно по-
легшуючи доступ Міністерства охорони здоров’я до в’язниць 
безпосередньо для надання послуг, а також доставки ліків.⁷⁴”

Спеціалізований догляд за транссексуалами не повинен обме-
жуватися гендерно підтверджуючим лікуванням, він повинен 
включати, зокрема, психологічну підтримку та консультування 
щодо психічного здоров’я, а також конкретну онкологічну допо-
могу. ЛГБТІ-особи, зокрема транс-особи, особливо схильні до 
“стресу меншин” (стресу, з яким стикаються члени стигматизо-
ваних груп меншин), і мають значно вищі показники проблем 
психічного здоров’я, ніж загальне населення, включаючи три-
вогу, депресію та розлади харчової поведінки. Також повідом-
ляється, що ризик суїцидальних намірів та заподіяння собі 
шкоди в 10 разів вищий, ніж серед загальної популяції. Крім 
того, психічні захворювання продовжують зазнавати стигмати-
зації, як і гендерна ідентичність меншин та сексуальна орієнта-
ція, а також факт позбавлення волі. Таким чином, затримані ЛГ-
БТІ-особи, які мають проблеми з психічним здоров'ям, опиня-
ються в надзвичайно вразливих ситуаціях, і надання належної 
допомоги та підтримки має бути пріоритетним для органів 
влади.

    End of Mission Statement by the United Nations Independent Expert on protection against 
violen¬ce and discrimination based on sexual orientation and gender identity, Mr. Vitit 
Muntarbhorn, of his visit to Argentina, 10 March 2017.
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    Report to the Maltese Government on the visit to Malta carried out by the CPT, from 3 to 10 
Sep¬tember 2015, CPT/Inf (2016) 25.
    Malta Prison Policy, Correctional Services, Trans, Gender Variant and Intersex Inmates 
Policy, August 2016, 3.10 Access to Health Services.
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Належна практика
Доступ ув’язнених транс- та інтерсексуалів до

комплексного медичного обслуговування

Після свого візиту на Мальту в 2015 році Європейський комі-
тет з питань запобігання катуванням (КЗК) висловив ряд 
конкретних рекомендацій⁷⁵  щодо поводження з ув’язнени-
ми транс-особами. У своїй відповіді уряд Мальти повідомив 
КЗК про те, що нова політика до засуджених трансгендерів 
була розпочата в серпні 2016 року. Відповідно до нової 
політики⁷⁶, наступні положення поширюються на всі 
варіанти «ув'язнених трансгендерів та інтерсексуалів»:

• «Право на доступ до медичного обстеження та лікування, 
пов’язаного з їхньою гендерною ідентичністю, гендерним 
проявом та/чи статевими ознаками. Будь-які гормональні 
препарати (такі як гормональні таблетки, ін'єкції та гелі для 
місцевого застосування), які ув'язнений вже отримує за ре-
цептом до позбавлення волі, повинні бути ідентифіковані, 
зафіксовані в медичних картах ув'язненого та доступ до них 
має продовжуватись таким же чином, як і до будь-яких 
інших призначених ліків протягом терміну ув’язнення».

• «Доступ до гормонів, епіляція, логопедія або хірургічне 
втручання як частина процесу переходу під час перебуван-
ня у в’язниці повинні здійснюватися за консультацією з 
лікарями (спеціалізованими в галузі зміни статі, ендокри-
нології та/чи хірургії), застосовуючи ті самі принципи, що 
застосовувалися б стосовно людей на волі».

• «Факт ув’язнення варіантів трансгендерів та інтер-
секс-осіб, та вразлива ситуація, в якій вони перебувають, 
означає, що служби виконання покарань повинні докласти 
всіх зусиль для забезпечення доступу до необхідного/запи-
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Контрольний перелік моніторингу

Як проводяться первинні медичні та психологічні обсте-
ження після прибуття? Чи забезпечується конфіденцій-
ність?

Чи проінформовані медичні працівники про особливі 
потреби ЛГБТІ-осіб?

Яка політика та практика у системі виконання покарань 
щодо профілактики захворювань та інфекцій, які пере-
даються статевим шляхом?

Чи інформуються затримані про природу та симптоми 
венеричних захворювань та інфекцій та як їм запобігти?

Чи надаються затриманим презервативи та/чи інші 
засоби профілактики? Якщо так, то чи легко та непоміт-
но вони доступні?

Чи є конфіденційне лікування на недискримінаційній 
основі доступним для всіх затриманих з ВІЛ/СНІДом?

Чи мають ув'язнені транс-особи можливість розпочати 
гормональну терапію та/чи гендерно-підтверджуюче 
лікування, перебуваючи під вартою?

Чи можуть ув’язнені, які розпочали гормональну тера-
пію поза в’язницею - навіть без рецепта лікаря - про-
довжувати лікування, перебуваючи під вартою?

туваного лікування, яке допомагає ув'язненим узгоджувати 
їхні фізичні характеристики з їхньою гендерною ідентичні-
стю. Кожного разу, коли ув'язнений звертається по таку до-
помогу до фахівця, треба негайно вжити необхідних 
заходів для сприяння цьому».
• «Доступ варіантів трансгендерів та/чи інтерсексуалів 
до медичних послуг повинен бути гарантований ув'язненим 
незалежно від їхньої законної гендерної ідентичності». 
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Чи доступні для ув’язнених гендерно-підтверджуючі 
хірургічні операції (і чи є такі хірургічні операції в гро-
маді)?

Які умови доступу до лікування з метою підтвердження 
статі? Чи є юридичне визнання статі обов’язковою 
умовою?

Чи є вказівки на те, що адміністрація в'язниці застосовує 
підхід «стоп-кадру» до гендерно-підтверджуючих ме-
тодів лікування?

Яка охорона психічного здоров’я доступна для ув’язне-
них? Чи визначені та вирішені спеціалістами з питань 
психічного здоров'я конкретні потреби затриманих ЛГБ-
ТІ-осіб?

Принцип 9. Право на гуманне ставленняпід час
тримання під вартою 

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«З кожним, кого позбавляють свободи, слід поводитися 
гуманно і з повагою до людської гідності особи. Сексуальна 
орієнтація та гендерна ідентичність є невід’ємною частиною 
гідності кожної людини».

Держави повинні: [...]

7. Навчання тюремного персоналу

Впроваджувати програми підготовки та підвищення 
обізнаності в'язничного персоналу та всіх інших посадо-
вих осіб у державному та приватному секторах, які пра-
цюють у місцях позбавлення волі, щодо міжнародних 
стандартів прав людини та принципів рівності та не-

G
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Добре підготовлений персонал в'язниць сприяє зменшенню 
ризику катувань та іншого жорстокого ставлення до осіб, поз-
бавлених волі. Персонал в'язниць повинен мати не лише необ-
хідні теоретичні знання, але також практичні навички, з не-
дискримінаційним ставленням, які дозволять їм виконувати 
свої обов'язки з повагою та дотриманням прав людини та гід-
ності затриманих. Навчання не повинно обмежуватися лише 
початковим підвищенням компетентності, а повинно проводи-
тися для персоналу в’язниць регулярно та постійно. З метою 
запобігання дискримінаційному ставленню та практиці та подо-
лання існуючих упереджень, підготовка повинна включати кон-
кретний зміст щодо сексуальної орієнтації, гендерної ідентич-
ності та проявів.
 
Спеціальний доповідач з питань катувань закликав держави 
«впроваджувати спеціальні програми підготовки та підвищення 
компетентності, спрямовані на ознайомлення персоналу ор-
ганів правопорядку та персоналу місць утримання під вартою з 
конкретними обставинами та унікальними потребами ув'язне-
них жінок та лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів та трансген-

дискримінації, в тому числі стосовно сексуальної орієн-
тації та гендерної ідентичності».
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Впроваджувати програми підготовки та підвищення 
обізнаності в'язничного персоналу та всіх інших посадо-
вих осіб у державному та приватному секторах, які в 
змозі здійснити чи запобігти таким діям».

C

Принцип 10: Право на свободу від катувань і жорстокого,
нелюдського ставлення, що принижує гідність, чи покарання 

«Кожна людина має право бути вільною від катувань та жор-
стокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, по-
водження чи покарання, в тому числі з причин, що стосують-
ся сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності.

Держави повинні: […]



дерів, та з такими стандартами як Бангкокські правила⁷⁷». Такі 
навчальні модулі повинні черпати натхнення з Джок’якартських 
принципів та розроблятися за підтримки НУО, що мають 
спеціальні знання з цих питань. Залучення ЛГБТІ-організацій до 
проведення навчань, як правило, є дуже корисним. Ознайом-
лення та навчання в кінцевому підсумку призводять до більш 
чіткого розуміння конкретних ситуацій та покращення здатності 
справлятися з конкретними ситуаціями. Крім того, персонал по-
винен бути навчений з конкретних та практичних питань, вклю-
чаючи, але не обмежуючись цим, недискримінаційні підходи до 
обшуків, класифікації та розміщення, а також виявлення кон-
кретних форм насильства та віктимізації, особливо з боку інших 
ув'язнених.

Однак у багатьох випадках ЛГБТІ-ув’язнені не згадуються ані у 
початковій, ані у базовій підготовці, ані в спеціалізованих моду-
лях та підвищенні кваліфікації персоналу в’язниць. Прямим на-
слідком таких упущень є подальше сприяння невидимості кон-
кретних потреб затриманих ЛГБТІ та продовження пануючих 
табу та стереотипів. Цей недолік додатково означає, що коли 
працівники в'язниць стикнуться з конкретними ситуаціями, 
пов'язаними із затриманими ЛГБТІ, вони навряд чи знатимуть 
або зможуть адекватно реагувати через брак знань і, можливо, 
виявлятимуть дискримінаційне ставлення та поводитимуться 
дискримінаційно без санкцій з боку керівництва.

Навчання не повинно обмежуватися персоналом охорони і по-
винно охоплювати інших спеціалістів, включаючи медичний 
персонал. Особливо важливо, щоб останні розуміли конкретні 
потреби в охороні здоров’я ув’язнених ЛГБТІ, а особливо транс- 
та інтерсекс-осіб. Від зовнішніх постачальників послуг слід 
також очікувати базового розуміння прав людини та сексуаль-
ної орієнтації, гендерної ідентичності, гендерних проявів та ста-
тевих ознак.

Моніторингові органи можуть відігравати важливу роль в оцінці 
існуючих навчальних планів (і, якщо це доречно, способі прове-

    Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, A/HRC/31/57, 24 February 2016, para. 70.
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Контрольний перелік моніторингу

Чи включає обов’язкова навчальна програма/про-
грама для персоналу в’язниць курси/модулі не-

дення навчальних занять), а також у рекомендаціях, де це до-
речно, включення конкретних модулів щодо сексуальної орієн-
тації, гендерної ідентичності та проявів та статевих ознак, 
забезпечуючи при цьому, щоб організації, які спеціалізуються 
на правах ЛГБТІ, також брали участь у цих зусиллях.

Належна практика
Складова сексуальної орієнтації та гендерної

ідентичності як частина стандартної підготовки
персоналу в’язниць

У Бразилії, спільна резолюція, прийнята в 2014 році Націо-
нальною радою проти дискримінації та Президентом Респу-
бліки, закликає тюремну владу забезпечити «постійну під-
готовку фахівців тюремних установ з питань прав людини 
та принципів рівності і недискримінації, в тому числі щодо 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності» (ст. 10).

У Чилі, після актів дискримінації та жорстокого поводження 
з транс-жінкою, позбавленою волі, - в тому числі змушеною 
стояти голою перед іншими ув'язненими, обшуком офі-
церів-чоловіків, спеціальним знищенням нижньої білизни 
та знущанням персоналу - регіональний суд Ікіке постано-
вив, що потрібен відповідний навчальний центр для нав-
чання персоналу в'язниць з питань, що стосуються «гендер-
ної ідентичності, сексуальної орієнтації та гендерних про-
явів». У своїй постанові Суд зазначив, що посадові особи 
в'язниці «не поводилися з [жінкою-транссексуалом] від-
повідно до її гендерної ідентичності, плутаючи її гендерне 
вираження з існуванням чоловічих статевих органів, а 
також плутаючи належну повагу до її гендерної ідентич-
ності з відсутністю провадження щодо виправлення її сві-
доцтва про народження».
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дискримінації, в тому числі з прав людини та сексу-
альної орієнтації, гендерної ідентичності, гендерних 
проявів та статевих ознак?

Чи включає навчання питання сексуального здоров'я 
та профілактики ВІЛ та інших ІПСШ?

Чи має персонал в'язниць можливість доступу та/чи 
вимагається від них регулярне та постійне вивчення 
курсу з прав людини та сексуальної орієнтації, ген-
дерної ідентичності, гендерних проявів та статевих 
ознак?

Якщо такі курси/модулі існують, чи беруть участь ЛГБ-
ТІ-організації у їх розробці та/чи проведенні?

Якщо такі курси/модулі існують, які працівники мають 
до них доступ (обов’язково для всіх, менеджерів 
середнього рівня тощо)?

Якщо такі курси/модулі існують, чи спрямовані вони 
також на медичних працівників? Чи доступні спеціалі-
зовані навчальні програми для медичних праців-
ників?

Якщо зовнішні постачальники послуг взаємодіють з 
ув’язненими, чи проходять вони навчання/ознайом-
лення з питань прав людини та сексуальної орієнта-
ції, гендерної ідентичності, гендерних проявів та ста-
тевих ознак?
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Глава IV

Моніторинг становища ЛГБТІ-осіб
при затриманні поліцією та їхня взаємодія з

правоохоронними органами⁷⁸  
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заємодія з поліцією та арешти і затримання - це моменти, 
коли ризики жорстокого поводження та тортур підвищу-
ються. Хоча можна сказати, що всі особи, які перебувають 

у руках правоохоронців, потрапляють у ситуацію вразливості 
внаслідок властивого їм дисбалансу влади, ЛГБТ-особи особли-
во наражаються на ризик зловживань, в контексті, коли одно-
статеві стосунки і небінарні ідентичності криміналізовані.

ЛГБТ-особи частіше, ніж інші верстви населення, потрапляють у 
поліцію, зазнають дискримінаційного відношення та відчувають 
вороже ставлення з боку поліцейських. Зокрема, високий 
рівень жорстокості поліції відзначають жінки-транссексуали. 
Після того, як ЛГБТІ-особи доставляються до поліцейських діль-
ниць для допиту (або навіть раніше), поліцейські можуть вико-
ристовувати конкретні загрози для вимагання зізнань та/чи як 
форму покарання або виправлення.

Правоохоронці повинні не лише утримуватися від будь-якого 
дискримінаційного ставлення до ЛГБТІ-осіб, але насправді 
мають прямий обов’язок захищати їх, в тому числі під час 
публічних демонстрацій. Вони також повинні адекватно реагу-
вати на повідомлення про злочини на ґрунті ненависті, хоча 
факти свідчать, що ЛГБТ-особи, як правило, схильні не повідом-
ляти про такі злочини через недовіру до установ та страх ре-
пресій.
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1. Дискримінаційне судження та насильство під час
арешту чизатримання



ЛГБТ-особи мають більший ризик довільного арешту, пересліду-
вання, домагання, та надмірного застосування сили з боку полі-
ції порівняно з іншими верствами населення. Ризики додатково 
посилюються для транс-осіб та ЛГБТІ-працівників секс-бізнесу, 
а також ЛГБТІ-правозахисників. Там, де одностатеві стосунки 
та/чи транс-особи криміналізовані, такі зловживання легко 
залишаються безкарними. ЛГБТ-особи можуть бути жертвами 
дискримінаційного судження, особливо в місцях, відомих полі-
ції через те, що їх часто відвідують ЛГБТ-особи, зокрема це 
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Принцип 7. Право на свободу від свавільного позбавлення волі  

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«Ніхто не може підлягати свавільному арешту чи затриман-
ню. Арешт або затримання на підставі сексуальної орієнтації 
або гендерної ідентичності, незалежно від того, чи є це 
рішення суду чи іншого органу, є свавільним. Усі заарешто-
вані особи, незалежно від їх сексуальної орієнтації або ген-
дерної ідентичності, мають право на основі рівності отриму-
вати інформацію про причини арешту та характер будь-яких 
звинувачень проти них, негайно передаватися до судової 
служби та порушувати судові провадження з метою встанов-
лення законності тримання під вартою незалежно від того, 
обвинувачується особа чи ні в якомусь правопорушенні.

Держави повинні:

Вживати всіх необхідних законодавчих, адміністратив-
них та інших заходів для забезпечення того, щоб сексу-
альна орієнтація чи гендерна ідентичність за жодних об-
ставин не могла бути підставою для арешту чи затриман-
ня, включаючи усунення нечітко сформульованих 
кримінально-правових положень, що допускають дис-
кримінаційне застосування або іншим чином передбача-
ють можливість арешту на підставі упередження [...]».
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вечірки, конкретні вулиці та громадські місця. Дискримінаційна 
практика поліцейського профілю включає прив’язку певної 
соціальної групи до конкретного кримінального правопорушен-
ня. Наприклад, у деяких країнах транс-жінок довільно заареш-
товують за припущеннями, що вони масово торгують наркоти-
ками (а іноді їх зневажливо називають «наркотранси» або 
«наркотрансвестити»).

ЛГБТ-особи також зазнають переслідувань на вулицях, в тому 
числі шляхом змушення стояти оголеними, роздягатись для 
обшуку або шляхом довільного утримання під вартою за відсут-
ності офіційних звинувачень. При затриманні ЛГБТ-особи також 
ризикують бути позбавленими води та їжі та зазнати насильства 
з боку охоронників. Транс-затримані додатково ризикують 
утримуватися без належного врахування своєї самоідентифіко-
ваної статі. У деяких країнах, особливо там, де одностатеві сто-
сунки та/чи транс-особи криміналізовані, поліція може вдава-
тися до провокування ЛГБТ-осіб, зокрема гомосексуалів та 
транс-жінок через Інтернет-платформи знайомств та соціальні 
мережі як засобу виявлення та арешту. У деяких контекстах 
поліцейських може підтримувати місцева самооборона.

У деяких випадках сам факт носіння презервативів чи лубри-
кантів може бути використаний поліцією та обвинувачами як 
доказ для притягнення до відповідальності осіб згідно із зако-
нами про проституцію, особливо в країнах, де одностатеві сто-
сунки, так званий «кроссдресинг» або «трансвестизм» 
криміналізовані. Транс-секс-працівники, яким приділяється 
особлива увага, можуть, отже, уникати носіння презервативів, 
боючись арешту, тим самим серйозно ставлячи під загрозу своє 
право на здоров'я та здатність захищати себе та інших від зара-
ження ВІЛ та іншими ІПСШ. Коли сексуальна орієнтація чи ген-
дерна ідентичність перетинаються з іншими характеристиками, 
зокрема етнічною чи міграційною ситуацією, а також соціаль-
но-економічною ситуацією, ризик дискримінаційного ставлення 
з боку поліції ще більше посилюється.

На кордонах транс- та інтерсекс-особи можуть зазнавати при-
низливого ставлення з боку поліцейських, які вважають, що 
стать, вказана у паспорті, не відповідає їхньому зовнішньому 
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вигляду. У таких випадках вони ризикують потрапити в окремі 
кімнати для роздягнення з метою огляду геніталій під хибною 
передумовою присвоєння статі. Врешті-решт їм може бути 
довільно відмовлено у дозволі вилетіти за кордон або в’їхати в 
країну, без пред’явлення звинувачень у будь-якому злочині.

Зловживання, жорстоке ставлення і навіть катування можуть 
мати місце на вулицях, у поліцейських транспортних засобах та 
у відділках поліції, де ЛГБТ-особи можуть бути довільно затри-
мані на години, дні або навіть тижні (іноді нібито для перевірок 
особи). Поліцейські можуть також арештовувати ЛГБТ-осіб у 
їхніх приватних будинках та обшукувати приміщення без 
пред'явлення ордера. Переслідування представників ЛГБТ пра-
воохоронними органами часто не має жодної слідчої мети, а 
лише спрямоване на покарання та «виправлення» образливої 
поведінки. Ризик особливо високий, коли гомофобія та транс-
фобія глибоко вкорінені в поліцейській культурі та де стерео-
типність та дискримінація є соціально прийнятими. Навіть коли 
гомосексуалізм та/чи транс-ідентичність не криміналізовані, 
поліцейські можуть зловживати своїми дискреційними повно-
важеннями та самовільно заарештовувати ЛГБТ-осіб на підставі 
неоднозначної порядності, розпусти або бродяжництва.

Конкретні форми дискримінації, зловживань та жорстокого 
ставлення до представників ЛГБТ з боку правоохоронних ор-
ганів включають лайку та іншу образливу лексику, побиття, при-
мусові анальні або вагінальні огляди та сексуальне насильство, 
включаючи анальне зґвалтування палицею, а також загрозу 
зґвалтування. Також повідомлялося про випадки самовільної 
страти транс-жінок представниками правоохоронних органів. 
Інша жорстока практика включає примушення заарештованих 
робити вправи «сісти-встати» коли вони голі, а транс-жінок - 
стягування одягу або перук або побиття грудей і вилиць для ро-
зриву імплантатів та вивільнення токсинів. Є також повідомлен-
ня про арешти з подальшим примусовим медичним обстежен-
ням на ВІЛ та інші ІПСШ, орієнтовані зокрема на працівників 
секс-бізнесу та/чи осіб, які вважаються ЛГБТ. Лесбійки особливо 
наражаються на ризик примусових сексуальних дій щодо пра-
цівників поліції та «зґвалтування з метою виправлення». 
Оскільки затримання поліцією не завжди призводить до офіцій-
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    Дивіться An activist's guide to the Yogyakarta Principles, August, 2010, pp. 89-91. 
Доступ: www.ypinaction.org/files/02/85/Activists_Guide_English_nov_14_2010.pdf 
<accessed 7 October 2013>.
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Належна практика
Постанова суду в Непалі призвела до значного

зменшення насильства з боку поліції

В Непалі⁷⁹, люди, відомі як «меті» - або «третя стать» - істо-
рично були однією з груп, на які найбільше націлювались, 
переслідували, знущалися правоохоронні органи та інші 
посадові особи. Покинуті на узбіччі суспільства і часто не в 
змозі отримати свідоцтво про громадянство, вони система-
тично позбавлялися права голосу і захисту закону.

На підставі петиції, поданої непальською неурядовою ор-
ганізацією «Блу Даймонд Сесаєті», Верховний суд постано-
вив у 2007 р., що уряд зобов’язаний визнати гендерну іден-
тичність меті-осіб, надати їм всю необхідну документацію, 
що стосується цього визнання, та вдатись до всіх необхід-
них заходів, в тому числі шляхом прийняття спеціального 
недискримінаційного законодавства, для захисту всіх ЛГБ-
ТІ-осіб. Визнана активістами як «єдине найповніше рішен-
ня, що підтверджує захист гендерної ідентичності в будь-я-
кій точці світу», постанова призвела не тільки до успішного 
подання заявок на отримання громадянства за категорією 
«третя стать» для кількох осіб меті, але, як повідомляється, 
також призвела до зменшення насильства з боку поліції 
над членами цієї групи до 98%.

ного арешту та затримання, для моніторингових органів особ-
ливо складно мати належне розуміння правоохоронної практи-
ки в цей критичний момент. Ось чому для спостерігачів важливо 
не лише прагнути отримати конкретну інформацію про таку 
практику пізніше - коли особа перебуває під вартою або звіль-
нена, - а й регулярно обмінюватися інформацією з місцевими 
ЛГБТІ-організаціями, які безпосередньо знають практику діяль-
ності поліції під час арешту та затримання.
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Контрольний перелік моніторингу

Чи є вказівки на те, що ЛГБТ-особи зазнають довільного 
переслідування поліцією? Які припущені підстави для 
затримання чи арешту?

Чи використовуються неоднозначні правові підстави, 
такі, що ґрунтуються на пристойності, розпусті чи бро-
дяжництві, для арешту ЛГБТ-осіб? 

Чи є вказівки на те, що працівники поліції націлені на 
конкретні заклади чи вечірки, які відвідують ЛГБТ-осо-
би? Якщо так, то які передбачувані причини? Чи доступні 
дані?

Чи є вказівки на те, що працівники поліції застосовують 
дискримінаційну та образливу лексику під час затри-
мання ЛГБТ? І навпаки, чи демонструють працівники 
поліції навички та ставлення, необхідні для того, щоб 
при затриманні ЛГБТ не зазнавали дискримінації та 
шкоди?

Чи мають затримані ЛГБТ оперативний доступ до адво-
катів після арешту?
 
Чи можуть затримані негайно повідомити родичів або 
інших третіх осіб про факт затримання після арешту? Чи 
використовуються вузькі тлумачення того, хто є «най-
ріднішим», що заважає затриманим ЛГБТ повідомляти 
обрану особу?

2. Затримання поліцією

Поліцейські відділки, як правило, не призначені і не пристосо-
вані для утримання затриманих на періоди довше 24 - 48 годин, 
а тому не підходять для тривалого тримання під вартою. Ма-
теріальні умови у більшості відділків є базовими, інфраструкту-
ра мінімальна. Тим не менше, приміщення та камери повинні 
мати природне освітлення та вентиляцію, а затриманим слід 
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забезпечити матраци та ковдри, якщо вони провели ніч або 
більше в поліцейській камері. Якщо в камері немає туалетів, 
доступ повинен бути забезпечений без будь-яких затримок. 
Приміщення туалетів повинні бути в гідних умовах, а затримані 
повинні мати належні засоби для умивання. Питна вода повин-
на бути доступною постійно, а їжа, включаючи принаймні одну 
гарячу їжу на день, повинна пропонуватися у відповідний час. 
Якщо затримання триває більше 24 годин, щодня слід пропону-
вати фізичні вправи на свіжому повітрі.

Розміри та конфігурація поліцейських відділків суттєво різнять-
ся, і зона утримання може варіюватися від одиночних осередків 
до великих кварталів, що складаються з багатьох камер, як 
спільних, так і окремих. У спільних камерах ЛГБТІ-особам загро-
жує насильство з боку інших затриманих, навіть коли затриман-
ня обмежене 24 годинами. Транс-жінки особливо зазнають на-
сильства, якщо їм доводиться перебувати в камері з чоловіками. 
Як і у в'язницях, транс-жінки ризикують потрапити у спільні 
камери за ознакою статі, призначеної при народженні, без ура-
хування їхньої самоідентифікованої статі. Якщо звільнення 
з-під варти неможливе, для транс-жінок повинні бути передба-
чені окремі камери. Поліцейські відділки, включаючи зони 
утримання, іноді обладнані системами відеоспостереження. 
Моніторингові органи повинні знати, що зловживання з біль-
шою ймовірністю трапляються в зонах, не охоплених системою 
відеоспостереження.
 
Поліцейські відділки іноді використовуються для розміщення 
затриманих набагато довше, ніж максимальна тривалість, пе-
редбачена національним законодавством та міжнародними 
стандартами (для попереднього утримання). Затримані можуть 
утримуватися тижнями, місяцями чи навіть роками в поліцейсь-
ких установах, в тому числі під час відбування покарання. У 
такому випадку фізичні умови повинні відповідати мінімальним 
стандартам, необхідним для попереднього ув'язнення. Особам, 
які потребують медичного лікування, і особливо транс-особам, 
не слід перешкоджати у доступі до такого лікування через три-
вале тримання під вартою в поліції. Повідомляється, що 
транс-жінки протягом місяців утримуються в поганих умовах у 
поліцейських відділках, іноді разом із затриманими чоловіками 
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та без можливості прийому відвідувачів, особливо якщо вони 
також є транс-особами.

У країнах, де одностатеві стосунки та/чи транс ідентичності 
криміналізовані, а ЛГБТ-осіб заарештовують за це, ризик пе-
реслідування та жорстокого поводження під вартою дуже вели-
кий. Звіти містять відомості про те, як працівники поліції потра-
пляли в камери та примушували ЛГБТ-осіб виконувати прини-
жуючі дії, а також про випадки побиття працівниками поліції 
або іншими затриманими на прохання поліції. Є також дані про 
позбавлення їжі та води, а також про дозволи ЗМІ фотографува-
ти ЛГБТ-осіб, які перебувають під вартою, проти їхньої волі. В 
інших звітах детально описуються випадки, коли групи 
вігілантів штурмували поліцейські відділки та били затриманих 
ЛГБТ-осіб у присутності поліцейських.
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Незаконне затримання, катування, примусові
зникнення, позасудові вбивства в неофіційних місцях 

позбавлення волі

Починаючи з кінця лютого 2017 року, сили безпеки в Чечні, 
федеральному суб'єкті Російської Федерації, почали викра-
дати та незаконно таємно утримувати чоловіків, які вважа-
ються гомосексуалами або бісексуалами. Ці широкомас-
штабні арешти були названі операціями «очищення», спря-
мованими на ліквідацію гомосексуалізму у регіоні. Хоча в 
минулому в регіоні іноді повідомлялося про насильство на 
основі реальної або уявної сексуальної орієнтації або ген-
дерної ідентичності, масштаби репресій, що тривають з 2017 
року, є безпрецедентними. Очевидним стимулом став запит 
московської групи прав гомосексуалів на проведення 
маршів у чотирьох містах Північного Кавказу.
 
Багато жертв було виявлено після того, як їх ідентифікува-
ли за допомогою мобільних телефонів або через Інтер-
нет-програми знайомств. Різні джерела повідомляють, що 
їх утримували в неофіційному ізоляторі в дуже поганих 
фізичних умовах. Вони зазнавали фізичних та словесних 

!



Контрольний перелік моніторингу

Який розмір камер і скільки людей утримується у спіль-
них камерах?

Чи оцінюють затриманих, щоб визначити, чи не стано-
влять вони небезпеку для інших затриманих? Чи доступ-
ні окремі камери для забезпечення безпеки?

Чи утримуються ЛГБТІ разом з іншими затриманими у 
спільних камерах? Чи звертається увага на ризики, з 
якими вони можуть зіткнутися при розміщенні з іншими 
затриманими?

Чи є вказівки на те, що ЛГБТІ-особи частіше ночують у 
відділеннях поліції?

Що станеться, якщо під вартою опиниться більше 
людей, ніж це дозволяє площа?

Яка практика/політика запобігання насильству у спіль-
них камерах, зокрема з міркувань вразливості, таких як 
сексуальна орієнтація чи гендерна ідентичність?

Чи є в кожній камері дзвінок або звуковий сигнал, за до-
помогою якого можна викликати допомогу від чергово-
го?
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знущань, а також тортур, включаючи побиття, ураження 
електричним струмом, недосипання та погрози розкрити 
їхню сексуальну орієнтацію родині. Іноді поліція примусово 
розкривала їхню сексуальну орієнтацію, ставлячи їхнє 
життя під загрозу через ризик так званих вбивств «честі». 
Повідомляється, що принаймні троє чоловіків були вбиті 
через припущену сексуальну орієнтацію. Вищі місцеві та на-
ціональні органи влади також робили гомофобні публічні 
заяви, які можуть становити підбурювання до ненависті та 
насильства.



Чи затриманим транс-особам дозволено зберігати одяг 
та аксесуари?

Які умови утримання ЛГБТІ-осіб в поліції? Чи є докази 
того, що вони затримані без офіційного звинувачення?
 
Що робиться, коли вважається, що затриманий може 
заподіяти собі шкоду, включаючи самогубство? Яка 
політика існує?

Чи мають затримані доступ до лікаря та/чи лікування 
(зокрема, якщо затримання триває більше 24-48 годин)?

Чи належним чином враховується стать транс-осіб, 
самоідентифікована ними до затримання?

Чи працюють в поліції камери відеоспостереження? Чи є 
зони, не охоплені системами відеоспостереження?
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Принцип 7. Право на свободу від свавільного позбавлення волі  

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«Ніхто не може підлягати свавільному арешту чи затриман-
ню. Арешт або затримання на підставі сексуальної орієнтації 
або гендерної ідентичності, незалежно від того, чи є це 
рішення суду чи іншого органу, є свавільним. Усі заарешто-
вані особи, незалежно від їх сексуальної орієнтації або ген-
дерної ідентичності, мають право на основі рівності отриму-
вати інформацію про причини арешту та характер будь-яких 
звинувачень проти них, негайно передаватися до судової 
служби та порушувати судові провадження з метою встанов-
лення законності тримання під вартою незалежно від того, 
обвинувачується особа чи ні в якомусь правопорушенні.

3. Допит та запобіжні заходи при утриманні під вартою
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Держави повинні:

Вжити всіх необхідних законодавчих, адміністративних 
та інших заходів для забезпечення того, щоб усі особи, 
які перебувають під арештом, незалежно від їхньої сек-
суальної орієнтації чи гендерної ідентичності, мали 
право, на основі рівності, на отримання інформації про 
причини арешту та характер будь-яких звинувачень 
проти них, незалежно від того, звинувачують їх чи ні, на 
негайне звернення до судового чиновника та порушен-
ня судового провадження з метою встановлення закон-
ності тримання під вартою».

В

Співбесіда (або допит) у поліції представляє високий ризик для 
ЛГБТІ-осіб, особливо коли арешти ґрунтуються на дискриміна-
ційному судженні. ЛГБТІ-особи повинні бути проінформовані 
про причини арешту та звинувачення, які їм висуваються з 
самого початку затримання. Основні гарантії, такі як негайний 
доступ до адвоката, право повідомлення третьої особи, право 
на негайне звернення до судді та негайне надання інформації 
про права, є надзвичайно важливими для зменшення ризику 
зловживання та забезпечення того, щоб затримання не було 
свавільним.

Під час допиту поліцейські можуть погрожувати розкрити сексу-
альну орієнтацію затриманого або гендерну ідентичність 
членам сім'ї, друзям або колегам, щоб змусити зізнатись, або 
просто покарати їх за їх «девіантну» поведінку (наприклад, 
повідомляли про випадки затримання транс-жінок поліцією під 
фальшивими приводами та вимагання вчинення сексуальних 
дій або вимагання в обмін на їхнє звільнення). Отже, присут-
ність адвоката від самого початку затримання та під час усіх до-
питів є надзвичайно важливою для запобігання примусу та 
гарантування дотримання прав затриманого - включаючи 
право на приватне життя - під час допиту. ЛГБТІ-особи, які 
затримані поліцією, також повинні мати право звернутися до 
незалежного лікаря, який не повинен надалі їх віктимізувати 
або клеймити.
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Аудіовізуальний запис допиту, а також письмові записи імен усіх 
опитувачів та осіб, присутніх на допиті, а також точне місце та 
час допитів (включаючи періоди відпочинку між ними) - це до-
даткові запобіжні заходи, що можуть надати корисну інформа-
цію для моніторингових органів, які прагнуть оцінити, як прово-
диться допит у поліції. Мова, що реєструється в протоколах, 
може, крім того, вказувати на ставлення поліції в більш широко-
му сенсі (наприклад, писати «жінка, одягнена в чоловічий одяг» 
для опису транс-чоловіка). Аудіовізуальні записи допитів - осо-
бливо важливі запобіжні заходи проти катувань та інших видів 
жорстокого поводження, а спостерігачі можуть використовува-
ти кадри для перехресної перевірки інформації у разі заяв про 
жорстоке поводження. Проте моніторингові органи повинні 
знати, що неналежна поведінка, включаючи побиття, часто має 
місце поза межами огляду камер.

Ризики для ЛГБТ особливо високі в країнах, де одностатеві сто-
сунки криміналізовані, оскільки затримані стикаються з подвій-
ними проблемами та шкодою, спричиненою гомофобними чи 
трансфобними установками поліції та дискримінаційними зако-
нами. Коли суди у справах про гомосексуалізм ґрунтуються на 
зізнаннях, поліцейські слідчі можуть вдатися до жорстокого по-
водження, щоб отримати «докази». Окрім загрози «аутингу» 
затриманого, поліція також вдається до методів тортур або 
іншого жорстокого поводження, що включає побиття палицями, 
погрози вбивства або зґвалтування, примушування спати голим 
на підлозі та зйомки на мобільні телефони. У деяких країнах є 
дані про те, що до затриманих ЛГБТ-осіб систематично застосо-
вується сексуальне насильство. Затримані ЛГБТ-особи також 
надзвичайно вразливі до вимагань з боку поліцейських, і не-
можливість платити хабарі може призвести до кримінального 
переслідування відповідно до законів, що криміналізують гомо-
сексуалізм.

Примусові анальні обстеження. Практика, що зводиться 
до тортур або жорстокого поводження

У державах, де гомосексуалізм криміналізований, чоловіки, 

!
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    Human Rights Watch, Dignity Debased: Forced Anal Examinations in Homosexuality 
Prosecutions, July 2016.
    World Medical Association, Resolution on prohibition of forced anal examinations to 
substantiate same-sex sexual activity, adopted by the 68th General Assembly, Chicago, 
United States, October 2017.
    Statement of the Conference of the Criminal Justice sector Professionals, Forced Anal 
Exams Resolution, Amsterdam, August 2016.
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яких підозрюють у одностатевих стосунках, після арешту 
можуть підлягати анальним обстеженням без їхньої згоди 
для отримання фізичного «доказу» одностатевих стосунків. 
Такі обстеження, як правило, проводяться судово-медични-
ми експертами, а «докази» потім використовуються в суді. У 
2016 році організація Human Rights Watch⁸⁰  зібрала докази 
проведення примусових анальних обстежень щонайменше 
у восьми країнах (Камерун, Єгипет, Кенія, Ліван, Туніс, Тур-
кменістан, Уганда та Замбія) та задокументував тривалу 
психологічну травму, яку зазнали піддані їм особи.

Спеціальний доповідач з питань катувань, ПНК та незалеж-
ний експерт з питань захисту від насильства та дискриміна-
ції за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентич-
ності засудили практику примусових анальних обстежень 
як «нікчемну з медичної точки зору», порівнянну з тортура-
ми чи іншим жорстоким поводженням. Всесвітня медична 
асоціація (ВМА) прийняла резолюцію, в якій закликає забо-
ронити таку практику⁸¹, в той час як конференція фахівців 
сектору кримінального правосуддя, до якої входять праців-
ники поліції, прокурори, судді та працівники виправних 
установ, закликала прийняти офіційну позицію, яка висту-
пає проти примусових анальних обстежень як ненаукових 
та порушує медичну етику і основні права людини⁸².

Чи є вказівки на те, що заарештовані ЛГБТІ-особи підда-
ються дискримінації при доступі до правових гарантій, 
таких як право повідомляти родича, право на адвоката, 
право на незалежний медичний огляд та право на інфор-
мування про свої права?



Принцип 20. Право на свободу мирних зібрань 

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«Кожна людина має право на свободу мирних зібрань та 
об’єднань, в тому числі для цілей мирних демонстрацій, не-
залежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентич-
ності. Особи можуть створювати та визнавати без дис-
кримінації асоціації на основі сексуальної орієнтації або ген-
дерної ідентичності, а також асоціації, які розповсюджують 
інформацію комусь або про них, сприяють спілкуванню або 
захищають права осіб з різною сексуальною орієнтацією та 
гендерною ідентичністю.

Держави повинні:

4. Роль правоохоронних органів під час публічних
демонстрацій за участю ЛГБТІ-осіб
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Чи є вказівки на те, що конкретні загрози, наприклад, 
розкриття сексуальної орієнтації або гендерної ідентич-
ності затриманого родині чи колегам, використовуються 
для отримання вимушених зізнань?

Чи є будь-які ознаки жорстокості з боку поліції стосовно 
ЛГБТ-осіб?

Чи використовуються допити підозрюваних ЛГБТ-осіб 
для залякування та/чи вимагання?

Чи записуються допити на відео чи аудіо?

Чи є вказівки на те, що анальні обстеження проводяться 
з метою отримання речових «доказів» одностатевого 
акту?



Правоохоронці повинні не лише утримуватися від дискриміна-
ції ЛГБТІ-осіб, а й мати прямий обов'язок належним чином захи-
щати їх від насильства та дискримінації з боку інших. Під час 
публічних демонстрацій (таких як «марші рівності») офіцери 

A Вжити всіх необхідних законодавчих, адміністративних 
та інших заходів, щоб забезпечити права на мирну ор-
ганізацію, об'єднання, зібрання та захист питань сексу-
альної орієнтації та гендерної ідентичності, та отриман-
ня юридичного визнання таких об'єднань та груп без 
дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації чи ген-
дерної ідентичності;

Забезпечити, зокрема, щоб поняття громадського по-
рядку, суспільної моралі, громадського здоров’я та гро-
мадської безпеки не застосовувались для обмеження 
будь-якого здійснення прав на мирні зібрання та об’єд-
нання виключно на підставі того, що це підтверджує різ-
номанітні сексуальні орієнтації або гендерну ідентич-
ність;

B

C За жодних обставин, не перешкоджати здійсненню прав 
на мирні зібрання та об'єднання на підставах, що стосу-
ються сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності, 
та забезпечити належний захист з боку поліції та інший 
фізичний захист від насильства чи домагань особам, які 
здійснюють ці права;

Запровадити програми підготовки та підвищення 
обізнаності правоохоронних органів та інших відповід-
них посадових осіб, щоб вони могли забезпечити такий 
захист;

D

Забезпечити, щоб правила розкриття інформації для 
добровільних асоціацій та груп на практиці не мали дис-
кримінаційних наслідків для таких асоціацій та груп, які 
вирішують питання сексуальної орієнтації чи гендерної 
ідентичності, або для їх членів».
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повинні забезпечити, щоб ЛГБТІ-особи могли повною мірою 
користуватися своїми правами на свободу мирних зібрань та 
об'єднань. Однак дані свідчать про те, що офіцери іноді не 
забезпечують належного захисту, коли ЛГБТІ стають мішенню 
для контр-демонстрантів. Правоохоронці можуть навіть не 
втручатися, або стають співучасниками такого насильства, особ-
ливо коли такі заходи не дозволені владою та/чи коли вони 
вважаються такими, що суперечать «суспільній моралі». У 
деяких контекстах, культурні заходи або зустрічі, спрямовані на 
підвищення обізнаності про ВІЛ, можуть бути об’єктом рейдів з 
боку поліції під тим самим приводом. Прямий очевидний 
обов’язок забезпечити захист означає, що офіцери повинні 
знати про ризики, що виникають внаслідок таких публічних 
демонстрацій, та вживати відповідних заходів для забезпечення 
захисту учасників. Крім того, насильство не повинно використо-
вуватися без розбору як спосіб заборони мирних демонстрацій 
певної соціальної групи.

Нездатність поліцейських ефективно захищати ЛГБТІ-осіб від 
насильства та дискримінації під час мирних демонстрацій має 
згубний вплив не лише на тих, хто безпосередньо причетний до 
маршів, але і на право на свободу мирних зібрань усіх людей. 
Оскільки публічні демонстрації можуть спричинити ризик для 
демонстрантів, моніторингові органи - хоч і меншість на момент 
написання статті - можуть вирішити бути присутніми під час 
демонстрацій з метою моніторингу поведінки поліції.
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Прецедентна практика
Європейський суд з прав людини, Ідентоба та інші проти 

Грузії (2015) ⁸³

У 2015 році Європейський суд з прав людини виніс важливе 
рішення про обов'язок поліції захищати ЛГБТ-осіб від 
цільового насильства під час мирних демонстрацій. Факти 
стосуються маршу, організованого в 2012 році в Тбілісі, 
Грузія, з нагоди Міжнародного дня боротьби з гомофобією, 
який був жорстоко зірваний контр-демонстрантами.



Контрольний перелік моніторингу

Яка роль і ставлення поліції та інших правоохоронців 
під час мирних демонстрацій та маршів, таких як «марші 
рівності»? Як це відрізняється від демонстрацій, органі-
зованих іншими соціальними групами?

Чи навчені працівники поліції забезпечувати захист 
певних соціальних груп під час публічних демонстрацій?

Яке співвідношення між працівниками поліції та демон-
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Суд постановив, що було порушено заборону нелюдського 
та такого, що принижує гідність, поводження (стаття 3) у 
поєднанні із забороною дискримінації (стаття 14) стосовно 
13 заявників (в особі НУО, що організували марш - Іденто-
ба), які брали участь у мирній демонстрації. Суд встановив, 
що через «оточення розлюченим натовпом людей, які пе-
реважали їх чисельність, висловлювали серйозні погрози 
та вибірково застосовували фізичне насильство, заявники, 
імовірно, відчували достатньо сильний страх і невпев-
неність у собі, щоб досягти межі, що підпадає під дію Статті 
3 у поєднанні зі Статтею 14 Конвенції».
 
Більше того, враховуючи те, що органи влади знали або 
«повинні були знати про ризики, пов’язані з цією подією», 
вони були «зобов’язані забезпечити належний захист», але 
не зробили цього.

Нарешті, зазначивши, що «кримінальне законодавство 
Грузії передбачало, що дискримінація за ознакою сексуаль-
ної орієнтації та гендерної ідентичності повинна розгляда-
тися як обтяжуюча обставина при скоєнні злочину», Суд 
встановив, що було б «важливим для відповідних націо-
нальних органів провести розслідування у цьому специфіч-
ному контексті», чого вони не зробили, таким чином, не 
провівши належного розслідування заяв тринадцяти заяв-
ників про жорстоке поводження».



странтами? Як це відрізняється від демонстрацій інших 
соціальних груп?

Яким чином правоохоронців навчають контролювати 
ескалацію насильства та як вимірюється їхня поведінка 
на практиці?

Чи є вказівки на те, що офіцери не втручаються або 
беруть участь у насильницьких діях, спрямованих на 
демонстрантів?

І навпаки, чи підтримують офіцери та/чи беруть участь у 
маршах, таких як «марші рівності»?
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Принцип 29. Відповідальність  

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«Кожен, чиї права людини, включаючи права, зазначені в 
цих Принципах, порушені, має право вимагати від тих, хто 
прямо чи опосередковано відповідальний за порушення, 
незалежно від того, чи є вони державними чиновниками, 
відповідати за свої дії способом, пропорційним серйозності 
порушення. Не повинно бути безкарності для винних у пору-
шеннях прав людини, пов’язаних із сексуальною орієнтацією 
чи гендерною ідентичністю.

Держави повинні: [...]

5. Повідомлення поліції про злочини (в тому числі злочини на
ґрунті ненависті)

Забезпечити негайне та ретельне розслідування всіх об-
винувачень у злочинах, вчинених на підставі фактичної 
або сприйнятої сексуальної орієнтації або гендерної 
ідентичності жертви, включаючи такі злочини, що опи-
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сані в цих Принципах, і, якщо будуть знайдені відповідні 
докази, переслідування відповідальних за це осіб, суд і 
належне покарання».

ЛГБТ-особи стикаються з більшим ризиком, ніж населення в 
цілому, стати жертвами злочинів, включаючи злочини на ґрунті 
ненависті, які є злочинами, мотивованими ворожістю чи упе-
редженнями на основі сексуальної орієнтації, гендерної іден-
тичності, релігії, етнічної приналежності, інвалідності, чи з 
інших підстав. У той же час, часто через переслідування та на-
сильство з боку поліції, ЛГБТ-особи стикаються з додатковими 
бар'єрами у повідомленні про злочини на ґрунті ненависті та пе-
решкодами для співпраці зі слідчими. Наприклад, вони можуть 
вирішити не подавати скарги через ризик репресій або преце-
дентів, які вказують на те, що поліція не буде сприймати їхні 
скарги серйозно, або що їхній досвід занадто поширений, щоб 
про це повідомляти. ЛГБТ-особи також можуть побоюватися 
помсти з боку винних. У найгірших випадках, коли одностатеві 
стосунки криміналізовані, поліція може звинуватити осіб, які 
подають скарги, у злочинах, таких як содомія або протиприрод-
ний секс. ЛГБТ-особи можуть зазнати жорстокого поводження чи 
зловживань з боку поліції при спробі повідомити про злочин. Як 
повідомляється, жінки-лесбійки та бісексуали навіть рідше, ніж 
чоловіки-гомосексуали чи бісексуали чи транс-жертви, повідом-
ляють поліції про випадки насильства, спричиненого ненави-
стю. Навіть у поліцейських підрозділах із передбачуваною толе-
рантністю до різноманітності, факти свідчать про труднощі ви-
корінення гомофобських поглядів у поліцейських субкультурах 
та про ризик повторної віктимізації ЛГБТ-осіб, які постраждали 
від злочинів на ґрунті ненависті під час арешту, затримання 
та/чи розслідування.
 
Дуже важливо, щоб поліція могла розкрити мотивацію уперед-
женості за злочинами на ґрунті ненависті, аналізуючи та обро-
бляючи можливі гомофобні або трансфобні мотиви, що лежать 
в основі розглянутих інцидентів. Однак, коли національне зако-
нодавство про злочини на ґрунті ненависті не включає сексу-
альну орієнтацію чи гендерну ідентичність як дискримінаційне 
упередження, цілком ймовірно, що справа не буде розглядатися 



    European Union Agency for Fundamental Rights, Professionally speaking: challenges to 
achieving equality for LGBT people, 2015, p. 47.
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Належна практика
Роль співробітників поліції із питань

взаємодії з ЛГБТІ-особами

Існування співробітників з питань взаємодії з ЛГБТІ в полі-
цейських службах може сприяти підвищенню обізнаності 
поліцейських у питаннях ЛГБТІ та забезпечити «цінний 
ресурс для поліцейських організацій, який можна викори-
стати для подолання заниженої кількості повідомлень про 
злочини на ґрунті ненависті проти ЛГБТІ-осіб⁸⁴».

У столичній поліції Лондона співробітники з питань взає-
модії з ЛГБТ відіграють фундаментальну роль у тому, як 
поліція формує та надає послуги ЛГБТ-особам. Хоча сексу-
альна орієнтація або гендерна ідентичність претендента як 
така, сама по собі не є критерієм призначення, для цієї 
посади потрібні мінімальні знання, розуміння та прихиль-
ність. Роль співробітників з взаємодії полягає у підвищенні 
та поліпшенні довіри ЛГБТ-осіб до поліцейських служб. 
Отже, від них очікується підвищення рівня обізнаності з 
питань ЛГБТ, обмін інформацією, в тому числі щодо рівня 
скоєння злочинів на ґрунті ненависті, та сприяння зміцнен-
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як злочин на ґрунті ненависті, що сприятиме відсутності довіри, 
недооцінюванню та невидимості. Нездатність поліції ефективно 
реагувати на повідомлення про злочини на ґрунті ненависті 
може призвести до ескалації таких злочинів і може мати шкідли-
вий вплив на ширше ЛГБТІ-співтовариство та на суспільство в 
цілому та суттєво зашкодити відносинам поліції з цілими вер-
ствами населення. Оцінка способу ставлення до ЛГБТ-осіб, коли 
вони повідомляють про злочини - в тому числі про злочини на 
ґрунті ненависті - часто виходить за межі повноважень моніто-
рингових органів. Тим не менше, розуміння ширшої взаємодії 
правоохоронних органів із групами, які історично зазнавали 
дискримінації, є частиною системного підходу до вивчення від-
носин влади та культур в установах.



    Andy Pakouta and Anthony Forsyth, LGBT Liaison Officer's Manual of Guidance, London 
Metropolitan Police.
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Контрольний перелік моніторингу

Чи існує національний закон про злочини на ґрунті не-
нависті? Якщо так, чи включає закон сексуальну орієн-
тацію чи гендерну ідентичність як дискримінаційне упе-
редження щодо злочинів на ґрунті ненависті? Чи пе-
реслідувались особи за цим законом?

Чи є вказівки на те, що ЛГБТІ-жертви злочинів на ґрунті 
ненависті не повідомляють про них у поліцію? Які зазна-
чаються причини?

Чи є дані про результати адміністративних скарг та пе-
реслідування злочинів на ґрунті ненависті? Якщо так, то 
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ню довірі до ЛГБТ-«спільнот». Вони мають вирішальне зна-
чення в управлінні критичними інцидентами та підтримці 
розслідувань, заохоченні повідомляти про злочини/інци-
денти та забезпеченні надання інформації від ЛГБТ-осіб. 
Внутрішньо вони також сприяють формуванню розуміння 
ЛГБТ-питань та різноманітності, яка існує серед ЛГБТ-осіб.

Хоча співробітники поліції з питань взаємодії з ЛГБТ⁸⁵ є, 
перш за все, слідчими щодо злочинів на ґрунті ненависті, 
вони також допомагають іншим підрозділам в операціях, 
які стосуються або впливають на ЛГБТ-осіб, виступають у 
ролі консультантів спільно з потерпілими та свідками та 
забезпечують направлення у відповідні служби підтримки. 
Очікується також, що співробітники з питань взаємодії ро-
звиватимуть зв’язки з місцевими ЛГБТ-групами та місцями 
проведення заходів, а також розроблятимуть ініціативи, що 
заохочують повідомлення про злочини або інциденти на 
ґрунті ненависті проти ЛГБТ.



Чи є вказівки на переслідування чи знущання щодо ЛГБ-
ТІ-осіб з боку поліції при спробі повідомити про злочин 
на ґрунті ненависті?

Чи існує в поліції система співробітників з питань взає-
модії з ЛГБТІ (або співробітників із подібними функція-
ми)? Яка їх роль і як їх сприймають інші поліцейські та 
ЛГБТ-особи/організації?
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86 Вичерпну методологію моніторингу затримання іммігрантів дивіться: APT/UNHCR/
IDC, Monitoring Immigration Detention - Practical manual (2014) : https://apt.ch/content/
files_res/ monitoring-immigration-detention_practical-manual.pdf. 

Глава V

Моніторинг становища ЛГБТІ-осіб
в імміграційних центрах утримання під вартою⁸⁶ 



атримання нелегальних іммігрантів є адміністративним 
заходом і, отже, не повинно каратися - ні за своєю суттю, ні 
за своїм наслідком. Воно повинне бути дозволеним лише 

тоді, коли це необхідно, розумно і пропорційно законній меті, 
якої потрібно досягти, і лише тоді, коли неможливо знайти 
менш примусові альтернативи. Влада, як правило, вдається до 
такої форми затримання з різними цілями та на різних етапах 
імміграційного процесу, в тому числі після прибуття, під час об-
робки заяв про захист або прав вимоги (включаючи процедури 
надання притулку) та підготовки до депортації (включаючи при-
мусову депортацію). Не всі ці цілі є законними підставами для 
затримання, а деякі можуть становити довільне затримання. Ле-
гітимні цілі, такі як перевірки стану здоров'я, іноді можуть засто-
совуватися дискримінаційно або непропорційно щодо певних 
груп, у тому числі на основі гендерної ідентичності.

Деякі приймальні центри характеризуються обмеженнями на 
пересування та частковим позбавленням волі (наприклад, 
нічний комендантський час або заборона на пересування за 
заздалегідь визначеним периметром), а тому фактично є місця-
ми утримання. Інші центри, зазвичай по прибутті (наприклад, в 
аеропортах), або спеціально побудовані приміщення для 
мігрантів, чиї клопотання про надання притулку відхилено, є, 
строго кажучи, місцями утримання під вартою. Так звані офшор-
ні місця утримання або позбавлення волі на суднах також по-
винні знаходитись на радарі органів запобігання катуванням, 
оскільки в таких умовах ризик жорстокого поводження особли-
во гострий. ЛГБТІ-мігранти також можуть зіткнутися з обмежен-
ням пересування або навіть позбавленням волі в таборах 
біженців (дивіться нижче, «Позбавлення волі на підставах, 
пов’язаних з міграцією»).
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Принцип 23. Право шукати притулку 

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

 «Кожна людина має право шукати притулку в інших країнах 
і користуватися притулком від переслідування, включаючи 
переслідування, пов’язане із сексуальною орієнтацією або 
гендерною ідентичністю. Держава не може виселити, висла-
ти або видати особу будь-якій державі, де ця особа може зіт-
кнутися з обґрунтованим страхом катувань, переслідування 
або будь-якої іншої форми жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність, поводження чи покарання на 
основі сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Держави повинні:

1. Доступ до притулку та заборона депортації

Ризики порушень прав людини, включаючи катування та інші 
форми жорстокого поводження, особливо високі в усіх центрах 
утримання нелегальних іммігрантів. Через фактори, що пере-
плітаються, що випливають як з міграційного статусу, так і з 
точки зору їхньої сексуальної орієнтації або гендерної ідентич-
ності, ЛГБТІ-особи, які перебувають у місцях утримання неле-
гальних іммігрантів, особливо вразливі до жорстокого повод-
ження. Дискримінація та насильство, з якими вони стикаються 
вдома, часто є причинами, що змусили їх мігрувати, а це, в свою 
чергу, може призвести до додаткових форм зловживань у 
країнах транзиту та призначення, особливо коли до них засто-
совуються заходи позбавлення волі. Отже, центри утримання 
нелегальних іммігрантів повинні регулярно контролюватися 
незалежними наглядовими органами.
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A Переглянути, внести зміни та прийняти законодавство, 
щоб гарантувати, що обґрунтований страх пересліду-
вання на основі сексуальної орієнтації або гендерної 
ідентичності приймається як підстава для визнання ста-
тусу біженця та надання притулку;



    УВКБ ООН має мандатну роль моніторингу відповідно до своєї наглядової 
відповідальності, що випливає зі ст. 35 Конвенції про біженців 1951 року. Дивіться 
Policy on Detention Monitoring, 3 December 2015, UNHCR/ HCP/2015/7, para. 1-3.
    Дивіться, зокрема, Court of Justice of the European Union, X and Y, nationals of Sierra 
Leone and Uganda respectively, Judgment Of The Court (Fourth Chamber), 7 November 2013 і 
EU Directive (2011/95/ EU), Art. 10. Комітет проти катувань розглядає сексуальну 
орієнтацію та гендерну ідентичність як "ознаки особистого ризику", які можуть 
вплинути на права скаржника відповідно до Конвенції у разі його / її депортації, а 
також на результат рішення про невислання; дивіться General Comment N°4 (2017) 
on the implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22, 9 February 
2018, para. 45
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Моніторингові органи можуть не мати спеціальних повнова-
жень оцінювати, як органи влади обробляють заяви про надан-
ня притулку⁸⁷. Однак вони повинні знати, що особи можуть бути 
примусово повернуті до іншої держави, де є вагомі підстави 
вважати, що їм загрожує катування, що порушує міжнародне 
право. Переслідування за ознакою сексуальної орієнтації або 
гендерної ідентичності все частіше вважається вагомою підста-
вою для подання клопотання про надання притулку, а ЛГБТІ-о-
соби визнаються⁸⁸ як складова «певної соціальної групи» 
згідно з Конвенцією про статус біженців. Суди також встанови-
ли, що органи влади, які розглядають клопотання про надання 
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особа може зіткнутися з обґрунтованим страхом кату-
вань, переслідувань або будь-якої іншої форми жорсто-
кого, нелюдського або такого, що принижує гідність, по-
водження, чи покарання на основі сексуальної орієнта-
ції чи гендерної ідентичності; [...]

L Забезпечити, щоб неналежне, агресивне, непотрібне чи 
примусове медичне чи психологічне тестування чи 
докази не використовувались для оцінки самозаявленої 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендер-
них проявів чи статевих ознак людини при клопотанні 
про надання притулку».

В Забезпечити, щоб жодна політика чи практика не дис-
кримінувала шукачів притулку на основі сексуальної 
орієнтації чи гендерної ідентичності;

С Забезпечити, щоб жодна особа не була вивезена, висла-
на чи підлягала екстрадиції в будь-яку державу, де ця 



    Спеціальний доповідач ООН з питань прав людини мігрантів наголосив, що: «особи-
сту інформацію (зокрема, про особу, яка шукає притулку, судимість, стан здоров’я чи 
сексуальну орієнтацію) не слід передавати органам влади країн походження для 
захисту життя, безпеки та конфіденційності зацікавлених осіб та їх сімей», Report of 
the Special Rapporteur on the human rights of migrants, A/HRC/38/41, 4 May 2018, para. 36
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= статусу біженця, не можуть вимагати від ЛГБТ осіб бути «стри-
маними» або приховувати свою сексуальну орієнтацію, щоб 
уникнути ризику переслідування.

З метою прискорення процедур надання притулку, працівники з 
питань надання притулку можуть покладатися на так звані 
списки «безпечних країн походження», які не лише переклада-
ють тягар доведення з органів влади на шукачів притулку, але 
часто складаються без урахування конкретних ризиків, пов’яза-
них із сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю. Це 
тягне за собою ризик того, що особи, які потребують захисту, не 
будуть належним чином ідентифіковані, і зокрема ЛГБТ-особи, 
чия ситуація з притулком, як правило, є складною через досвід 
травмування, сорому та стигматизації. Списки «безпечних 
країн» можуть також включати держави, які криміналізують сек-
суальну орієнтацію або гендерну ідентичність, і тому не можуть 
вважатися безпечними для ЛГБТІ-осіб. Якщо зрештою затрима-
них відправляють назад до країн походження, особиста інфор-
мація (наприклад, про особу шукача притулку, судимість, стан 
здоров'я та сексуальну орієнтацію) не повинна передаватися 
органам влади цих країн, щоб захистити їхнє життя - і життя їхніх 
сімей – і забезпечити безпеку та конфіденційність. Зокрема, 
важливо, щоб органам влади не передавалась конфіденційна 
інформація, включаючи сексуальну орієнтацію людини⁸⁹.

Моніторинговим органам також слід знати, що процес визна-
чення статусу біженця щодо переслідування на основі сексуаль-
ної орієнтації заявника або ґендерної ідентичності сам по собі 
може призвести до принизливих дій або жорстокого, нелюдсь-
кого або такого, що принижує гідність, поводження. Вимога про 
доведення своєї сексуальної орієнтації чи гендерної ідентич-
ності часто супроводжується культурою недовіри з боку націо-
нальних органів влади, яким доручається проведення оцінки, і 
спосіб проведення оцінки може бути по своїй суті принизливим. 
Детальні запитання щодо сексуальної практики заявника чи 
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тестування на підтвердження сексуальної орієнтації повинні 
бути заборонені. Подібним чином, ніколи не слід вимагати на-
дання «доказів», таких як зображення чи фільми про інтимні дії 
заявника. Так звані «фалометричні» тести, що вимірюють сексу-
альне збудження під час перегляду порнографічних матеріалів, 
слід вважати несумісними з правом на людську гідність, правом 
на свободу від нелюдського та принижуючого ставлення, та 
правом на приватність. Є дані, що судді, намагаючись встанови-
ти сексуальну орієнтацію людини, можуть відхиляти відомості 
про осіб, що мають одностатеві стосунки під час тримання під 
вартою, стверджуючи, що такі стосунки були наслідком відсут-
ності наявних партнерів протилежної статі. Бісексуалам також 
можуть сказати, що вони можуть «обрати» свою сексуальну 
орієнтацію, щоб бути в безпеці.

Необхідно запровадити запобіжні заходи для забезпечення, 
щоб ЛГБТ-особам не заважали розкривати свою сексуальну 
орієнтацію або гендерну ідентичність під час співбесід, зокре-
ма, коли ця інформація може вплинути на визначення їхнього 
статусу біженця. Співбесіди щодо клопотання про надання при-
тулку завжди повинні проводитись приватно, в тому числі на 
етапі реєстрації. Крім того, шукачі притулку повинні отримати 
можливість обирати стать інтерв'юера, а також стать та націо-
нальність перекладачів, особливо в країнах, де існує культурне 
несхвалення або стереотипні та етноцентричні погляди на ЛГ-
БТ-осіб.

Подібним чином затримки з розкриттям сексуальної орієнтації 
чи гендерної ідентичності не повинні негативно впливати на 
процедуру надання притулку, враховуючи чутливий характер 
питань, що стосуються особистої ідентичності та сексуальності, а 
також почуття сорому, емоційних травм та внутрішньої гомо-
фобії чи трансфобії, які іноді відчувають ЛГБТ-шукачі притулку. 
Труднощі у висловленні свого досвіду відповідно до загальнов-
живаних ярликів та термінології можуть також посилити їх не-
видимість, і тому працівники з питань надання притулку повин-
ні бути обережними у застосуванні таких ярликів та забезпечи-
ти, щоб вони не проґавили можливість визнати обґрунтовану 
заяву. Особливо важливо, щоб гарантувалося право на юридич-
не визнання самовизначеної сексуальної орієнтації та гендер-
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ної ідентичності, оскільки це може бути необхідною умовою для 
належного визнання ЛГБТІ-осіб як групи, яка потребує особли-
вого правового захисту. Щоб бути в безпеці, імміграційні служ-
бовці можуть чинити тиск на бісексуалів, щоб уникнути односта-
тевих стосунків.
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Належна практика
Керівні принципи УВКБ міжнародного захисту заяв на 

отримання статусу біженця на основі сексуальної
орієнтації та гендерної ідентичності

Відповідно до свого мандату, Верховний комісар ООН у 
справах біженців (УВКБ ООН) видає Керівні принципи між-
народного захисту, щоб забезпечити правові тлумачення 
для урядів, юристів, осіб, які приймають рішення, та судо-
вих органів. У 2012 році УВКБ ООН опублікувало Керівні 
принципи міжнародного захисту № 9 на тему «Заяви про 
надання статусу біженця на основі сексуальної орієнтації 
та/чи гендерної ідентичності⁹⁰”.

У цих Керівних принципах надається авторитетне тлумачен-
ня обґрунтованого страху перед переслідуванням на під-
ставі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, і вва-
жається, що можливість уникнути переслідування шляхом 
приховування або «стриманості» щодо сексуальної орієн-
тації чи гендерної ідентичності не є вагомою причиною для 
відмови у статусі біженця. Ці Керівні принципи також пе-
редбачають низку заходів, спрямованих на забезпечення 
належного розгляду заяв біженців, що стосуються сексуаль-
ної орієнтації або гендерної ідентичності, під час процесу 
визначення статусу біженця. Заходи охоплюють:

• Створення відкритого та обнадійливого середовища для 
співбесіди та забезпечення того, щоб заява розглядалася 
конфіденційно (перекладачі також повинні узяти зобов’я-

    UNHRC, Guidelines on international protection N°9: Claims to refugee status based on 
sexual orientation and/or gender identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 
Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 23 October 2012, 
HCR/GIP/12/09.  
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Прецедентна практика (1)
Суд Європейського Союзу, A, B, C v. Staatssecretarisvan 

Veiligheid en Justitie, 2014

Суд Європейського Союзу постановив у 2014 році, що особи, 
які шукають притулку на основі їхньої сексуальної орієнта-
ції, не повинні підлягати випробуванням або допитам з 
метою «доведення» їхньої гомосексуальності. Рішення було 
прийнято на підставі попереднього рішення Нідерландів 
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зання конфіденційності);
• Забезпечення того, щоб особи, які приймають рішення, 
дотримувались об’єктивного підходу і не робили висновків 
на основі стереотипів;
• Уникнення (як інтерв’юерами, так і перекладачами) від 
висловлювань будь-якого судження щодо сексуальної 
орієнтації заявника або гендерної ідентичності (підкреслю-
ючи необхідність спеціальної підготовки);
• Забезпечення використання лексики, яка не є образли-
вою;
• Взяття до уваги конкретних побажань заявників щодо 
статі інтерв'юерів та перекладачів;
• Демонстрацію чуйності під час опитування щодо випадків 
сексуального насильства;
• Застосування додаткових запобіжних заходів під час опи-
тування жінок та дітей.

У цих Керівних принципах також наголошується, що свід-
чення заявника є основним джерелом доказів, і вимагаєть-
ся заборона запитів на подання документальних доказів 
інтимних дій. Вони також застерігають від очікування, що 
пари будуть фізично демонструвати сексуальну орієнтацію, 
та від медичного «тестування» сексуальної орієнтації заяв-
ників. Незважаючи на те, що Керівні принципи були розро-
блені в першу чергу для політиків та урядів, вони також 
містять корисні положення та поради для моніторингових 
органів.



після відхилення трьох заяв про надання притулку органа-
ми влади Нідерландів на підставі того, що кожен заявник не 
довів свою одностатеву сексуальну орієнтацію. На думку 
Суду, оцінка повинна вивчати індивідуальну ситуацію заяв-
ника і не повинна ґрунтуватися на стереотипних уявленнях. 
Питання щодо деталей сексуальної практики заявника слід 
вважати таким, що суперечить основоположним правам. 
Суд також встановив, що правдивість заявника не можна 
ставити під сумнів «лише тому, що він не посилався на свою 
заявлену сексуальну орієнтацію при першій наданій йому 
нагоді надати підстави для переслідування».

Постанова Суду в кінцевому рахунку має на меті покласти 
край принизливій та образливій практиці «тестування» 
заявників з метою демонстрації їхньої сексуальної орієнта-
ції, або навіть вимагання надання «доказів», таких як 
фільми про їхні інтимні дії, оскільки такі докази «своєю 
природою порушують людську гідність».

Прецедентна практика (2)
Суд Європейського Союзу, F v. Bevandorlasi

es Allampolgarsagi Hivatal, 2018

На запитання Адміністративно-трудового суду Угорщини, чи 
можуть органи влади оцінити заяви шукача притулку щодо 
його сексуальної орієнтації на основі експертного висновку 
психолога, Суд Європейського Союзу визнав, що звернення 
до такого висновку з метою оцінки правдивості заяви про 
сексуальну орієнтацію шукача притулку не буде узгоджува-
тися з Директивою Європейського Парламенту та Ради 
2011/95 / ЄС, прочитаною у світлі Хартії основних прав Євро-
пейського Союзу.

У цій справі, в якій громадянин Нігерії стверджував, що 
тікає від переслідування на підставі його гомосексуалізму, 
Суд встановив, що звернення до експертного висновку пси-
холога з такою метою є втручанням у право особи на повагу 
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до її приватного життя (ст. 7 Хартії, «Повага до приватного 
та сімейного життя»). Важливо, що Суд зазначив, що згода 
на проведення таких психологічних тестів не обов’язково 
дається вільно, оскільки вона надається під тиском обста-
вин, в яких перебуває шукач притулку.

Крім того, Суд зазначив, що таке втручання є особливо 
серйозним, оскільки воно має на меті дати уявлення про 
найближчий аспект життя шукача притулку. Експертний 
висновок психолога, який намагався визначити сексуальну 
орієнтацію шукача притулку, не був визнаний суттєвим, і 
Суд зазначив, що національні органи влади повинні мати 
персонал, що володіє відповідними навичками, і натомість 
повинен покладатися на послідовність і правдоподібність 
заяв відповідної особи.
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Контрольний перелік моніторингу

Чи є вказівки на те, що ЛГБТ-осіб відсилають назад до країн 
походження, де їм може загрожувати переслідування на під-
ставі їхньої сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності?

Чи використовуються списки «безпечних країн» для приско-
рення процедур надання притулку? Чи існують докази того, 
що до таких списків входять країни, де ЛГБТ-особи наража-
ються на ризик переслідування на підставі їхньої сексуальної 
орієнтації чи гендерної ідентичності?

Чи очікується, що ЛГБТ-мігранти «доведуть» свою сексуальну 
орієнтацію чи гендерну ідентичність під час процедур подан-
ня заяви про надання притулку? Чи існують докази того, що 
службовці імміграційної служби при оцінці заяв про надання 
притулку використовують принизливі запитання чи прини-
жуючі гідність практики?

Чи проводяться приватні інтерв’ю з шукачами притулку, щоб 
гарантувати, що ЛГБТ-особи, які шукають притулку, можуть 
розкрити свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентич-
ність безпечним та гідним чином?



Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

«Кожна людина має право шукати притулку в інших країнах і 
користуватися притулком від переслідування, включаючи 
переслідування, пов’язане із сексуальною орієнтацією або 
гендерною ідентичністю. Держава не може виселити, висла-
ти або видати особу будь-якій державі, де ця особа може зіт-
кнутися з обґрунтованим страхом катувань, переслідування 
або будь-якої іншої форми жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність, поводження чи покарання на 
основі сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Держави повинні: [...]

2. Перевірка вразливості по прибутті та звільнення від
затримання

Забезпечити недопущення затримання шукачів притул-
ку та використання його тільки як крайній захід і протя-
гом якомога більш короткого часу».

N
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Чи надається інформація про те, що заяви про надання при-
тулку можуть подаватися на основі переслідування, пов’яза-
ного із сексуальною орієнтацією або гендерною ідентичністю 
шукачів притулку?

Чи надається особам, що шукають притулку, можливість 
вибрати стать як інтерв’юера, так і перекладача?

Чи надається особам, що шукають притулку, можливість 
вибору національності / етнічної приналежності переклада-
ча?

Чи підготовлені/проінформовані працівники, які розгляда-
ють заяви про надання притулку, щодо конкретних потреб та 
ризиків для ЛГБТІ-осіб? Чи пропонується подібна підготовка 
перекладачам?

Принцип 23. Право шукати притулку  



    Working Group on Arbitrary Detention, Revised Deliberation N°5 on the deprivation of 
liberty of migrants, 7 February 2018, para. 41.
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Під час імміграційних процесів повинні бути встановлені про-
цедури перевірки для виявлення осіб у ситуаціях особливої 
вразливості, щоб забезпечити їхній захист та відвернути від 
затримання, яке завжди має бути крайнім засобом. Однак у 
багатьох державних політиках застосовуються «універсальні» 
моделі затримання іммігрантів, які не враховують індивідуальні 
обставини та особливі потреби. Моніторинговим органам слід 
пам’ятати, що навіть якщо існують процедури скринінгу вразли-
вості, ЛГБТІ-особам може бути важко розкрити свою сексуальну 
орієнтацію чи гендерну ідентичність безпечним, добровільним 
та гідним чином, особливо в місцях розміщення нелегальних 
іммігрантів.

Важливо, щоб будь-яке розголошення сексуальної орієнтації 
або гендерної ідентичності було конфіденційним, якщо безпо-
середньо зацікавлена особа не вирішить інше. Будь-яке приму-
сове розголошення сексуальної орієнтації чи гендерної іден-
тичності особи не лише порушить її право на приватне життя, 
але і її право на гідне поводження та людяність, потенційно 
наражаючи її на серйозні ризики зловживання.

Перші скринінги повинні бути спрямовані на виявлення індиві-
дуальних потреб, а також найкращих варіантів, доступних 
зацікавленій особі, особливо щодо житла. У своєму перегляну-
тому «Обговоренні питання про позбавлення волі мігрантів» 
Робоча група з довільного затримання заявила, що, оскільки 
ЛГБТІ перебувають у ситуації вразливості, їх не можна затриму-
вати⁹¹, а деякі держави прийняли презумпції незастосування 
затримання, які прямо чи опосередковано стосуються ЛГБ-
ТІ-осіб. Потрібні діючі механізми скринінгу для виявлення ситу-
ацій, коли безпека ЛГБТІ-мігрантів не може бути гарантована 
під час тримання під вартою, або коли режим утримання стано-
вить жорстоке поводження. У таких випадках слід звільнити 
ЛГБТІ-мігрантів та шукати належні альтернативи затриманню.
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Належна практика
Безпечні прихистки для ЛГБТ-шукачів притулку

Після того, як Федерація лесбійок і гомосексуалів Німеччи-
ни (LSVD) зафіксувала численні випадки насильства проти 
ЛГБТ-шукачів притулку в приймальних центрах у Німеччині, 
державний уряд Берліна класифікував ЛГБТ-біженців як 
соціальну групу, яка потребує спеціального ставлення та 
захисту, зокрема щодо житла. У 2016 році відбулося відкрит-
тя спеціального прихистку для 125 ЛГБТ-шукачів притулку, 
яким керував Schwulenberatung Berlin (консультативний 
центр для ЛГБТ-осіб) і в якому працював персонал, лояль-
ний до гомосексуалів та транс-осіб. Також надається допом-
ога для того, щоб ЛГБТ-мігранти змогли якнайшвидше 
знайти житло в приватному секторі.

Хоча Schwulenberatung Berlin визнає, що було б краще зро-
бити центри прийому безпечними для ЛГБТ-мігрантів, 
нинішня ситуація та високий рівень насильства по відно-
шенню до них вимагає припущення, що потрібні альтерна-
тиви заходи для забезпечення їхнього захисту. Крім того, як 
частина політики уряду держави, весь персонал, який 
працює у приймальних центрах, повинен пройти спеціаль-
ну підготовку щодо ситуації ЛГБТ-шукачів притулку.

Контрольний перелік моніторингу

Чи включають співбесіди з шукачами притулку та 
іншими мігрантами перевірку вразливості для виявлен-
ня конкретних потреб у захисті?

Чи проводяться скринінги на вразливість до будь-якої 
форми затримання, щоб гарантувати, що спочатку роз-
глядаються альтернативи?

Якщо проводяться початкові перевірки вразливості, чи 
включають вони конкретні міркування стосовно ситуа-
ції ЛГБТІ-осіб?
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Чи забезпечують співбесіди безпечне та гідне розкриття 
інформації про сексуальну орієнтацію та гендерну іден-
тичність?

Чи мають шукачі притулку доступ до законного визнан-
ня статі після прибуття?

Які запобіжні заходи існують для забезпечення конфі-
денційності інформації про сексуальну орієнтацію чи 
гендерну ідентичність заявників? Хто має доступ до цієї 
інформації?

Якщо заявник вважається вразливим через його сексу-
альну орієнтацію чи гендерну ідентичність, які заходи 
вживаються? Чи існує схема переведення таких затри-
маних із звичайних приймальних/слідчих центрів, якщо 

Принцип 23. Право шукати притулку 

Джок’якартські принципи щодо застосування міжнарод-
ного права прав людини до сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності

 «Кожна людина має право шукати притулку в інших країнах 
і користуватися притулком від переслідування, включаючи 
переслідування, пов’язане із сексуальною орієнтацією або 
гендерною ідентичністю. Держава не може виселити, висла-
ти або видати особу будь-якій державі, де ця особа може зіт-
кнутися з обґрунтованим страхом катувань, переслідування 
або будь-якої іншої форми жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність, поводження чи покарання на 
основі сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Держави повинні:
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E Забезпечити захист осіб, які шукають притулку, від на-
сильства, дискримінації та іншої шкоди за ознаками сек-
суальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендерних 
проявів чи статевих ознак, у тому числі під час вирішен-
ня їхніх вимог та в умовах прийому; [...]



3. Позбавлення волі з підстав, пов’язаних з міграцією 

Хоча деякі проблеми та ризики, пов'язані з розміщенням під 
вартою в імміграційних закладах, подібні до тих, що виникають 
у в'язницях, інші характерні для утримання в імміграційних 
центрах. Зокрема, моніторингові органи повинні знати, що 
багато ЛГБТ-мігрантів втекли зі своїх країн походження через 
переслідування на основі їхньої сексуальної орієнтації або ген-
дерної ідентичності. Таке переслідування може бути наслідком 
законів, що передбачають криміналізацію одностатевих сто-
сунків та/чи поведінки та зовнішнього вигляду, що не від-
повідають соціальним, культурним та релігійним нормам. Тому 
може бути особливо проблематично утримувати ЛГБТ-осіб 
разом із затриманими з тієї самої країни походження, які 
можуть мати такі ж дискримінаційні погляди, що спочатку зму-
сили їх тікати. Якщо це так, зловживання та домагання, ймовір-
но, продовжуватимуться в нових закритих умовах, і ЛГБТ-мі-
гранти можуть ризикувати стати жертвами насильства, включа-
ючи злочини на ґрунті ненависті, скоєні співвітчизниками. ЛГ-
БТ-особи як такі можуть опинитися перед безперервним проце-

Керівництво з моніторінгу148

N Забезпечити уникнення утримання під вартою шукачів 
притулку і його застосування як крайній захід і протягом 
найкоротшого часу;

O Забезпечити, щоб утримання під вартою, якщо воно ви-
користовується, не супроводжувалось подальшою мар-
гіналізацією осіб на основі сексуальної орієнтації, ген-
дерної ідентичності, гендерних проявів чи статевих 
ознак, чи насильством, дискримінацією або іншою 
шкодою;

P Забезпечити, щоб одиночна камера не використовува-
лась для управління або захисту осіб, яким загрожує 
дискримінація, насильство чи інша шкода на основі сек-
суальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендерних 
проявів чи статевих ознак, та звільнення або направ-
лення шукачів притулку до альтернативних варіантів 
затримання, якщо ефективний захист забезпечити не-
можливо». 



сом маргіналізації як об'єкти жорстокого поводження на основі 
ідентичності як у країнах, з яких вони втекли, так і в місцях 
утримання в країнах, що їх приймають. Якщо їхня безпека не 
може бути гарантована, слід шукати альтернативи затриманню. 
Невизначена сегрегація або розміщення ЛГБТ-мігрантів в оди-
ночній камері, навіть із міркувань безпеки, не може бути ви-
правданим, а захисні заходи повинні гарантувати доступ до 
розваг та сімейних побачень нарівні з іншими затриманими 
іммігрантами.
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Прецедентна практика
Європейський Суд з прав людини,

О.М. проти Угорщини, 2016

У 2016 році Європейський суд з прав людини встановив, що 
затримання громадянина Ірану під час розгляду його кло-
потання про надання притулку порушувало його право на 
свободу та безпеку (стаття 5.1). Заявник, який був змушений 
покинути країну походження через свою сексуальну орієн-
тацію, звернувся по надання притулку після прибуття до 
Угорщини. Влада притулку вирішила помістити його під 
варту через нібито ризик втечі, незважаючи на той факт, що 
він висловив страх перед переслідуваннями під час утри-
мання під вартою, з чітким посиланням на його сексуальну 
орієнтацію.

У своєму рішенні Суд встановив, що тримання заявника під 
вартою було «на межі свавілля», і вважав, що органи влади 
не врахували належним чином його заяви про належність 
до вразливої групи в країні його походження, коли були по-
винні проявляти «особливу обережність щоб уникнути 
ситуацій, які можуть відтворити тяжке становище, яке спо-
чатку змусило цих людей втекти». Важливо, що Суд також 
встановив, що влада не врахувала, наскільки вразливі 
особи, включаючи “ЛГБТ-осіб, такі як заявник”, «перебува-
ють у безпеці чи небезпеці під вартою серед інших затрима-
них осіб, багато з яких прибули з країн з поширеними куль-
турними чи релігійними упередженнями до таких осіб».



Моніторингові органи також повинні знати, що ЛГБТ-мігранти 
особливо вразливі до сексуального насильства з боку затрима-
них або співробітників, але часто бояться повідомляти про 
подібне зловживання через страх розправи з боку винних або 
через недовіру до системи. Додаткові бар'єри для звітування 
включають мовні обмеження та страх помсти з боку імміграцій-
ної влади, зокрема депортації. Транс-жінки, особливо якщо 
вони розміщені в невідповідних у гендерних аспектах умовах, 
вразливі до сексуальних зловживань, у тому числі в душових та 
інших зонах загального користування. Транс-жінки також ризи-
кують бути звинуваченими у домаганні сексу від інших мешкан-
ців /затриманих, коли вони намагаються повідомити владу про 
сексуальне насильство. Як повідомляється, їм частіше за інших 
затриманих загрожує дисциплінарне стягнення.
 
У деяких контекстах ЛГБТ-мігранти можуть утримуватися в 
таборах для біженців, де вони особливо вразливі до жорстоко-
го поводження. З метою захисту, вони можуть утримуватися в 
спеціальних місцях по периметру табору. Такі заходи сегрегації 
можуть бути двосторонніми, оскільки вони можуть викликати 
невдоволення інших біженців та забезпечити небажану ви-
димість ЛГБТ-особам, водночас не обов'язково забезпечуючи 
достатню безпеку; однак вони також можуть заохотити інших 
ЛГБТ-мігрантів шукати підтримки⁹².
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Належна практика (I)
Конкретні вказівки щодо поводження з трансгендерами, 
затримані в місцях розміщення нелегальних іммігрантів

У 2015 році, Агентством з питань імміграції та митного кон-
тролю Сполучених Штатів був прийнятий меморандум⁹³, 
який містить конкретні вказівки щодо розміщення і повод-
ження із затриманими трансгендерами. Документ включає 
положення щодо права на самоідентифікацію, в тому числі 

    Дивіться, особливо, Gitta Zomorodi, SOGI-Related Forced Migration in East Africa: Fleeing 
Ugan¬da after the Passage of the Anti-Homosexuality Act, the Global Philanthropy Project, 
July 2015.
    U.S. ICE, Further guidance regarding the care of transgender detainees, US Department of 
Homeland Security, 19 June 2015.
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Існує високий ризик того, що органи влади вдаються до ізоляції 
та сегрегації як форми захисного тримання, оскільки вони не 
розробили більш безпечного способу утримання ЛГБТ-осіб під 
вартою. Хоча такі заходи самі по собі можуть являти собою по-
рушення заборони катувань та інше жорстоке поводження, 
вони також можуть парадоксально збільшити видимість ЛГ-
БТ-осіб і, отже, зробити їх мішенню для переслідування та жор-
стокого ставлення з боку затриманих та персоналу. Такі заходи 
також можуть позбавити ЛГБТ-осіб доступу до програм, послуг 
та діяльності. Через побоювання знущань, дискримінації та ізо-
ляції ЛГБТ-особи можуть бути змушені приховувати свою сексу-
альну орієнтацію або гендерну ідентичність, що, в свою чергу, 
може негативно позначитися на їхніх заявах про надання при-
тулку.
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щодо рішень про житло, які не можуть базуватися лише на 
документах, які посвідчують особу, та фізичній анатомії 
людини. Також необхідна додаткова конфіденційність для 
початкових показів, щоб забезпечити конфіденційність 
співбесіди та гарантувати безпечне розкриття гендерної 
ідентичності людини. Відповідно до вказівок, конфіденцій-
на інформація, включаючи гендерну ідентичність затрима-
ного, не повинна передаватися ані іншим затриманим, ані 
співробітникам, «яким не потрібно знати таку інформацію».

Меморандум також включає обов'язок дізнатись під час 
первинного медичного обстеження про самоідентифікацію 
затриманого та історію допомоги, пов'язаної з переходом, з 
метою забезпечення продовження лікування, включаючи 
гормональну терапію та охорону психічного здоров'я.

Документ також включає конкретні положення, які стосу-
ються обшуків, навчання та працівників із взаємодії. Однак 
його критикують за те, що він не виключає можливості ізо-
ляції затриманих з метою захисту, яка може використовува-
тися «лише в крайньому випадку і коли жодного іншого 
тимчасового розміщення не існує».



Нарешті, коли пари забезпечуються відповідним житлом, 
зокрема у приймальних центрах, одностатеві пари не повинні 
зазнавати дискримінації при доступі до подібних помешкань та 
послуг.

    ILGA-Europe, Good practices related to LGBTI asylum applicants, Sabine Jansen, May 2014, 
p. 49.
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Належна практика (II)
Боротьба з дискримінацією у приймальних центрах

В Нідерландах⁹⁴, незалежне дослідження, проведене серед 
мешканців та колишніх мешканців приймальних центрів 
імміграції у 2011 році, прийшло до висновку, що шукачі при-
тулку, яких дискримінували за ознакою їхньої сексуальної 
орієнтації чи релігії, навряд чи повідомляли про такі випад-
ки керівництво приймальних центрів. На цій підставі Цен-
тральне агентство з питань прийому шукачів притулку вирі-
шило ініціювати проект «Готовність подавати повідомлен-
ня у разі дискримінації». Паралельно COC Netherlands (НУО, 
яка виступає за права ЛГБТІ-осіб) запустила «Пінк Сек’юріті 
Нетворк» - проект, метою якого є створення соціальної 
мережі ЛГБТІ-шукачів притулку та підвищення їх безпеки, а 
також підготовка персоналу в дев'яти приймальних цен-
трах.

На цій підставі Центральне агентство з питань прийому шу-
качів притулку створило робочу групу з питань дискриміна-
ції та склало протокол про те, як поводитися з інцидентами 
з шукачами притулку. У приймальних центрах також виві-
шуються плакати із чіткими повідомленнями про нульову 
толерантність у разі актів дискримінації.

Контрольний перелік моніторингу

Чи офіційно призначений працівник з підтримки затри-
маних ЛГБТІ-осіб в центрі утримання/прийому і, якщо 
так, чи повідомляють затриманих про те, що їм надаєть-
ся підтримка?



4. Медичні послуги

Якість медичних послуг має бути принаймні такою, що і у закла-
дах позбавлення волі. Імміграційні центри утримання часто 
характеризуються відсутністю вказівок щодо надання конкрет-
ної медичної допомоги, включаючи гормональне лікування для 
осіб, які вже розпочали лікування у своїх країнах походження 
або під час переїзду. Іноді застосовуються загальні правила, що 
заперечують лікування гормонами. Переривання такого ліку-
вання має тяжкі наслідки. Звіти показують, що особи, які потре-
бують гендерно-підтверджуючої замісної гормональної терапії 
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Чи знають працівники, як реагувати на інциденти, спря-
мовані проти ЛГБТІ-мігрантів?

Чи навчені працівники реагувати на спеціальні ризики, 
з якими стикаються ЛГБТІ-мігранти? Чи включає підго-
товка такі теми, як скринінг вразливості та обшуки 
трансгендерів і гендерно неконформних осіб?  

Яке планування дій на випадок надзвичайних ситуацій 
існує для захисту та забезпечення безпеки ЛГБТІ-мі-
грантів у закладі?

Чи запрошуються спеціалізовані організації з підтримки 
громад для надання підтримки та консультацій затрима-
ним ЛГБТІ-особам та чи мають вони вільний доступ до 
затриманих?

Чи надається можливість затриманим іммігрантам пере-
глядати їх справи після первинного наказу про затри-
мання?

Чи є такі повідомлення, як знаки чи плакати, що вказу-
ють на те, що дискримінація в приміщенні не допу-
скається?

Якщо парам пропонується окреме житло, чи одностатеві 
пари мають той самий варіант проживання?



та засобів, що підтримують життя у випадку ВІЛ /СНІДу, часто 
стикаються з тривалими затримками при зверненні за медич-
ною допомогою до імміграційних ізоляторів. Імміграційні ізо-
лятори, як і інші місця позбавлення волі, вважаються середови-
щем високого ризику для передачі ІПСШ. Це погіршується, коли 
доступ до таких профілактичних товарів, як презервативи та 
лубриканти, обмежений або відсутній.

Доступ до лікаря також є ключовим захистом від катувань та 
жорстокого поводження, і зустріч з медичним персоналом 
після прибуття до міграційного ізолятора може бути першою 
можливістю для мігранта висунути твердження про жорстоке 
поводження.

Див. Главу III (6) («Доступ до медичної допомоги») для отриман-
ня додаткових вказівок щодо моніторингу доступу до медичної 
допомоги⁹⁵. 
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    Дивіться також APT, IDC, UNHCR, Monitoring immigration detention: Practical manual, 
pp. 146-156. 
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Громадська організація «Україна без тортур» створена, щоб 
об’єднати на основі єдності інтересів фізичних осіб, які залу-
чені до реалізації національного превентивного механізму 
(НПМ) та підтримують ідею викорінення катування та іншого 
жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність 
видів поводження та покарань, які заборонені та є серйозни-
ми порушеннями прав людини в Україні. 

Членами організації є правозахисники та громадські моніто-
ри з усіх областей України, яким видано доручення Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини для здійс-
нення разом з працівниками Офісу Уповноваженого моніто-
рингових візитів до місць несвободи. 

Організація є ініціатором проведення заходів, спрямованих 
на попередження катування, неналежного поводження з 
особами, які перебувають в місцях несвободи, з метою адво-
кації та поновлення їх прав. 

Контакти для зв’язку: 

Дізнатися більше про організацію:

ukraine.without.torture@gmail.com

м. Київ вул. Хорива 22/28 оф. 54

+380 67 011 45 45

http://facebook.com/ukraine.without.torture https://www.facebook.com/FreedomHouseUkraine

http://facebook.com/ukraine.without.torture
https://notorture.org.ua/category/contacts_ua/
https://www.youtube.com/channel/UCL2OCsShpx9u5NVxRALmwBg
 
https://monitor-info.com.ua/
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Історично ЛГБТІ-особи зазнавали дискримінації, зловживань та 
інституційного насильства в усіх регіонах світу. Форми дис-
кримінації та жорстокого поводження посилюються в контексті 
затримання, що робить лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів, 
трансгендерів та інтерсексуалів (ЛГБТІ-осіб), позбавлених волі, 
об’єктами жорстокого поводження і навіть катувань. Це Керів-
ництво є прямою відповіддю на зростаючий попит на практичні 
вказівки з цієї теми, і охоплює в'язниці, затримання поліцією та 
місця утримання під вартою нелегальних іммігрантів. У цій 
публікації був використаний досвід численних експертів та 
практиків з різних дисциплін.

«Це Керівництво підготовлене Асоціацією із запобігання 
катуванням з великою увагою до сучасного стану міжнарод-
ного права в галузі прав людини, найкращих практик у галузі 
запобігання катуванням та багатого досвіду видатної групи 
експертів, яка надала його суть - забезпечить розуміння фак-
торів ризику та актів, закономірностей та екстремальних 
проявів катувань та жорстокого поводження по відношенню 
до ЛГБТІ-осіб, та є неоціненним планом будь-якого концепту-
ального розуміння цих питань».

Передмова Віктора Мадрігал-Борлоза, 
Незалежного експерта ООН із захисту

від насильства та дискримінації на основі
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності

Перекладено українською 
ГО «Україна без тортур» за підтримки 
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