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ВСТУП

Права засуджених до позбавлення волі1 відповідно до міжнародно-правових
гарантій ґрунтуються на принципах недискримінації та збереження всіх прав
і свобод, які не були обмежені внаслідок позбавлення волі2. І міжнародні
договори з прав людини3, і національне законодавство у сфері відбування
покарань мають бути основані на антидискримінаційних підходах,
спрямованих на зменшення потенційної гендерної нерівності в питаннях
захисту ув’язнених жінок і чоловіків та їхніх прав. Проте рівне ставлення до
осіб, засуджених до позбавлення волі, на практиці часто означає ставлення,
орієнтоване на потреби ув’язнених чоловіків4.

Міжнародні договори, спрямовані на захист прав жінок, також апелюють до
принципу недискримінації як основи системи захисту прав людини загалом
та прав жінок зокрема. Конвенція Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН)
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року не містить
жодних положень щодо умов відбування жінками покарання у вигляді
позбавлення волі. Однак ця Конвенція є основою для здійснення позитивних
заходів задля «забезпечення всебічного розвитку та прогресу жінок, з тим
щоб гарантувати їм здійснення і користування правами людини та
основними свободами на основі рівності з чоловіками»5. Ці положення
спрямовані на захист прав жінок на основі того захисту, що надається
чоловікам. Особливості потреб жінок при цьому враховуються не завжди.

Отож складається ситуація, коли основні універсальні міжнародно-правові
норми у сфері захисту прав людини не акцентують уваги на особливостях
захисту прав жінок, що перебувають у місцях позбавлення волі, обмежуючись
загальною забороною дискримінації. І хоча спеціалізовані міжнародні
стандарти рекомендаційного характеру містять детальні положення щодо
специфіки відбування покарання жінками6, національне законодавство та
практика часто не враховують її (такої специфіки).

6 Правила ООН щодо поводження з жінками-в’язнями та щодо заходів для жінок-правопорушниць, не пов’язаних із
позбавленням волі (т. зв. «Бангкокські правила», 2010).

5 Ст. 3 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: міжнар. док. від 18.12.1979. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text.

4 Sofia Ciuffoletti, “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison // Rev. Direito e Práx. Apr-Jun 2020. 11 (02). URL:
https://doi.org/10.1590/2179-8966/2020/50546.

3 Наприклад: ст. 3 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 3 Міжнародного пакту про
економічні, культурні і соціальні права, ст. 2 Африканської конвенції про права людини та народів, ст. 1
Американської конвенції про права людини, ст. 1 і ст. 2 Декларації прав людини АСЕАН, ст. 14 Європейської
конвенції про права людини, ст. 15 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок.

2 Це підтверджується положеннями таких актів м’якого права, як Правило 2 Європейських в’язничних правил
2006 року, Основний принцип Мінімальних стандартних правил 2015 року (Правил Мандели), Принцип VIII
Принципів та найкращих видів практики захисту осіб, позбавлених волі, на американському континенті 2008 року,
друга Рекомендація щодо умов у в’язницях Кампальської декларації про умови утримання у в’язницях в Африці
1996 року тощо.

1 Примітка. У тексті дослідження терміни «жінки, засуджені до позбавлення волі», «ув’язнені жінки» та
«жінки-ув’язнені» вживаються як синоніми.
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Однією з причин неврахування гендерної специфіки під час виконання і
відбування покарання є те, що в’язниці «створювалися чоловіками і для
чоловіків». Так, Європейський комітет із запобігання катуванням вказує:

«Жінки, як правило, становлять дуже незначну меншість серед
ув’язнених... вони мають характеризуються наявністю особливих
потреб та вразливих точок, що значною мірою відрізняє їх від
чоловіків. …той факт, що жінок набагато менше, створює низку проблем
для адміністрацій пенітенціарних установ, що часто призводить до
менш сприятливого поводження з ув’язненими жінками, ніж із
чоловіками. Це пов’язано з тим, що в’язничні правила й умови були
розроблені для в’язничного контингенту, у якому ув’язнений чоловік
вважається нормою. ...Фактична рівність може вимагати вжиття
спеціальних заходів для усунення наявної нерівності. Як і в суспільстві,
до адміністрації пенітенціарних установ можуть висуватися вимоги
вжити особливі заходи для того, щоб жінки мали рівні права з
чоловіками»7.

Тому основні робочі запитання цього дослідження такі:

● чи держава враховує гендерно чутливий компонент під час
напрацювання законодавства щодо виконання і відбування
кримінальних покарань?

● чи держава враховує гендерно чутливий компонент у роботі із
засудженими жінками?

● чи існує стигматизація та дискримінація жінок, зокрема ромської
національності, як бар’єри для повернення останніх у суспільство після
відбування покарання в місцях позбавлення волі?

● чи здійснює держава діяльність для подолання стигми й дискримінації
жінок, які відбувають покарання?

Основні інструменти дослідження:

● гендерно-правовий аналіз нормативно-правових актів, що визначають
порядок та умови відбування позбавлення волі жінками;

● комбіноване соціологічне дослідження з гібридним дизайном
(використання якісних та кількісних методів) серед чотирьох груп
респонденток – ромських жінок та інших жінок, які відбувають
покарання в місцях позбавлення волі, та ромських жінок та інших жінок,
які раніше перебували в місцях позбавлення волі;

● інтерв’ювання осіб, залучених до виправлення, ресоціалізації,
забезпечення прав жінок-засуджених та жінок, що звільняються із місць
позбавлення волі.

7 Factsheet “Women in prison”. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT). URL: 168077ff14 (coe.int).
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Методологія проведення соціологічного дослідження щодо стигматизації
та дискримінації жінок, які відбули покарання в місцях позбавлення волі,
зокрема жінок ромської національності

Під час дослідження наша команда співпрацювала з громадською
організацією «Вільна», яка створена жінками з досвідом позбавлення волі, а
також із ромською громадською організацією «Рома України “Терніпе”». Також
було отримано дозвіл від Міністерства юстиції України на проведення
опитування серед засуджених. Дослідження складалося з якісної та кількісної
частин.

Вибірка. Для участі в проєкті було запрошено 296 жінок із досвідом
позбавлення волі, з них 146 жінок, які на момент дослідження відбували
покарання в місцях позбавлення волі (зокрема, 10 ромських жінок), та
150 жінок, які мали такий досвід у минулому (зокрема, 10 ромських жінок).

Географія дослідження. У межах проєкту опитано респонденток у Київській,
Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській
областях включно з такими кримінально-виконавчими державними
установами для жінок:

● Збаразька виправна колонія (№ 63);

● Кам’янська виправна колонія (№ 34);

● Приазовська виправна колонія (№ 107);

● Качанівська виправна колонія (№ 54);

● Hадержинщинська виправна колонія (№ 65);

● Мелітопольська установа виконання покарань (№ 144).

Під час реалізації якісного компоненту для проведення глибинних інтерв’ю
були запрошені 20 ромських жінок з-поміж учасниць проєкту, які пройшли
анкетування.

Для виконання завдань дослідження було проведено крос-секційний збір
даних шляхом заповнення респондентками електронного опитувальника
(анкети) за технічної підтримки з боку інтерв’юера/ки. Електронну версію
опитувальника було запрограмовано на захищеній платформі – Qualtrics. Для
внесення даних у Qualtrics використовувались планшети з онлайн-доступом
до платформи. В опитувальнику були, зокрема, питання про досвід стигми,
дискримінації та про випадки насильства і як це пов’язано з кримінальним
правопорушенням, за який жінки відбувають покарання, на думку самих
жінок. Тривалість заповнення опитувальника відрізнялась залежно від
швидкості читання та сприйняття респонденток, в середньому це займало
30 хв. Учасниці мали право відмовитись від проходження дослідження в
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будь-який момент. Для дослідження поширеності та впливу стигматизації і
дискримінації жінок ромської національності через їхню належність до
національної меншини було проведено 20 глибинних інтерв’ю з ромськими
жінками з-поміж учасниць проєкту, які пройшли анкетування.

Набір учасниць кількісного дослідження. У колоніях до участі запрошувалися
жінки, які в день візиту не перебували на роботі і яким було це цікаво. Поза
межами колоній запрошувалися учасниці ініціативних груп жінок з досвідом
позбавлення волі та клієнтки організацій-учасниць проєкту. Також інформація
про дослідження поширювалась через правозахисні групи в соціальній
мережі «Facebook». Домогтися доступу до різних груп в’язнів вдалося завдяки
інтерв’юеркам проєкту, представницям ГО «Вільна», а саме жінкам з досвідом
позбавлення волі та досвідом надання соціальних послуг жінкам у колоніях.

Критерії включення для учасниць проєкту:

- жінки, що відбувають покарання в одній з обраних виправних
колоній, або відбували покарання у виді позбавлення волі раніше;

- жінки віком від 18 років;

- жінки, що мали можливість надати письмову інформовану згоду.

Метою цього дослідження є:

● проаналізувати чинні міжнародні та національні нормативно-правові
акти щодо відбування покарань жінками, засудженими до позбавлення
волі на певний строк;

● зібрати інформацію щодо стигматизації і дискримінації жінок, які
відбувають покарання в установах виконання покарань, та
проаналізувати окремі особливості відбування покарань жінками в
контексті збройної агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року;

● виявити бар’єри для повернення в суспільство жінок, зокрема ромської
національності, які відбули покарання у виді позбавлення волі.

У фокусі дослідження є дії або бездіяльність держави в контексті запобігання
дискримінації, стигматизації та врахування гендерного компонента під час
роботи із засудженими жінками.
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1.1. МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ УВ’ЯЗНЕНИХ ЖІНОК

Основні міжнародні гарантії та стандарти захисту ув’язнених жінок

Спеціальні норми, що регулюють особливості ув’язнення жінок, можна знайти
в міжнародних документах щодо прав ув’язнених. Серед них є й документи,
що стосуються суто ув’язнення жінок та передбачають гарантії їхніх прав.

Існування особливих потреб у жінок-ув’язнених було вперше визнано на
шостому Конгресі ООН щодо запобігання злочинності та поводженню з
правопорушниками, проведеному в Каракасі, Венесуела, 1980 року. У
Каракаській декларації було визнано, що «через невелику кількість
жінок-правопорушниць по всьому світу вони часто не користуються такою ж
увагою, як чоловіки-правопорушники»8. У ній же міститься низка
рекомендацій, зокрема щодо деінституціоналізації жінок-правопорушниць,
що дозволило б їм виконувати свої батьківські обов’язки9. Цей документ став
першим серед низки інших, що звернув увагу громадськості на системні
проблеми, пов’язані з поводженням з ув’язненими жінками.

Міжнародною організацією, що активно розробляє та просуває глобальні
стандарти щодо поводження з ув’язненими, є Організація Об’єднаних Націй. У
рамках ООН були прийняті, зокрема, Мінімальні стандартні правила
поводження з в’язнями 2015 року (далі – Правила Мандели)10; Мінімальні
стандартні правила щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням
1990 року (далі – Токійські правила)11 та Правила щодо поводження з
жінками-в’язнями та заходів покарання для жінок-правопорушниць, не
пов’язаних із позбавленням волі 2010 року (далі – Бангкокські правила)12. До
них також варто додати Європейські в’язничні правила (далі – ЄВП)13,
розроблені Радою Європи та востаннє переглянуті 2020 року.

13 Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць)
від 12.02.1987. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text.

12 United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the
Bangkok Rules): Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2010. URL:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf.

11 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним
ув’язненням (Токійські правила): прийн. Резолюцією ГА ООН 45/110 від 14.12.1990. URL:
https://ips.ligazakon.net/document/MU90344.

10 Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо поводження з в’язнями (Правила Нельсона
Мандели): прийн. Резолюцією ГА ООН 70/175 від 17.12.2015. URL:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Trea
tment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf.

9 Maria Eva Dorigo, Mothers Behind Bars: Reflecting on the Impact of Incarceration on Mothers and their Children.
Gender Perspectives on Torture: Law and Practice, Center for Human Rights & Humanitarian Law. URL:
https://www.wcl.american.edu/impact/lawwire/gender-perspectives-on-torture-law-and-practice/gender-perspectives-on-tort
ure/.

8 Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Caracas, Venezuela,
25 August-5 September 1980: report / prepared by the Secretariat. URL: https://digitallibrary.un.org/record/30439?ln=en.
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Усі ці документи є актами «м’якого права». Це означає, що їхнє
виконання забезпечується за бажанням держави, а їхнє недотримання
не тягне за собою відповідальності за міжнародним правом. Держава
може бути лише «присоромлена» іншими державами в системі ООН або
громадянським суспільством та засобами масової інформації. Утім, без
цих керівних принципів світова спільнота не мала б узгоджених на
універсальному рівні стандартів, за допомогою яких уряди можуть
здійснювати моніторинг та покращувати стан перебування ув’язнених у
місцях позбавлення волі. Такі стандартні правила є основним
орієнтиром для оцінки та покращення умов утримання у в’язницях.
Вони часто цитуються та використовуються державами при розробці
національних правил та стандартів утримання ув’язнених в місцях
позбавлення волі14.

Вперше положення, що стосуються прав жінок, які перебувають у в’язницях,
були закріплені у загальних документах – ЄВП та Правилах Мандели. Одним
із перших та основних таких положень є правило розподілу в’язнів. Воно
закріплене в п. 18.8 ЄВП та Правилі 11 Правил Мандели і передбачає, що
чоловіки повинні утримуватись окремо від жінок. Ця норма безпосередньо
пов’язана з поняттям вразливості, крізь призму якого тлумачаться відносини
між чоловіками («агресорами») та жінками («постраждалими») у в’язниці.

До всіх інших аспектів перебування жінок в пенітенціарних установах ЄВП та
Правила Мандели застосовують біологічно диференційований підхід, який
враховує особливі потреби жінок-ув’язнених15. Це, зокрема:

● жіноча гігієна (ЄВП, Правило 19.7: «Слід передбачити необхідні заходи
для задоволення санітарних потреб жінок»);

● фізичні, професійні, соціальні та психологічні потреби жінок (ЄВП,
Правило 34.1-2: «…влада повинна при прийнятті рішень щодо будь-яких
аспектів їх [жінок] утримання приділяти особливу увагу потребам жінок,
зокрема їхнім фізичним, професійним, соціальним і психологічним
потребам. Слід вживати особливі зусилля для забезпечення доступу до
спеціалізованих послуг жінок-ув’язнених, які зіштовхнулися із
проблемами [фізичного, психологічного або сексуального насильства]»);

● пологи та догляд за дітьми (ЄВП, Правило 34.3: «Ув’язненим жінкам
має бути дозволено народжувати поза межами пенітенціарної установи,
а у випадку народження дитини у місцях ув’язнення адміністрація
повинна надавати жінці необхідну підтримку та засоби
обслуговування»; Правила Мандели, Правило 28:

15 Керівництво із застосування правил Нельсона Мандели: впровадження переглянутих мінімальних стандартних
правил ООН поводження з в’язнями. Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини, 2018 рік. URL:
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/07/NMR-guidance-doc-Ukrainian.pdf.

14 Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів. Технічний посібник із планування
пенітенціарних установ. Технічні та оперативні міркування, що базуються на Мінімальних стандартних правилах
поводження з ув’язненими (Правила Нельсона Мандели). Копенгаген, 2016 рік. URL:
https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Publications/TechnicalGuidance_PrisonPlanning.pdf.
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«Жіночі тюремні установи повинні мати особливі приміщення для
необхідного лікування та догляду за вагітними жінками та породіллями.
Там, де це можливо, слід дбати про те, щоб пологи відбувалися не у
тюремній, а у цивільній лікарні. Якщо ж дитина народжується у в’язниці,
то про цю обставину не варто згадувати у свідоцтві про народження»);

● працівники пенітенціарних установ (Правила Мандели, Правило 81: «1.
У тюремних установах, де утримуються як чоловіки, так і жінки, жіноча
секція має перебувати у віданні відповідальної співробітниці жіночої
статі, в руках якої повинні знаходитися ключі, які відкривають доступ до
цієї секції. 2. Жоден співробітник чоловічої статі не допускається до
жіночої секції без супроводу співробітниці жіночої статі. 3. Турботу про
жінок і нагляд над ними слід покладати тільки на співробітниць жіночої
статі. Це, однак, не має заважати співробітникам чоловічої статі, зокрема
лікарям та вчителям, виконувати свої професійні обов’язки у жіночих
виправних установах або відведених для жінок секціях тюремних
установ»; ЄВП, Правило 81.3: «Персонал, який працює з особливими
групами ув’язнених, наприклад з іноземними громадянами, жінками,
малолітніми або психічно хворими ув’язненими, має проходити
спеціалізовану підготовку, яка відповідає особливому характеру
роботи» та Правило 85: «Чоловіки і жінки повинні бути збалансовано
представлені в штатному розкладі пенітенціарної установи»);

● одиночне ув’язнення (Правила Мандели, Правило 45.2: «Продовжує
діяти заборона на використання одиночного ув’язнення та аналогічних
заходів у випадках, пов’язаних з жінками та дітьми, про що йдеться в
інших стандартах та нормах Організації Об’єднаних Націй у сфері
попередження злочинності та кримінального правосуддя»);

● засоби утихомирення (Правила Мандели, Правило 48.2: «Засоби
стримування ніколи не повинні застосовуватися до жінок під час
переймів, пологів і відразу після пологів»).

Правила ООН щодо поводження з жінками-в’язнями та заходів
покарання для жінок-правопорушниць, не пов’язаних з позбавленням
волі (Бангкокські правила)

Першим міжнародним документом, що був спеціально розроблений для
вирішення питань захисту прав жінок-ув’язнених, стали Правила ООН щодо
поводження з жінками-в’язнями та заходів покарання для
жінок-правопорушниць, не пов’язаних з позбавленням волі (Бангкокські
правила). Вони складаються з тридцяти правил та є продовженням загальних
міжнародних документів, розглянутих вище. Бангкокські правила покликані
доповнити Правила Мандели та виробити нове бачення бажаного
поводження з жінками у в’язницях з урахуванням їхніх специфічних потреб.
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Ініціатором їх розробки виступила тайська делегація в Комісії ООН щодо
кримінального правосуддя та попередження злочинності16.

Бангкокські правила також є кроком вперед у контексті збору актуальних
даних, дослідження й оцінки становища жінок у в’язницях та ефективності
програм реабілітації для жінок17. Однак у Правилах, прийнятих понад 50 років
тому, не було приділено достатньої уваги особливим потребам жінок18.

У Посібнику з гендерних питань та питань безпеки щодо місць позбавлення
волі та гендеру, що був розроблений ООН, ОБСЄ та Женевським центром
демократичного контролю над збройними силами (DCAF), виділено основні
правила та вказівки з Бангкокських правил, які мають допомогти врахувати
гендерну проблематику в місцях позбавлення волі. Так, відповідно до
Посібника, місця позбавлення волі, які сприяють забезпеченню гендерної
рівності та враховують гендерну проблематику, відповідають таким
характеристикам:

● беззаперечне визнання того, що гендерний фактор має значення;

● активне заохочення створення позитивного інституційного середовища,
що основане на принципах безпеки, поваги та гідності;

● врахування гендерної проблематики на всіх рівнях і в рамках усіх
наявних програм професійної підготовки;

● забезпечення того, що ув’язнені класифікуються належно та розміщені в
місцях, де їм гарантується безпека;

● заохочення підтримання здорових зв’язків із дітьми, членами сім’ї,
іншими людьми та громадою за допомогою державної політики,
практики і програм;

● гарантування доступу до комплексної та інтегрованої допомоги для
психічного й фізичного здоров’я, що враховує культурні особливості;

● досягнення рівності можливостей для покращення
соціально-економічного становища ув’язнених за допомогою стратегій,
що враховують гендерну проблематику;

● створення системи комплексного контролю та нагляду за дотриманням
прав засуджених за участю громадськості та неурядових організацій;

18 Ідеться про Мінімальні стандартні правила ООН щодо поводження з в’язнями 1957 року. Бангкокські правила,
Попередні зауваження, пункт 1.

17 Sofia Ciuffoletti. “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison.

16 Реформування пенітенціарної системи та гендер: оновлення щодо Бангкокських правил. URL:
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Gender_annex_Ukr.pdf.
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● врахування гендерної проблематики в процесі нагляду та оцінки стану
в’язниць на основі регулярних і репрезентативних внутрішніх та
зовнішніх інспекцій19.

Водночас, як стверджують фахівці, на практиці ці правила не запроваджують
кардинальних змін до вже усталених підходів, а їхній загальний тон є доволі
консервативним, як порівняти з частиною роботи щодо гендерних питань, що
проводиться в рамках системи ООН. Із низки питань стандарти рівності щодо
програм та послуг для жінок-ув’язнених є дуже низькими. Це стосується як
доступу до якісного медичного обслуговування, який мають жінки у
повсякденному житті, так і питань рівності прав із чоловіками-ув’язненими
(наприклад, у питаннях освіти та професійної підготовки). Бангкокські
правила приділяють велику увагу біологічним функціям жінок та питанням
материнства у в’язницях, при цьому пріоритетна увага приділяється
інтересам дітей. Вони залишаються доволі вузькими за своїми масштабами і
не сприяють боротьбі з причинами позбавлення волі (враховуючи і причини,
з яких жінки скоюють злочини, і політику карального правосуддя)20.

Однак Бангкокські правила все ж якісно змінюють підхід до поводження із
жінками-в’язнями, вимагаючи відмовитися від стратегії «рівного захисту». Як
наслідок, Правило 1 закріплює, що гарантування особливих потреб
жінок-ув’язнених, на противагу потребам чоловіків, повинно мати на меті
забезпечення надійної гендерної рівності.

Однією з перших особливостей Бангкокських правил є те, що вони не містять
жодного посилання на правило про роздільне проживання, як це роблять
ЄВП та Правила Мандели. Проте вони регулюють інше питання про розподіл:
у Правилі 4 є посилання безпосередньо на принцип розподілу жінок до
пенітенціарних установ поблизу місця їхнього проживання або місць
соціальної реінтеграції. Метою цього принципу є полегшити спілкування
ув’язнених з їхніми сім’ями, надання їм послуг та покращення соціальної
реабілітації.

20 Rosemary Barberet, Crystal Jackson, “UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for
Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique”. Papers 2017, 102/2, p. 221–222. URL:
https://ddd.uab.cat/pub/papers/papers_a2017v102n2/papers_a2017v102n2p215.pdf.

19 DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women (2019) “Places of Deprivation of Liberty and Gender” // Gender and Security
Toolkit, Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women. URL:
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GSToolkit_Tool-5%20EN%20FINAL_0.pdf.

14



Деякі правознавці зазначають, що варто було б приділити більше уваги
тому, як має взаємодіяти «принцип розподілу» ув’язнених з принципом
їхнього розміщення якомога ближче до власних сімей. Вони також
пропонують доповнити це положення, наприклад, заохоченням «урядів
до виплати компенсації у випадках, коли жінка відбуває покарання у
вигляді позбавлення волі далеко від дому, наприклад, шляхом
відшкодування дорожніх витрат відвідувачів або надання додаткового
часу для відвідувань»21.

Але оскільки жінки становлять лише від 2 до 9 % загальної кількості «світового
населення в’язниць»22, кількість в’язниць для жінок відносно невелика, що
неминуче ускладнює завдання розподілу жінок у близькості до їхніх сімей.

Ця проблема особливо помітна у великих країнах, де через великі відстані
регулярні візити членів сім’ї викликають труднощі і з погляду
матеріально-технічного забезпечення, і з фінансового боку. У зонах, де
тривають активні військові конфлікти, чи в постконфліктних зонах ці
проблеми можуть ще більше посилюватись через міркування безпеки та
охорони. Щоб знайти відповідь на ці виклики, державам рекомендується
створити більше менших установ для розміщення жінок-ув’язнених поряд з
місцями проживання їхніх сімей23.

Більшість жінок і справді віддають перевагу тому, щоб перебувати якомога
ближче до своїх родин, але деякі з них можуть бажати протилежного.
Наприклад, у випадках, коли вони зазнавали будь-якого виду насильства з
боку свого чоловіка або іншої особи ще до тюремного ув’язнення, тож у
такому разі потребують захисту від кривдника. Тому держави повинні
застосовувати гендерно чутливу політику, яка передбачатиме врахування
бажань і потреб жінок-ув’язнених24.

У наступному Правилі 5, яке стосується особистої гігієни, зазначається: «У
приміщеннях, в яких розміщуються жінки-ув’язнені, мають бути засоби та
товари, необхідні для задоволення специфічних гігієнічних потреб жінок,
зокрема гігієнічні серветки, що надаються безкоштовно, і регулярне
постачання води для цілей особистої гігієни дітей і жінок, особливо жінок, які
займаються приготуванням їжі, вагітних жінок, матерів, що годують, та під час
менструацій».

24 Там само.

23 Therese Rytter and Andrea Huber, Women in the Criminal Justice System and the Bangkok Rules. Gender Perspectives
on Torture: Law and Practice, Center for Human Rights & Humanitarian Law. URL:
https://www.wcl.american.edu/impact/lawwire/gender-perspectives-on-torture-law-and-practice/gender-perspectives-on-tort
ure/.

22 U.N. Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences, Pathways to, conditions and
consequences of incarceration for women, Report to the UN General Assembly, A/68/340, 21 August 2013, para. 1. URL:
https://digitallibrary.un.org/record/758207.

21 P. Hein van Kempen, M. Krabbe, “Women in prison: a transnational perspective” // P Hein van Kempen, M. Krabbe
(Eds.), Women in Prison. The Bangkok Rules and Beyond, Intersentia, Cambridge, 2017, р. 32. URL:
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php.
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Водночас у Бангкокських правилах не згадуються потреби, пов’язані з
доглядом за собою. Це особливо цікаво, оскільки у Правилах Мандели є
Правило 18.2, яке регулює це питання для чоловіків. Зокрема, воно закріплює
таке: «Для того щоб ув’язнені мали змогу зберігати зовнішній вигляд, сумісний
з їхньою людською гідністю, їм потрібно давати можливість дбати про свою
зачіску та бороду, чоловіки повинні мати можливість регулярно голитися».
Пряме посилання на «особливі» потреби чоловіків, що стосуються гоління, не
є надмірним, оскільки стосується питання безпеки – володіння лезами для
гоління та їхнє використання в камері. Воно також підтверджує, що поняття
«самоповаги» заслуговує на особливу увагу і може навіть мати перевагу над
загальними міркуваннями безпеки. Однак такі ж міркування не
застосовуються однаковою мірою до жінок, які, наприклад, можуть бути
позбавлені можливості володіти лезами для гоління та використовувати їх25.

Також Бангкокські правила встановлюють широкий перелік стандартів
дотримання прав жінок в ув’язненні, зокрема:

● Охорона здоров’я (Правила 6–18)

- Повинні бути доступні особливі гендерні медичні послуги, аналогічні
наявним поза місцями позбавлення волі, враховуючи охорону
психічного здоров’я, програми щодо зловживання алкоголем або
наркотиками та профілактичні медичні заходи.

- Якщо жінка-ув’язнена вимагає огляду або лікування жінкою-лікарем чи
медсестрою, то така послуга повинна надаватися жінкою-лікаркою або
медсестрою – за винятком випадків, коли необхідне термінове
медичне втручання. Якщо чоловік – практикуючий лікар проводить
медичний огляд без згоди ув’язненої, то під час такого огляду має бути
присутня особа з-поміж жіночого персоналу.

● Огляди (Правила 19–21)

- Особисті обшуки має проводити жіночий персонал.
- Повинні бути розроблені альтернативні методи (для уникнення)

повного особистого обшуку та особистого обшуку з роздяганням
догола, наприклад, сканування.

25 Sofia Ciuffoletti, “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison.
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● Контакт із зовнішнім світом (Правила 26–28)

- Повинні заохочуватися і створюватися умови для контакту ув’язненої з
дітьми та сім’ями.

- За наявності дозволу на подружні візити, чоловікам і жінкам
ув’язненим має бути дозволено здійснення цього права на рівній
основі.

- Відвідування засудженої дітьми повинні відбуватися в умовах, що
дозволяють відкритий контакт між матір’ю і дитиною, з можливостями
проведення більш тривалого контакту.

● Дисциплінарні заходи (Правила 22–24)

- Вагітна жінка, або жінка, що годує грудьми, або жінка з немовлям не
повинні каратися ізоляцією.

- Дисциплінарні санкції не повинні містити заборону на контакт з сім’єю.
- Пристрої, що обмежують пересування, не повинні застосовуватися

щодо жінки-породіллі під час або відразу після пологів.

● Умовно-дострокове звільнення ув’язненої (Правило 63)

- Рішення щодо умовно-дострокового звільнення повинні враховувати
відповідальність жінок-злочинниць за осіб, які перебувають на їх
утриманні, а також особливості їхніх соціальних потреб.

● Скарги та обстеження (Правило 25)

- Жінкам-ув’язненим, які повідомляють про жорстоке поводження,
повинно бути надано негайний захист, підтримка і консультація, а щодо
таких фактів має бути проведене конфіденційне розслідування
незалежними і компетентними органами.

- Жінки-ув’язнені, які зазнали сексуального насильства, а також коли
його наслідком є вагітність, повинні отримати відповідні догляд та
консультацію.

- До складу інспекцій та моніторингових комісій повинні входити жінки
задля моніторингу умов утримання та поводження з
жінками-ув’язненими.
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● Відомчий персонал та його підготовка (Правила 29–35)

- Персонал жіночих в’язниць повинен бути підготовлений до вирішення
особливих соціально-інтеграційних потреб жінок-ув’язнених та до
управління закритими і реабілітаційними установами.

- Внутрішні правила та інструкції щодо поведінки тюремного персоналу
повинні спрямовуватися на надання максимального захисту
жінкам-ув’язненим від будь-якого насильства, основаного на гендерній
нерівності, наруги і сексуальних домагань.

- Жіночий тюремний персонал повинен бути кваліфікованим у таких
питаннях: гендерна чутливість, заборона дискримінації і сексуального
насильства; особливі гендерні потреби та права людини
жінок-ув’язнених; жіноче здоров’я; виховання дітей та основи охорони
здоров’я дітей; запобігання ВІЛ/СНІДу, медичне лікування, догляд та
забезпечення; засоби виявлення проблем, пов’язаних із психічним
здоров’ям, ризиком ушкоджень і самогубства.

● Тюремний режим (Правила 40–47)

- Керівники в’язниць повинні розробити та впровадити підходи щодо
виявлення особливих гендерних потреб та особливостей
жінок-ув’язнених.

- Режим ув’язнених повинен бути достатньо гнучким для реагування на
потреби вагітних жінок, матерів-годувальниць і жінок з дітьми, а також
надавати жінкам-ув’язненим доступ до різних видів діяльності та
програм підтримки.

- Відвідування жінок-ув’язнених повинні заохочуватися, водночас вони
повинні бути належно проінструктовані щодо того, хто може їх
відвідувати – через можливість повторення насильства, що могло мати
місце до ув’язнення.

- Тюремне керівництво повинно передбачити для жінок-ув’язнених такі
варіанти полегшення адаптації до свободи після ув’язнення та
відновлення відносин зі своїми сім’ями, як відпустка додому, тюрми
відкритого типу, заклади для реабілітації ув’язнених, які відбули
покарання.

- Тюремна адміністрація повинна застосовувати програми з реінтеграції
до та після звільнення з ув’язнення; додаткова підтримка після
звільнення повинна надаватися жінкам-ув’язненим, які потребують
психологічної, медичної, юридичної та практичної допомоги для
забезпечення їх успішної соціальної реінтеграції26.

26 Правила щодо поводження з жінками-в’язнями та заходів покарання для жінок-правопорушниць, не пов’язаних із
позбавленням волі (Бангкокські правила). URL:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf.
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Рекомендації Європейського комітету з питань запобігання катуванням

Ще одним важливим міжнародним інструментом захисту прав в’язнів є
рекомендації Європейського комітету з питань запобігання катуванням (далі
– ЄКЗК) щодо поводження з ув’язненими жінками. Практичне значення цього
органу можна простежити в його діяльності з моніторингу, що здійснюється
задля оцінки та виявлення порушень заборони катувань, нелюдського чи
такого, що принижує гідність, поводження. Такі порушення можуть набувати
різних форм стосовно жінок-ув’язнених.

Свою доповідь «Жінки у в’язниці» 2018 року ЄКЗК починає з твердження про
те, що жінки, які перебувають у в’язницях, «мають особливі потреби та
фактори вразливості, які відрізняються від потреб та факторів вразливості
чоловіків»27. Так заново формулюється проблема вразливості у в’язницях.
Визнається, що жінки-ув’язнені вразливі не більшою чи меншою мірою,
ніж чоловіки, а що причини такої вразливості для обох статей є різними.
Зокрема, вразливість жінок, які перебувають у в’язницях, зумовлена не
біологічним фактом, що вони «слабші», а «тим фактом, що жінок набагато
менше за кількістю», і це «створює цілу низку проблем для адміністрації
пенітенціарних установ та часто призводить до менш сприятливого
поводження із жінками-ув’язненими порівняно з ув’язненими чоловіками»28.

Що стосується особистої гігієни, то ЄКЗК підтверджує, що випадки
поводження із жінками-ув’язненими, коли їх не забезпечують достатньою
кількістю основних засобів гігієни, таких, як гігієнічні прокладки і тампони,
засоби безпечного видалення плям крові, не надають безперешкодного
доступу до душових кімнат та санвузлів, можна розглядати як такі, що
принижують гідність ув’язнених29.

У Бангкокських правилах не закріплено положень щодо репродуктивних
прав (наприклад, щодо контрацепції, вагітності, абортів тощо). Однак у
рекомендаціях ЄКЗК стверджується, що з огляду на принцип рівного доступу
до медичного обслуговування ув’язнених та вільних осіб, жінки, які бажають
приймати протизаплідні таблетки, незалежно від того, з якої причини вони
призначені, повинні мати до них доступ. Право жінки на фізичну
недоторканність не послаблюється через її ув’язнення. У тих випадках, коли
пігулки для переривання вагітності та/або інші форми абортів на пізніших
стадіях вагітності доступні для вільних жінок, вони повинні бути доступні на
тих же умовах для жінок, які перебувають у в’язниці30.

30 Там само.
29 Там само, с. 4.
28 Там само, с. 1.

27 Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню, «Жінки у в’язниці», CPT/Inf(2018)5. URL: https://rm.coe.int/168077ff14.
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Ще одним важливим питанням, яке розглядається в доповіді ЄКЗК, є доступ
до занять та практичного навчання. ЄКЗК наголошує на тому, що дуже часто
«жінкам-ув’язненим пропонуються заняття, які вважаються для них
“відповідними”, наприклад, шиття або рукоділля. При цьому жінок
виключають зі сфери значно ширшої професійної підготовки, доступної
чоловікам. Через невелику кількість ув’язнених жінок створення практичних
занять суто для них не вважається доцільним. Однак такий дискримінаційний
підхід може лише сприяти зміцненню застарілих стереотипів щодо соціальної
ролі жінок. Крім того, ЄКЗК наголошує на необхідності та важливості
проведення спільних заходів для чоловіків і жінок, за умови забезпечення
належного нагляду31.

Юридичні гарантії для жінок-ув’язнених у практиці Європейського суду з
прав людини

Судова практика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо прав
в’язнів свідчить про здатність Суду позиціонувати себе як судовий інструмент
для ефективного захисту прав за допомогою методів тлумачення
Європейської конвенції про права людини (далі – Конвенція). Попри те, що
права в’язнів не перебувають у центрі уваги Конвенції, від самого початку
своєї діяльності Європейська комісія з прав людини (далі – Комісія)
отримувала велику кількість заяв від ув’язнених, за якими ухвалювала
рішення.

Після реформи ЄСПЛ став «помітно більш підготовленим до винесення
висновків щодо всіх видів поведінки, заборонених у статті 3»32. За допомогою
низки важливих справ Суд посилив захист прав ув’язнених за Конвенцією. У
1996 році у справі Aksoy v. Turkey було вперше встановлено, що поводження з
ув’язненою особою «було настільки жорстоким, що воно рівносильне
катуванню». У 1997 році у справі Aydin v. Turkey зґвалтування ув’язнених
посадовою особою також було визнано формою катування33.

Наступним етапом у прецедентному праві ЄСПЛ щодо прав ув’язнених стало
створення «концепції поваги до гідності». Суд перейшов від «стадії відсутності
розуміння загальних умов утримання під вартою до стадії визнання права
будь-якої затриманої особи на умови, що забезпечують повагу до людської
гідності». Як наслідок, починаючи із 2000-го по 2010 рік у Страсбурзі значно
зросла кількість судових розглядів, пов’язаних із правами ув’язнених осіб.
Право на гуманні умови утримання під вартою було встановлено у рішенні

33 Sofia Ciuffoletti, “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison.

32 D. Van Zyl Smit, S. Snacken, “Principles of European Prison Law and Policy: Penology and human rights”, Oxford:
Oxford University Press 2009, р. 33. URL:
https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/50/3/613/476023?redirectedFrom=fulltext.

31 Там само, с. 3.
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щодо права на здоров’я у в’язниці34. Право на охорону здоров’я та право на
гідні умови утримання були вперше об’єднані у справі Kudła v. Poland, де
Велика палата узагальнила зобов’язання держави:

«Стаття 3 вимагає, щоб держава забезпечувала, що особа
утримується під вартою в умовах, сумісних з повагою до її
людської гідності; що спосіб і метод виконання заходів покарання
не завдають особі страждання чи труднощів, що перевищують
неминучий рівень страждань, властивих покаранню у вигляді
позбавлення волі; та що з урахуванням практичних потреб,
пов’язаних із позбавленням волі, здоров’я та благополуччя особи
належно забезпечуються, зокрема шляхом надання їй необхідної
медичної допомоги»35.

Аргументація Суду у цій справі знаменує собою якісний перехід, який
закріпив право на умови тримання під вартою, що забезпечують повагу до
людської гідності. Однак прецедентне право ЄСПЛ залишається гендерно
нейтральним та майже не торкається специфічних питань жінок-ув’язнених36.
Лише відносно нещодавно було винесено перше судове рішення про
порушення ст. 3 Конвенції в контексті умов тримання під вартою, що враховує
гендерні особливості заявниці, – Korneykova and Korneykov v. Ukraine37. У
цьому контексті також важливо, що заявницею була мати з дитиною.

Рішення у цій справі стосувалось вагітної жінки, яка була затримана за
підозрою у вчиненні розбою, та її сина, народженого під час утримання
заявниці під вартою. У своїй заяві до Суду заявниця скаржилась на те, що її
приковували кайданками до ліжка під час перебування в пологовому будинку
та самих пологів; що умови її утримання та харчування, яке вона отримувала
як мати-годувальниця, були неадекватними; а також що умови утримання в
камері слідчого ізолятору були неналежними для проживання та догляду за
дитиною, так само як і перебування в металевій клітці під час судових
засідань. Заявниця також скаржилась на те, що її син не отримував належної
медичної допомоги38.

Розглядаючи питання заходів безпеки, які вживались у пологовому будинку,
Суд застосував практику тлумачення, основану на індивідуальній оцінці. Він
постановив, що хоча використання кайданків як таке не є мірою, що
спричинює порушення ст. 3, «застосування до хворої або слабкої особи
кайданків або приковування її не відповідає вимогам безпеки та означає

38 Korneykova and Korneykov v. Ukraine, no. 56660/12, 24.03.2016, §§ 26–29.

37 Korneykova and Korneykov v. Ukraine, no. 56660/12, 24 березня 2016, §§ 26–29. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b56#Text.

36 Sofia Ciuffoletti, “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison.

35 Kudła v. Poland, no. 30210/96, 26.10.2000, § 94. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22UKR%22],%22appno%22:[%2230210/96%22],%22docume
ntcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-113046%22]}.

34 Там само.
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невиправдане приниження незалежно від того, чи є воно умисним»39. Крім
того, спираючись на рекомендації з доповіді ЄКЗК40, Суд заявив, що «за
обставин цієї справи, у випадку, коли оскаржуваний засіб було застосовано
до жінки під час перейм та одразу після пологів, він становив нелюдське та
таке, що принижує гідність, поводження».

Щодо умов утримання під вартою, від яких постраждали заявники, Суд ще раз
наголосив, що «згідно зі статтею 3 Конвенції держава повинна забезпечити
тримання особи під вартою в умовах, які відповідають принципу поваги до
людської гідності, а спосіб і метод виконання заходу не повинні завдавати
душевного страждання чи труднощів, які б перевищували невідворотний
рівень страждання, притаманний триманню під вартою, і щоб з урахуванням
практичних вимог ув’язнення охорона здоров’я ув’язненої особи та її
благополуччя забезпечувалися належно»41.

Потім Суд розглянув питання про дітей, які перебувають під вартою зі своїми
матерями, вказавши на особливо проблематичне питання про те, чи має
існувати можливість для немовлят та малолітніх дітей залишатися у в’язниці зі
своїми матерями, і якщо так, то на який термін. ЄСПЛ посилався на доповідь
ЄКЗК, де зазначається, що «на це питання важко відповісти, оскільки, з одного
боку, в’язниці явно не забезпечують належних умов для маленьких дітей, а з
іншого, – примусове розлучення матері та дитини є вкрай небажаним»42.

У зв’язку із цим, а також власним консолідованим прецедентним правом про
забезпечення найкращих інтересів дитини, ЄСПЛ взяв до уваги стандарти
Всесвітньої організації охорони здоров’я, відповідно до яких «здорова
новонароджена дитина повинна завжди залишатися з матір’ю», а на держави
покладається позитивне зобов’язання «створити належні умови з метою
практичного виконання цих вимог, зокрема в установах попереднього
ув’язнення»43.

Суд вбачає ще одне порушення ст. 3 щодо умов утримання у в’язницях,
розглядаючи права ув’язнених з урахуванням гендерного підходу, – питання
достатнього та здорового харчування, що відповідає потребам
матері-годувальниці, щоденні прогулянки на свіжому повітрі з дитиною.
Посилаючись на рекомендації ЄКЗК, Суд прийшов до висновку, що «за
обставин цієї справи сукупний вплив недостатнього харчування заявниці,
неналежної організації санітарно-гігієнічних умов тримання її самої та її
новонародженого сина, а також недостатньої тривалості прогулянок вочевидь
набули такої інтенсивності, що спричинили їй фізичні та психічні страждання,

43 Korneykova and Korneykov v. Ukraine, no. 56660/12, 24.03.2016, § 131.
42 10-та Загальна доповідь щодо діяльності ЄКЗК, § 28.
41 Korneykova and Korneykov v. Ukraine, no. 56660/12, 24.03.2016, § 128.
40 10-та Загальна доповідь щодо діяльності ЄКЗК, § 27.

39 Там само, § 111. Див. також: Okhrimenko v. Ukraine, no. 53896/07, § 98, 15.10.2009; Salakhov and Islyamova v.
Ukraine, no. 28005/08, §§ 155–156, 14.03.2013.
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які становили нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження з нею та її
дитиною»44.

Тримання вагітної заявниці в металевій клітці під час судового засідання було
визнано «образою людської гідності» та порушенням ст. 3 Конвенції.
Аналогічне рішення було прийнято й у справі Svinarenko and Slyadnev v.
Russia45. У цій справі Суд знову розглядав особливість положення жінки, що
перебуває на пізній стадії вагітності та, пізніше, положення
матері-годувальниці, що була розлучена зі своєю дитиною через необхідність
перебувати в металевій клітці в залі суду46.

Ці справи були одними з перших, коли ЄСПЛ довелось розглядати умови
утримання жінок під вартою. Під час їх розгляду Суд продемонстрував
гендерно чутливий підхід, який відповідає динамічному підходу, що
застосовується ЄКЗК. Водночас важливо розуміти, що ці справи напряму
пов’язані з питаннями материнства, яке, на думку органів Ради Європи,
заслуговує на максимальний захист. Саме тому рішення щодо порушення ст. 3
Конвенції у цих справах були прийняті Судом одноголосно.

Наступний етап практики ЄСПЛ, що стосується гендерної рівності, був
зосереджений на розгляді заяв від ув’язнених чоловіків, які оскаржували
дискримінаційний характер позитивних заходів, спеціально призначених для
жінок, які перебувають у в’язницях. Ця група справ демонструє вже дещо
інший підхід до гендерно орієнтованої пенітенціарної політики47.

Першою із цих справ стала Khamtokhu and Aksenchik v. Russia, в якій ЄСПЛ
мав ухвалити рішення щодо загальної допустимості диференційованого
підходу за ознакою статі в національному кримінальному законодавстві та
політиці48. Двоє заявників-чоловіків були засуджені до довічного ув’язнення
за ст. 57 Кримінального кодексу Російської Федерації, яка передбачає, що
довічне ув’язнення може бути призначено за деякі особливо тяжкі злочини.
Однак таке покарання не може бути застосоване до жінок, осіб, яким на
момент скоєння злочину не виповнилося 18 років, або осіб, яким на момент
ухвалення вироку виповнилося 65 років.

У своїх заявах до ЄСПЛ заявники стверджували, що як дорослі чоловіки, які
відбувають покарання у вигляді довічного ув’язнення, вони піддаються

48 Khamtokhu and Aksenchik v. Russia, [GC], nos. 60367/08 та 961/11, 24.01.2017. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-9523%22]}.

47 Sofia Ciuffoletti, “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison.

46 Practice of keeping remand prisoners in a metal cage during court hearings amounted to degrading treatment. ECHR 223
(2014). URL:
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-4822315-5881637&filename=003-4822315-588163
7.pdf.

45 Svinarenko and Slyadnev v. Russia, [GC], nos. 32541/08 та 43441/08, § 138. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=002-9586&filename=002-9586.pdf&TID=ihgdqbxnfi.

44 Korneykova and Korneykov v. Ukraine, no. 56660/12, 24.03.2016, § 147.
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дискримінації, як порівняти з іншими категоріями засуджених, яких закон
звільняє від такого покарання. Вони посилались на ст. 5 Конвенції (право на
свободу та безпеку) та ст. 14 (заборона дискримінації)49.

Ця справа стосувалась не тільки правових міркувань, пов’язаних із гендерною
рівністю, а й оцінки гендерно диференційованої кримінальної політики, що на
той момент постала як абсолютно нова проблема для розв’язання. Це
питання особливо актуальне, оскільки воно стосується теми довічного
ув’язнення, що набула особливої важливості в європейському правовому
просторі. З огляду на останню судову практику щодо довічного ув’язнення,
Суд розширив концепцію соціальної реабілітації та ресоціалізації, нерозривно
пов’язавши її з людською гідністю. Наприклад, у справі Murray v. the
Netherlands Суд сказав, що позбавлення волі може бути сумісним із людською
гідністю лише в тому разі, якщо воно спрямоване на реабілітацію особи50.
Тому ЄСПЛ довелося розглядати гендерну (а також вікову) політику не з
урахуванням окремих позитивних заходів у в’язницях, а в контексті
конкретної політики призначення покарань, що може мати наслідки у вигляді
потенційних порушень прав ув’язнених51.

У своєму рішенні у справі Khamtokhu and Aksenchik v. Russia Суд посилався,
серед іншого, на Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок та Бангкокські правила, зокрема на положення щодо поняття
вразливості жінок та захисту материнства. По суті, у цій справі, як видається,
Суд і надалі орієнтувався на підхід визнання вразливості жінок та біологічних
відмінностей між чоловіками і жінками52.

Відповідно до встановленої судової практики, для доведення існування
дискримінації за ст. 14 Конвенції Суд повинен застосувати триетапний аналіз.
Насамперед, згідно з класичним підходом до антидискримінаційного
законодавства, щоб диференційоване поводження відповідало ст. 14, воно
має ґрунтуватися на встановлюваній, об’єктивній чи особистій характеристиці
або «статусі», за якими окремі особи або групи осіб відрізняються одна від
одної. До таких підстав для дискримінації зазвичай належать: стать, раса, колір
шкіри, мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи соціальне
походження, належність до національної меншини, майновий стан,
народження чи інший статус. По-друге, має існувати відмінність у поводженні
з особами, які перебувають в аналогічних чи подібних ситуаціях. По-третє,
така відмінність у поводженні є дискримінаційною, якщо вона не має
об’єктивних та розумних підстав, тобто «якщо це поводження не переслідує

52 Khamtokhu and Aksenchik v. Russia, no. 60367/08, § 6.

51 Sofia Ciuffoletti, “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison.

50 Murray v. the Netherlands, no. 10511/10, § 101. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-138893%22]}.

49 Khamtokhu and Aksenchik v. Russia, no. 60367/08, §§ 33–41.
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законну мету або відсутнє розумне відношення пропорційності між
застосовуваними засобами та метою, якої потрібно досягти»53.

Той факт, що звільнення жінок від покарання у вигляді довічного позбавлення
волі становить відмінність у поводженні не заперечувався. Тому Суд
зосередив свою увагу на питанні про те, чи ця різниця мала законну мету і чи
існувало розумне відношення пропорційності між використовуваними
засобами і переслідуваною метою. ЄСПЛ взяв до уваги міжнародні документи,
що містять положення про захист вагітності та материнства у в’язницях,
визначення абстрактної вразливості жінок загалом, а також статистичні дані,
представлені урядом Російської Федерації (який просто продемонстрував
значну різницю між загальною кількістю ув’язнених чоловіків та жінок). Суд
дійшов висновку, що «існує публічний інтерес у звільненні жінок від довічного
позбавлення волі в порядку загального правила»54.

На думку російського уряду, громадський інтерес, що лежить в основі
винятків щодо довічного ув’язнення, варто розуміти як такий, що
виправдовується «їхньою особливою роллю у суспільстві, яка пов’язана
насамперед із їхньою репродуктивною функцією»55. Як видається, ЄСПЛ
погодився з цією точкою зору, відкинувши власне прецедентне право з
питань гендерної рівності. Для того щоб обґрунтувати цю позицію, Суд прямо
посилається на широку свободу розсуду, що надається державам у питаннях
кримінальної політики. Він був вимушений зробити це тому, що такий підхід
суперечить наявному європейському консенсусу. Із 37 держав-членів Ради
Європи, у кримінальному законодавстві яких передбачено покарання у
вигляді довічного ув’язнення, лише в Азербайджані, Албанії, Республіці
Молдова та Російській Федерації існує виняток для жінок56.

Причина, з якої ЄСПЛ відійшов від своєї попередньої судової практики та
вдався до розширення меж свободи розсуду держав, криється в ризику,
пов’язаному з антидискримінаційним законодавством, – так званому
запереченні «нівелювання» («levelling-down»). Це означає усунення
дискримінаційної ситуації шляхом вирівнювання захисту, що надається
домінантній групі57. Суд справедливо передбачав, що в разі визнання
порушення ст. 14 Конвенції Росія могла виконати рішення шляхом
позбавлення преференційного режиму тих, хто мав на нього право згідно зі
законом. Російський уряд погрожував саме цим, заявляючи, що «заявники
вимагали зміни кримінального законодавства Російської Федерації, яке

57 D. Réaume, «Dignity, Equality and Comparison», D. Hellman and Sophia Moreau (eds.), Discrimination Law, Oxford
University Press, Oxford, 2013; H. Sheineman, «The Two Faces of Discrimination», D. Hellman and Sophia Moreau (eds.),
р. 37.

56 Sofia Ciuffoletti, “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison.

55 Там само, § 47.
54 Khamtokhu and Aksenchik, no. 961/11, § 82.
53 Khamtokhu and Aksenchik, no. 961/11, § 64.
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дозволило б застосовувати більш суворі покарання іншим особам,
враховуючи жінок, неповнолітніх злочинців та осіб старше 65 років, тоді як
особиста ситуація заявників залишилась незмінною. Влада Російської
Федерації підкреслила, що висновок про порушення статті 14 Конвенції не
давав би підстав для перегляду індивідуальних покарань або повного
скасування довічного позбавлення волі в Росії»58.

Хоча занепокоєння ЄСПЛ щодо виконання його рішень на національному
рівні зрозуміле, насправді Конвенція не допускає прийняття державами
рішень, які призвели б до нівелювання особливого захисту. Відповідно до
ст. 53 Конвенції, виконання рішення Суду не повинно призводити до
скасування, обмеження чи применшення будь-яких прав людини та
основоположних свобод, які можуть бути визнані на підставі законів
договірної сторони59.

Рішення про відсутність порушення Конвенції було прийнято десятьма
голосами проти семи та супроводжувалось шістьма окремими думками. Три з
них поділяють спільну ідею: вони погоджуються з рішенням більшості з
міркувань можливого «нівелювання» чинних прав. Дві інші особливі думки,
навпаки, аргументували наявність порушення ст. 14 в поєднанні зі ст. 5,
вказуючи на невідповідність рішення більшості з перспективи гендерно
орієнтованого аналізу питання. Вони зазначають, що «природна вразливість»
жінок, їхня «особлива роль у суспільстві» та «репродуктивна функція», а також
статистичні дані про жінок, які перебувають у в’язницях, не можуть бути
вагомими й переконливими аргументами для обґрунтування відмінностей у
поводженні за ознакою статі.

Суддя Пінто де Альбукерке критикує прийняту російським урядом та
підтриману Судом парадигму «абсолютної вразливості». Він зазначає: «Проте,
не заперечуючи фундаментальної важливості боротьби проти дискримінації,
з якою стикаються жінки за ознакою статі, цей захист не повинен бути
приводом для того, щоб розглядати жінок як жертв, що шкодило б їхній
справі та виявилося б контрпродуктивним. Одна з основних пасток, з якими
стикається захист цієї категорії осіб, полягає в увіковічених упередженнях
щодо природи чи ролі жінок у суспільстві. Увіковічення подібних моделей
може виявитися таким же небезпечним, як соціальні незручності, що
заторкують жінок у порівнянні з чоловіками, оскільки вони сприяють
збереженню переконання в існуванні корінних відмінностей у здібностях між
статями. Для цієї мети стаття 5 CEDAW покладає обов’язок на
держави-сторони вживати всіх відповідних заходів, щоб... “змінити соціальні
та культурні моделі поведінки чоловіків і жінок з метою досягнення
викорінення упереджень та скасування звичаїв і будь-яких інших практик,

59 Європейська конвенція з прав людини, ст. 53. URL: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ukr.pdf.
58 Khamtokhu and Aksenchik, no. 961/11, § 42.
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що ґрунтуються на ідеї неповноцінності або переваги однієї статі або
стереотипності ролі чоловіків та жінок”»60.

Тож майже всі окремі думки (5 зі 6) сходяться на тому, що більшість мала б
визнати існування необґрунтованої та непропорційної дискримінації. Тільки
одна збіжна особлива думка Андраша Шайо не лише визнає відсутність
порушення, але й висуває біологічно мотивований погляд на це питання,
радикалізуючи думку більшості. Суддя, з одного боку, нерозривно пов’язує
факт належності до жіночої статі з материнством, а з іншого боку –
посилається на біологічні відмінності та особливості «жіночого мозку» (з
огляду на які однаковий період позбавлення волі для жінки є більш болісним,
ніж для чоловіка, тому що зазвичай у такому разі жінка позбавлена
можливості народити дитину і, зокрема, виховати її)61.

За цим рішенням майже відразу ж була розглянута нова справа – Alexandru
Enache v. Romania62. Заявник, засуджений до семи років тюремного
ув’язнення, подав два клопотання про відстрочку виконання вироку. Він,
зокрема, стверджував, що хоче дбати про свою дитину, якій виповнилось
лише кілька місяців. Однак його клопотання були відхилені національними
судами на тій підставі, що зупинення виконання вироку, передбачене у
ст. 453(1)(b) чинного на той момент Кримінального процесуального кодексу
Румунії для засуджених матерів до досягнення їхньою дитиною віку одного
року, підлягає обмеженому тлумаченню. А тому заявник не міг клопотати про
його застосування за аналогією63.

У цій справі Суд розглянув становище ув’язненого батька у порівнянні зі
становищем матері та визнав, що «хоча можуть існувати відмінності у їхніх
стосунках з дитиною, як мати, так і батько можуть забезпечити таку увагу та
догляд»64. Однак переконливість попереднього рішення Великої палати
приводить Суд до висновку, що і в цьому випадку немає порушення ст. 14 в
поєднанні зі ст. 8 Конвенції (повага до приватного та сімейного життя).

Дотримуючись ідеї, що Договірна держава користується свободою розсуду
при оцінці того, чи виправдовують (якщо так, то якою мірою) наявні
відмінності в ситуаціях, які за інших обставин були б аналогічними, різницю в
поводженні, Суд прямо посилається на рішення у справі Khamtokhu and
Aksenchik. Зокрема, у питанні законного обґрунтування диференційованого
ставлення ЄСПЛ визнає той факт, що положення румунського законодавства

64 Там само, § 68.
63 Там само, §§ 8–9.

62 Alexandru Enache v. Romania, Application no. 16986/12, 03.10.2017. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Alexandru%20Enache%20v.%20Romania%22],%22itemid%22:[%22
001-177677%22]}.

61 Khamtokhu and Aksenchik. Збіжна особлива думка Судді Андраша Шайо, § 7. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%22961/11%22],%22itemid%22:[%22001-170663%22]}.

60 Khamtokhu and Aksenchik. Окрема думка Судді Пінто де Альбакерке, § 8. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%22961/11%22],%22itemid%22:[%22001-170663%22]}.
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передбачає захист найкращих інтересів дитини. А найкращі інтереси дитини
розуміються як безпосередньо пов’язані з конкретними стосунками між
матір’ю та дитиною в перші місяці після народження65.

Співвідношення таких норм, як видається, підтверджує підхід, оснований на
потребі грудного вигодовування, як виправдання для будь-якої тюремної
політики щодо материнства та батьківства. Це суперечить прецедентному
праву ЄСПЛ, у якому наголошується на рівності обох батьків у питаннях
догляду за дитиною і важливості ролі батька, що сформульоване у знаковій
справі про гендерну рівність Konstantin Markin v. Russia66.

Що цікаво, суддя Ганна Юдківська у своїй окремій збіжній думці не
погоджується з думкою більшості навіть у питанні визнання, що батько, який
перебуває у в’язниці, перебуває в рівному становищі зі становищем
матері-ув’язненої: «Хоча і чоловіки, і жінки відіграють роль у відтворенні
потомства, тільки жінки мають можливість завагітніти і народити дитину, і ця
відмінність має свої фізичні, психологічні та емоційні аспекти»67. Як і в
зауваженні про «жіночий мозок», ця окрема думка шукає обґрунтування в
розпливчастих і некритично сформульованих наукових фактах, які
приймаються як даність. При цьому не наводяться навіть посилання на
вторинні джерела або наукову літературу.

Останнім у цій лінії прецедентного права ЄСПЛ є рішення у справі Ēcis v.
Latvia68. Вона стосувалась повної заборони на тимчасове звільнення для
чоловіків, що перебувають у закритих в’язницях. Відповідно до латвійського
законодавства, всі ув’язнені чоловіки, засуджені за тяжкі злочини, повинні
відбувати покарання у в’язниці суворого режиму і не мають права на
тимчасове звільнення доти, доки не будуть переведені до частково закритої
в’язниці (на таке переведення вони можуть претендувати тільки після
відбуття половини призначеного покарання). Водночас жінки-ув’язнені,
засуджені за ті самі злочини, від початку відбування покарання поміщаються
до в’язниць із частково закритим режимом. Заявник у цій справі був
засуджений до 20  років позбавлення волі за вбивство та мав відбувати
покарання у в’язниці загального режиму закритого типу. Під час відбування
покарання заявником його батько помер, а тому заявник просив дозволу бути
присутнім на похороні. Його прохання було відхилено, оскільки право на таку
відпустку мали лише ув’язнені, які відбувають покарання у частково закритих
в’язницях середнього або мінімального рівня безпеки. Заявник поскаржився

68 Ēcis v. Latvia, Application no. 12879/09, 10.01.2019. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22%C4%92cis%20v.%20Latvia%22],%22itemid%22:[%22001-188991
%22]}.

67 Alexandru Enache v. Romania, Збіжна особлива думка Судді Ганни Юдківської.
66 Konstantin Markin v. Russia [GC], no. 30078/06. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-109868.
65 Alexandru Enache v. Romania, Application no. 16986/12, 03.10.2017, § 71.
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до ЄСПЛ на те, що він зазнав дискримінації за ознакою статі, що мала
наслідком відмову у праві на тимчасове звільнення69.

Рішення у цій справі повторює висновки двох попередніх. Хоча і в цьому
випадку категорії чоловіків і жінок, засуджених за одні й ті самі або аналогічні
злочини, перебувають в аналогічному або дуже схожому становищі, у цій
справі більшість дійшла висновку про порушення ст. 14 через відсутність
об’єктивного обґрунтування диференційованого поводження.

Латвійській уряд стверджував, що жінки-ув’язнені загалом менш схильні до
насильства й агресії стосовно до інших ув’язнених або персоналу в’язниці,
тимчасом як чоловіки більш схильні до такої поведінки та частіше
намагаються здійснити втечу, що створює серйознішу загрозу для безпеки
в’язниць. Однак Суд не погодився з висновком, що «всі ув’язнені чоловіки, у
порівнянні з жінками, які вчинили одні й ті самі злочини, настільки
небезпечні, що жодна індивідуальна оцінка навіть не має значення»70.

Щоб уникнути ризику нівелювання наявних гарантій та прав, Суд прямо
заявив, що він «повністю поділяє думку уряду про те, що немає об’єктивної
необхідності ставити жінок-ув’язнених в умови, які є жорсткішими, ніж це
необхідно»71. Водночас він наголошує, що цей принцип однаково застосовний
до ув’язнених чоловіків. І для того щоб підкреслити різницю між цією справою
та справою щодо довічного ув’язнення, Суд зазначає, що навіть якщо ст. 8
Конвенції не гарантує затриманій особі безумовне право залишити в’язницю
для участі в похороні родича, національній владі пропонується розглядати
кожне таке прохання по суті. Інакше кажучи, у таких питаннях не допускається
нівелювання наявних гарантій, оскільки позбавлення жінок можливості
подати прохання про тимчасове звільнення було б порушенням ст. 8
Конвенції72.

Отже, можна зробити висновок, що у своїй судовій практиці ЄСПЛ приділяє
не дуже багато уваги специфічним особливостям жінок-ув’язнених. Суд
розглядає це питання головно з погляду антидискримінаційного
законодавства. І що примітно, ЄСПЛ розглядав питання жінок-ув’язнених в
основному в результаті заяв ув’язнених чоловіків. У підсумку було
сформоване прецедентне право, що переважно пов’язане з визнанням
законності провадження позитивних заходів для жінок у контексті боротьби з
дискримінацією.

72 Sofia Ciuffoletti, “Regardless of their sex” or “biological differences”. An analysis of the European Court of Human
Rights’ case law on women in prison.

71 Там само, § 91.
70 Там само, § 90.
69 Ēcis v. Latvia, Application no. 12879/09, 10.01.2019, §§ 6–12.
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1.2. НАЦІОНАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ УВ’ЯЗНЕНИХ ЖІНОК

Державна кримінально-виконавча служба Україна покликана реалізовувати
державну політику у сфері виконання покарань, а також попередження
вчинення нових кримінальних правопорушень шляхом створення умов для
реінтеграції засуджених до життя без вчинення злочинів. Наведена установа
виконує такі функції, як: виконання покарання, допомога засудженим у
ресоціалізації, попередження стигматизації ув’язнених, вжиття заходів щодо
допомоги в поверненні до нормального життя після закінчення строку
покарання (охоплює можливість працевлаштуватися, створити для себе
житлові умови, отримати психологічну допомогу та всі необхідні соціальні
послуги).

Основний нормативно-правовий документ, який регламентує порядок
відбування покарань, – Кримінально-виконавчий кодекс України (далі –

КВК України) Окрім цього, існують підзаконні нормативно-правові акти
(положення, накази, інструкції), які регламентують окремі питання відбування
покарань засудженими до позбавлення волі, які затверджені Міністерством
юстиції України та іншими органами влади. Загалом, з аналізу положень
КВК України та інших нормативно-правових документів, які встановлюють
порядок відбування покарань, вбачається, що норми цих документів
здебільшого є гендерно нейтральними щодо відбування покарання і жінками,
і чоловіками, засудженими до позбавлення волі.

Серед гарантій, які передбачені національним законодавством щодо всіх
засуджених, є право: одержувати інформацію про свої права й обов’язки,
порядок та умови виконання і відбування призначеного судом покарання; на
особисту безпеку; на соціальне забезпечення, зокрема на оформлення
пенсій, соціальної допомоги, відповідно до законодавства; брати участь у
трудовій діяльності; отримувати медичну допомогу і лікування тощо.

Жінки становлять менший відсоток засуджених у порівнянні із засудженими
чоловіками. Так, наприклад, станом на 1 січня 2020 року в Україні
50 253 ув’язнених – чоловіки, з них 38 – неповнолітні, і 2610 ув’язнених – жінки,
з них 4 – неповнолітні. 1173 ув’язнених – іноземці. Кількість засуджених осіб в
Україні за віковим розподілом станом на січень 2020 року була така: 242 особи
віком до 20 років, 9649 – 20–30 років, 13 311 – 30–40 років, 9313 – 40–55 років, 1520
– 55–60 років, 810 – понад 60 років73.

73 Рівень ув’язнення в ЄС та Україні продовжує знижуватись: оприлюднена щорічна кримінальна
статистика Ради Європи. Офіс Ради Європи в Україні. 2021. 6 трав. URL:
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/europe-s-imprisonment-rate-continues-to-fall-council-of-europe-s-annual-penal-statistics
-released.

30

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/europe-s-imprisonment-rate-continues-to-fall-council-of-europe-s-annual-penal-statistics-released


Станом на вересень 2022 року в Україні серед 45931 особи, яка утримується в
установах ДКВС України, знаходяться 2415 жінок, з яких 1018 утримуються у
СІЗО та УВП, 1311 – у виправних колоніях, 86 – у виправних центрах.

В УСТАНОВАХ ДКВС УКРАЇНИ, ЗНАХОДЯТЬСЯ 2415 ЖІНОК

СІЗО виправні виправні
та УВП колонії центри

КВК України містить окрему главу 21 «Особливості відбування покарання у
виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми». Її норми
стосуються здебільшого саме правового статусу жінок, які є вагітними або
мають дитину. Зокрема, якщо засуджена вагітна та/або народила дитину в
місцях позбавлення волі, законодавством передбачено деякі відмінності
щодо її матеріально-побутового забезпечення, особливостей праці, умов
проживання тощо.

Під час аналізу норм КВК України вдалося виявити певні відмінності в
порядку відбування покарань засудженими жінками до позбавлення волі та
засудженими чоловіками, що свідчить про певний гендерний
диференційований підхід до регулювання процесу відбування покарань
жінками.

По-перше, законодавець передбачив для жінок «більш м’які» умови
відбування покарання у виді позбавлення волі. Відповідно до ст. 18 КВК
України засуджені жінки тримаються в одній із трьох типів колоній:
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● мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання –
засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з
необережності, та нетяжкі злочини, а також особи, переведені з колоній
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній
середнього рівня безпеки в порядку, передбаченому Кодексом;

● мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання – якщо
жінки засуджені за нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини.

● середнього рівня безпеки – жінки, яким покарання у виді смертної кари
або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний
строк у порядку помилування або амністії.

Засуджені до позбавлення волі жінки в Україні відбувають покарання у 5
державних установах: Кам’янська виправна колонія (№ 34),
Надержинщинська виправна колонія (№ 65), Збаразька виправна колонія
(№ 63), Покровський виправний центр (№ 79), Качанівська виправна
колонія (№ 54).

По-друге, особливість правового статусу жінок, які відбувають покарання у
виді позбавлення волі, простежується у сфері медико-санітарного
забезпечення.
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Зокрема, відповідно до ч. 7 ст. 116 КВК України засудженим до позбавлення
волі жінкам гарантується право не надавати інформацію та не проходити
огляду у зв’язку з історією її репродуктивного здоров’я. Тобто жінка, яка
відбуває покарання у виді позбавлення волі, має право на таємницю свого
репродуктивного здоров’я, що охоплює нерозголошення інформації про свої
сексуальні стосунки, зачаття, вагітність, народження дітей, захворювання.

Окрім цього, наведена вище норма КВК України також вказує, що на вимогу
жінки їй має бути забезпечено проведення медичного огляду (обстеження)
лікарем-жінкою. Під час медичного огляду може бути присутній лише
медичний персонал, крім випадків, коли лікар вважає, що існують
виняткові обставини, або коли лікар просить працівників установи
виконання покарань бути присутніми з міркувань безпеки, або коли
засуджена особа просить про це74. Медичний огляд жінки може бути
проведений медичним персоналом тієї самої статі лише на вимогу жінки,
тобто за її ініціативою. Водночас засуджена жінка не завжди може бути
обізнана про своє право вимагати проведення її обстеження
жінкою-медиком.

Додаток 7 до Порядку надання медичної допомоги засудженим до
позбавлення волі виокремлює випадки, за наявності яких засуджених може
бути скеровано до спеціалізованих медичних закладів шляхом надання
примірного переліку показань для такого направлення та протипоказань.
Такий перелік передбачає гінекологічні захворювання та пологи, як
обставини, які можуть слугувати підставою для (не)скерування жінки у
відповідний медичний заклад, який знаходиться за межами установи
виконання покарань, що свідчить про певну відмінність у сфері охорони
здоров’я засуджених жінок та чоловіків.

Особливості застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів
і зброї щодо жінок, засуджених до позбавлення волі

Відповідно до ч. 3 ст. 106 КВК України до засуджених неповнолітніх і жінок
гамівна сорочка не застосовується. Окрім цього, ст. 132 цього ж Кодексу
зазначає, що до засуджених жінок дисциплінарний ізолятор з виведенням
або без виведення на роботу чи навчання як захід стягнення може бути
застосовано лише на строк до десяти діб, а щодо чоловіків – до чотирнадцяти
діб.

Поміщення в пенітенціарну установу в межах
адміністративно-територіальної одиниці відповідно до місця проживання
до засудження або місця постійного проживання родичів засудженої.

74 Такі положення містяться також є в наказі Мін’юсту та МОЗ України «Про затвердження Порядку організації
надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі» від 15.08.2014 № 1348/5/572 (далі – Порядок).
Зокрема, у п. 9 Порядку зазначено, що медичні огляди (обстеження) проводяться у присутності персоналу однієї
статі із засудженими. Засудженим жінкам гарантується право не надавати інформацію та не проходити огляд у
зв’язку з історією їхнього репродуктивного здоров’я. За вимогою жінки у разі можливості їй має бути забезпечено
проведення медичного огляду (обстеження) лікарем-жінкою, за винятком ситуації, яка потребує надання медичної
допомоги у невідкладному стані.
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Відповідно до ч. 1 ст. 93 КВК України засуджені до позбавлення волі
відбувають весь строк покарання в одній виправній чи виховній колонії, як
правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до їх
місця проживання до засудження або місця постійного проживання родичів.
Однак варто зауважити, що оскільки установ відбування покарань, які
розраховані для засуджених жінок, є небагато, вони де-факто можуть
знаходитися далеко від фактичного місця проживання жінок-засуджених.

«На сьогодні немає територіальної прив’язки, бо у нас дуже мало
жіночих установ. Тим паче, що частину з них закрили: ми були проти
закриття 129 Уманської колонії, проти закриття Одеської колонії, яка
була розміщена прямо в місті. Ці всі колонії позакривали і, з одного
боку, нерентабельно утримувати ці установи, тому що кількість жінок
зменшилась (як і чоловіків). Якщо 10 років тому було 119 000 засуджених
людей, то зараз це 48 000, тому ДКВС прийняло рішення оптимізувати
установи – як жіночі, так і чоловічі. Тому і в Чернігові, і в Одесі, і в Умані
колонії були закриті. І тому питання, щоб відбувати покарання
якнайближче – пішло у темряву. Тому тепер розприділяють найближче
по кілометражу – а це або Харків, або Тернопіль, або Полтава. Дуже
часто до мене звертаються з приводу переведення, то ми звертаємось
до ДКВС, до центральної комісії. Центральна комісія або відмовляє
(тоді я звертаюсь до суду), або переводить.»

Ганна Скрипка, юристка ГО «Альянс української єдності»

«...Зважаючи на це, існує ймовірність того, що жінка з плином часу може
втратити контакт зі своєю родиною, знайомими, оскільки останні будуть
мати труднощі у доїзді до неї, зокрема на побачення, які гарантовані
законодавством. З такою самою ситуацією можуть зіштовхнутися жінки,
які мають дітей, які перебувають під опікою родичів. Жінки-засуджені
можуть мати труднощі у побаченнях з дітьми через різні фактори: нема
кому привести дитину, немає на це грошей, робота рідних не дає
можливості відірватися для поїздки в колонію. У зв’язку з цим, засуджена
жінка може втратити контакт зі своєю дитиною, що може вплинути на
відносини матері та дитини після звільнення жінки з колонії. Надалі така
ситуація може мати негативні наслідки для жінки, яка звільняється з
місць позбавлення волі та намагається повернутися до нормального
ритму життя...»

коментар представниці установи відбування покарань

Відсутність установ виконання покарань, які б територіально були
доступними до місця проживання жінок-засуджених, підриває здатність
останніх підтримувати зв’язки із зовнішнім світом, зокрема з родиною, може
спричиняти подальші проблеми в реінтеграції засуджених у суспільство після
їх звільнення.

Право на побачення жінок, засуджених до позбавлення волі, із своїми
родичами, адвокатами (ст. 110 КВК України)
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Засудженим гарантується право на коротко- та довгострокові побачення.
Кількість побачень залежить від того, в якій дільниці ув’язнені відбувають
покарання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та установами
Державної кримінально-виконавчої служби» від 08.08.2007 № 1017 вбачається,
що організація кімнат для проведення тривалих побачень із засудженими
належить до платних послуг. На законодавчому рівні відсутні вимоги до
організації кімнат. Водночас варто звернути увагу, що при облаштуванні цих
кімнат слід враховувати потребу організації простору для дитини.

Право на отримання посилок (передач) засудженими жінками

Додаток 5 Правил містить перелік продуктів харчування, виробів і речовин,
які засуджені можуть отримувати в посилках (передачах), купувати у
крамницях установ виконання покарань та зберігати при собі. Так, серед
предметів першої потреби та засобів особистої гігієни, які розраховані для
жінок у цьому додатку, є: халати та сукні, хустки, головні убори, рейтузи, пояси,
бюстгальтери, марля, гігієнічні пакети, защіпки, вата, косметика не на
спиртовій основі, крем для обличчя та рук, прикраси, виготовлені з
некоштовних матеріалів; спеціальні засоби гігієни для жінок.

Право на працю та на безоплатні комунально-побутові послуги для
засуджених жінок

Праця засуджених загалом у період відбування покарання у виді
позбавлення волі регламентується Інструкцією про умови праці та заробітну
плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, що затверджена
наказом Мін’юсту України від 07.03.2013 № 396/5. Положення Інструкції
однаково поширюються на засуджених і жінок, і чоловіків, а особливості у
сфері зайнятості в установах виконання покарань виникають лише в разі
вагітності засудженої та народження нею дитини. Відповідно до п. 6.3
розділу VI Інструкції вбачається, що особам з інвалідністю першої та другої
груп, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, непрацюючим жінкам, які
мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, непрацюючим
чоловікам віком понад 60 років і жінкам понад 55 років (якщо вони не
одержують пенсії), а також особам, звільненим від роботи через хворобу,
зокрема хворим на активну форму туберкульозу, комунально-побутові
послуги надаються безоплатно. Засудженим, які відбувають покарання у
виховних колоніях, харчування, одяг, взуття, білизна і комунально-побутові
послуги надаються безоплатно.
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Право на гігієну

Відповідно до Положення про організацію лазне-прального обслуговування
осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах,
затвердженого наказом Мін’юсту від 08.06.2012 № 849/5 для підтримання
особистої гігієни засуджені жінки (особи, взяті під варту) мають право на душ
не менше двох разів на тиждень, тоді як чоловіки один. Водночас у жінок в
період менструального циклу потреба у користуванні душем може виникати
частіше, аніж двічі на тиждень, і держава має забезпечити таку потребу
відповідно до міжнародних стандартів.

«Душ передбачений 1 раз на тиждень і все – крапка! Це лазня.
Але в них є такі умивальники, теоретично мінімально вони можуть помитися.»

Ганна Скрипка, юристка ГО «Альянс української єдності»

Правило 19.4 Європейських в’язничних правил передбачає, що відвідування
лазень та душових повинно бути забезпечено за можливості щодня, але не
менше як два рази на тиждень або частіше, якщо це необхідно для підтримки
гігієни.
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Із викладеного в першому розділі можна зробити висновок, що спеціальні
норми, які стосуються гарантій і стандартів прав жінок-ув’язнених, містяться
головно в актах «м’якого права», а не в міжнародних договорах, які мають
обов’язковий характер. Відповідно, міжнародно-правові стандарти прав ще
більш вузької категорії осіб – ув’язнених вагітних жінок та жінок, що
виховують неповнолітніх дітей – також висвітлюються здебільшого в
рекомендаціях та експертних висновках відповідних організацій.

Серед таких організацій особливе місце посідає Рада Європи (далі – РЄ).
Органи РЄ (Комітет Міністрів Ради Європи, Парламентська асамблея Ради
Європи, Європейський комітет з питань запобігання катуванням)
неодноразово порушували у своїх документах питання про те, які заходи
варто вживати щодо таких жінок для якнайкращого захисту їхніх прав та прав
їхніх дітей. Неоднозначність питання полягає в тому, що у випадку
перебування матері в місцях позбавлення волі, складнощі може викликати
визначення найкращих інтересів дитини. Так, з одного боку, не оспорюється
той факт, що таким найкращим інтересам відповідає можливість спілкування
дитини зі своїми батьками. Стаття 9 Конвенції ООН про права дитини прямо
покладає на держави обов’язок забезпечувати, щоб дитина не розлучалася зі
своїми батьками всупереч їхньому бажанню. Так само Конвенція захищає
право дитини на піклування з боку своїх батьків чи, наприклад, право дитини
на збереження сімейних зв’язків75.

З іншого боку, не викликає сумнівів і той факт, що перебування в місці
позбавлення волі не сприяє соціальному та фізичному розвитку дитини.
Відзначається, що діти, які перебували разом з матерями в місцях
позбавлення волі, часто мають вади розвитку та труднощі зі соціальною
адаптацією76.

Відповідно, стандарти утримання жінок у місцях позбавлення волі покликані
сприяти найкращим інтересам дитини, оберігаючи її від негативних аспектів
перебування за ґратами, при цьому не розриваючи зв’язку дитини з матір’ю.

З приводу перебування таких дітей разом із матерями Бангкокські правила та
Правила Мандели визначають таке:

● Рішення щодо того, чи дозволено таким дітям залишатися в місці
позбавлення волі разом із матір’ю, має прийматися залежно від того,
чи це відповідає найкращим інтересам дитини. Діти, що перебувають у
місцях позбавлення волі разом з матерями, у жодному разі не можуть
розглядатися як ув’язнені (Бангкокські правила, Правило 49).

76 Напр., Левченко К. Жінки і матері з дітьми в увʼязненні. Розділ І «Стандарти утримання». URL:
http://www.wicc.net.ua/media/materi_v_uvyaznenni.pdf, а також п. 4 Рекомендації 1469 (2000) ПАРЄ та п. 28
Загальної доповіді ЄКЗК, опублікованої 2010 року.

75 Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989, ст. 7–9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
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● Там, де матерям-ув’язненим дозволено залишати немовлят біля себе,
треба передбачити створення ясел, де працював би кваліфікований
персонал. Туди слід поміщати дітей у періоди, коли матері не матимуть
можливості піклуватися про них (Правила Мандели, Правило 23.2).

Із цього приводу ЄКЗК у своєму Звіті, опублікованому 2010 року, визначає, що
якщо малюки та маленькі діти утримуються в тюремних умовах, догляд за
ними має здійснюватися фахівцями у сфері соціальної роботи та дитячого
розвитку задля створення сприятливих для дітей умов, вільних від очевидних
ознак перебування у в’язниці – таких, як уніформа та дзвін ключів тюремного
персоналу77.

Відповідно до Правил 50–51 Бангкокських правил, якщо діти залишаються з
матерями в місцях позбавлення волі, матерям має гарантуватися можливість
проводити якомога більше часу зі своїми дітьми. Умови середовища, в якому
відбувається виховання дитини, мають бути максимально наближеними до
умов виховання дитини на волі.

Рішення ж про відлучення дитини від матері має ухвалюватися з урахуванням
чутливості такого рішення і лише після визначення альтернативних способів
забезпечення виховання дитини. Навіть після ухвалення такого рішення
матері має бути забезпечено можливість якомога більше можливостей для
зустрічей зі своєю дитиною, – наскільки це відповідатиме найкращим
інтересам дитини та не загрожуватиме публічному порядку (Правило 52).

Досить деталізовані стандарти поводження з вагітними жінками в місцях
позбавлення волі викладено і в 10-й Загальній доповіді ЄКЗК, що була
опублікована 2010 року. Щодо періоду вагітності та післяпологового догляду
цим документом передбачається, що:

● Має бути зроблено все можливе для задоволення особливих дієтичних
потреб вагітних жінок в ув’язненні. Їм має бути запропонована
насичена білками дієта, багата на свіжі овочі та фрукти.

o Так само з цього приводу Бангкокські правила визначають, що
вагітні жінки, матері-годувальниці та матері немовлят мають мати
змогу отримувати консультації щодо свого харчування з боку
фахівця. Таким жінкам має забезпечуватися адекватне та
своєчасне харчування, здорове середовище та можливість
регулярного виконання фізичних вправ. Окрім цього,
матері-годувальниці не мають заохочуватися до відмови від
годування своїх дітей. З іншого боку, програми харчування та
догляду за породіллями мають враховувати потреби й таких жінок,
новонароджені діти яких не перебувають поруч з ними
(Правило 48).

77 10-та Загальна доповідь щодо діяльності ЄКЗК, пункт 29. URL: https://rm.coe.int/1680696a74.
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● Діти не мають народжуватися у в’язниці – констатовано усталену
практику держав-членів РЄ щодо переведення жінок-ув’язнених на
період пологів до «звичайних» лікарень.

● Застосування кайданків щодо вагітних жінок під час гінекологічних
обстежень для їхнього прикріплення до різного роду предметів меблів
є неприйнятним, нелюдяним і таким, що принижує людську гідність.

o Подібну заборону містять і Бангкокські правила. Так, вони прямо
забороняють використання кайданків і під час пологів, і одразу
після них – з огляду і на ті ризики, які такий захід безпеки створює
для жінки та плоду, і на відсутність необхідності його застосування
до вагітних78.

● Будь-який допологовий чи післяпологовий догляд, що надається в
ув’язненні, має бути сумірним з доглядом, що надається у звичайних
умовах на волі.

Широкий набір гарантій, покликаних забезпечити захист вагітних жінок у
місцях позбавлення волі, містять неодноразово згадувані уже Бангкокські
правила. Ці правила прямо передбачають, що медичні обстеження ув’язнених
жінок мають обов’язково визначати поточну або минулу вагітність79. Окрім
цього, у місцях позбавлення волі має бути забезпечено можливість догляду за
жінками, що страждають на наркотичну залежність – причому умови такого
догляду мають враховувати особливі потреби вагітних жінок80. Не
допускається одиночне ув’язнення вагітних жінок, матерів-годувальниць та
матерів дітей молодшої вікової групи81.

Окремо передбачається, що жінки, які зазнали сексуального насильства,
внаслідок чого завагітніли, мають мати можливість отримувати будь-яку
необхідну в такому випадку медичну, психологічну та юридичну допомогу82.
Що стосується неповнолітніх вагітних дівчат, що перебувають у місцях
позбавлення волі, – рівень отримуваного ними догляду (зокрема, медичного)
має відповідати рівню догляду за дорослими вагітними жінками, а також
враховувати особливі наслідки, які для їхнього організму у відповідному віці
може мати вагітність83.

83 Там само, правило 39.
82 Там само, правило 25.
81 Там само, правило 22.
80 Там само, правило 15.
79 Там само, правило 6.

78 Керівництво із застосування правил Нельсона Мандели: впровадження переглянутих мінімальних стандартних
правил ООН поводження з в’язнями. Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини, 2018 рік. URL:
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/07/NMR-guidance-doc-Ukrainian.pdf.
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Щодо національного законодавства, то ст. 83 Кримінального кодексу України
передбачає можливість звільнення від відбування покарання з
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, у
разі призначення їм одного з двох основних покарань: обмеження волі або
позбавлення волі.

Глава 21 КВК України містить норми, спрямовані на покращення умов
відбування покарання вагітних жінок, матерів-годувальниць і жінок, які мають
дітей віком до трьох років. Серед таких гарантій варто виділити: право не бути
направленими до карцеру (ч. 2 ст. 132 КВК України); заборона застосовувати
заходи фізичного впливу, зброю, а також засоби сльозогінної та дратівної дії
до жінок з явними ознаками вагітності, крім випадків вчинення ними
групового нападу, що загрожує життю або здоров’ю працівників місць
попереднього ув’язнення або інших осіб, чи збройного опору (ч. 3 ст. 106
КВК України, п. 2, розділ XXVI Правил внутрішнього розпорядку установ
виконання покарань); право на підвищені норми харчування, поліпшені
житлово-побутові умови; особливості праці та забезпечення одягом дітей.

Підвищені вимоги харчування до вагітних жінок застосовуються за чотири
місяці до пологів, а до годуючих матерів і годувальниць на час годування до
дев’ятимісячного віку дитини (за висновками лікаря). Перелік продуктів та
норми, які передбачені для таких засуджених, встановлені Нормою № 9 для
вагітних жінок і матерів-годувальниць, які тримаються в установах виконання
покарань та слідчих ізоляторах, що затверджена постановою Кабінету
Міністрів України № 336 від 16.06.1992. Норма 10 цієї ж постанови містить
перелік продуктів харчування, якими забезпечуються діти, які проживають
разом із засудженими матерями у будинках дитини. Жінкам вагітністю понад
чотири місяці безоплатно надаються комунально-побутові послуги (ч. 4 ст. 115
КВК України). Вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років,
залучаються до праці лише за власним бажанням та з урахуванням
висновку лікарської комісії колонії. При цьому на вагітних жінок та жінок, які
мають дітей до трьох років, поширюються гарантії, які передбачені Кодексом
законів про працю України в частині відпусток у зв’язку з вагітністю та
народженням дитини тощо. Стаття 142 КВК України, а також розділ XXXI
Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань передбачають
можливість таких категорій засуджених жінок проживати за межами
виправної колонії на час звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і
пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку. Проживання за
межами виправної колонії можливе за умови: сумлінного ставлення до праці
та у зв’язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного
віку. Дозвіл на проживання за межами виправної колонії засудженим
надається постановою начальника виправної колонії за погодженням зі
спостережною комісією.
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Засуджені, яким дозволено проживати за межами виправної колонії у зв’язку
з вагітністю, пологами та народженням дитини, користуються більш
широкими гарантіями, коли порівняти із засудженими жінками, які надалі
проживають в установі виконання покарань. Так, відповідно до ч. 2 ст. 142
КВК України засуджені жінки, яким дозволено проживання за межами
виправної колонії:

- оселяються поблизу виправної колонії і перебувають під наглядом
адміністрації колонії;

- можуть носити одяг, прийнятний у цивільному вжитку, мати при собі
гроші, мобільні телефони, аксесуари до них та цінні речі;

- можуть без обмеження листуватися, одержувати грошові перекази,
посилки (передачі) і бандеролі, витрачати гроші, мати побачення з
родичами та іншими особами, користуватися мобільним зв’язком за
свій рахунок;

- користуються правом вільного пересування по території, межі якої
визначаються начальником виправної колонії;

- у разі пологів, хвороби засуджених або їхніх дітей вони можуть
поміщатися в місцеві лікувальні заклади охорони здоров’я;

- після закінчення періоду звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю
та пологами виконують роботу за вказівкою адміністрації виправної
колонії, їм нараховується заробіток на загальних підставах з іншими
засудженими, які відбувають покарання у виправній колонії
конкретного виду.

«Це величезна рідкість. В нас є “посьолок”...(в Покрові). Він єдиний у
нас. І ті, у кого обмеження волі, мають право жити за межами колонії,
але я знаю тільки один такий випадок. Це було дуже-дуже давно – десь
2014 рік. От зараз Зайцева (ДТП в Харкові, – прим.) там на тому
“посьолку” сидить… Ну але це не буде через вагітність і пологи, мабуть.
Це правило застосовується дуже рідко.»

Ганна Скрипка, юристка ГО «Альянс української єдності»

Засуджені жінки, які мають дітей віком до трьох років, наділені правом
проживати разом зі своїми дітьми в будинках дитини, які створюються при
виправних колоніях. Діти можуть проживати в таких будинках до досягнення
трьох років. Якщо ж у матері дитини, яка досягла трирічного віку, невідбута
частина строку покарання не перевищує одного року і вона сумлінно виконує
свої материнські обов’язки, перебування дитини в будинку дитини може бути
продовжено адміністрацією виправної колонії до звільнення матері.
Засуджена жінка має право проживати разом зі своєю дитиною в будинку
дитини або дитина може бути під наглядом адміністрації, у разі якщо матір не
виявила бажання проживати разом з дитиною.
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Пунктом 3.2 Положення про будинок дитини при виправній колонії
передбачено такі права для жінки, дитина якої перебуває в будинку дитини:
право працювати за власним бажанням з урахуванням висновку лікарської
комісії виправної колонії; здійснювати короткочасний виїзд за межі виправної
колонії на території України для влаштування дітей у родичів, опікунів або в
дитячих будинках тривалістю не більш як десять діб без урахування часу
перебування в дорозі (не більш як три доби). Окрім цього, на засуджену жінку,
яка проживає в такому будинку, покладаються обов’язки, пов’язані з
вихованням дитини, а зміст їх зводиться до відповідальності матері за
забезпечення найкращих інтересів дитини тощо. З проаналізованого
вбачається, що такі будинки покликані забезпечити спільне проживання
дитини разом з матір’ю задля формування та зміцнення зв’язків між матір’ю і
дитиною. Станом на 2022 рік в Україні функціонує лише два будинки
дитини: будинок дитини при при Кам’янській виправній колонії (№ 34) та
при Покровському виправному центрі (№ 79).

Право на зустрічі матері та дитини у випадку їх розлучення

Якщо дитина передається родичам, то засуджена має право бачитись з
дитиною на побаченнях: короткострокових (тривалістю до чотирьох годин) і
тривалих (до трьох діб)84, які гарантовані ст. 110 КВК України. Також жінка, яка
відбуває покарання у виправній колонії мінімального рівня безпеки, має
право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії на обмежений строк
(ч. 4 ст. 111 КВК України). На додаток, для підтримання зв’язку з дітьми зокрема,
ст. 110 КВК України надає право засудженій жінці користуватися засобами
телефонного зв’язку та Інтернетом85.

Цікавими є запитання, як здійснюється возз’єднання матері та дитини після
звільнення останньої з місць позбавлення волі? Які кроки потрібно здійснити
жінці для того, щоб забрати дитину з дитячого закладу? Порядок взаємодії
установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та
суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які
відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк, не містить згадки про взаємодію установ виконання покарань
з органами опіки та піклування, дитячими будинками, в яких знаходяться
діти засуджених тощо. Порядок взаємодії суб’єктів соціального патронажу
звільнених осіб (затверджений 07.11.2011) також не передбачає механізму
допомоги засудженій жінці вирішити питання, пов’язані з дитиною, яка
перебуває в дитячому закладі.

85 Такі послуги є платними. Відповідно до п. 2 глави XIV Правил тривалість розмови не має перевищувати 15
хвилин. Такі телефонні розмови надаються засудженому за його письмовою заявою, в якій зазначаються
місцезнаходження, телефонний номер абонента та тривалість розмови.

84 Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії.
Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами (подружжя, батьки,
діти, усиновлювачі, встановлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки).
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Для вагітних жінок, матерів-годувальниць, які відбувають покарання в
установах виконання покарань, передбачений перелік речового майна, яким
вони забезпечуються відповідно до Норми належності речового майна для
вагітних жінок, матерів-годувальниць та годувальниць, які відбувають
покарання в установах виконання покарань, що затверджена наказом
Мін’юсту України від 20.02.2012 № 280/5. Також законодавство передбачає
забезпечення засудженої жінки, яка народила дитину, відповідним одягом та
іншими речами гігієни, які необхідні для новонародженої дитини – згідно з
Нормою належності одягу, взуття і м’якого інвентарю для дітей, які
перебувають у будинках дитини при установах виконання покарань, що
затверджена тим же наказом Мін’юсту України від 20.02.2012.

Організація процесу передпологового та післяпологового супроводу та
медичного обстеження засуджених жінок

Порядок надання медичних послуг засудженим вагітним жінкам, жінкам, які
народили, матерям-годувальницям регулюється Порядком організації
надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, який
затверджений наказом Мін’юсту та МОЗ України від 15.08.2014 № 1348/5/572. З
аналізу положень цього Порядку вбачається, що амбулаторний огляд
засуджених здійснюється щодня. Під час першого огляду
лікарем-акушером-гінекологом вагітної засудженої заповнюється форма
№ 111/о «Індивідуальна карта вагітної і породіллі», а також інші обов’язкові
форми документів, які затверджені МОЗ. Коли вагітна засуджена жінка
направляється в заклад охорони здоров’я, то такі картки передаються в той же
заклад також. Додаток 7 до цього Порядку містить перелік показань і
протипоказань для направлення хворих до спеціалізованих та
багатопрофільних лікарень (відділень) (ідеться про позаматкову вагітність,
кровотечу та пологи, які є підставою для направлення засудженої
вагітної жінки до закладу охорони здоров’я).

Законодавство не регламентує процесу організації направлення
засуджених жінок, які народжують, до медичного закладу. Так, немає
інформації, в який термін скеровується жінка в заклад охорони здоров’я
(тобто за кілька днів до пологів чи одразу, коли пологи розпочались), як
організовується такий процес (чи має бути постанова начальника
виправної колонії чи скерування лікаря, якими транспортними
засобами направляється жінка до медичного закладу, тобто чи це
здійснюється шляхом конвоювання засуджених чи шляхом виклику
швидкої допомоги та поміщення її в автомобіль медичного закладу), у
які строки та в який спосіб засуджена жінка забезпечується одягом та
іншими речами для новонародженої дитини (до пологів чи після), чи
надаються жінці якісь засоби особистої гігієни тощо.
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Як бачимо, до засуджених до позбавлення волі вагітних жінок,
матерів-годувальниць та жінок, які мають дітей віком до трьох років,
застосовуються загальні стандарти прав жінок, що перебувають у місцях
позбавлення волі, які описані вище, з урахуванням, зокрема, найкращих
інтересів дитини та можливостей реалізації такими категоріями жінок
своїх батьківських прав. Водночас варто звернути увагу на такі
законодавчі прогалини, як відсутність регламентації процесу організації
пологів засудженої жінки; відсутність можливості розміщення та
проживання неповнолітніх жінок-матерів разом зі своїми дітьми в
будинку дитини; відсутність регламентації механізму взаємодії матері та
дитини у випадку розлучення їх у зв’язку з досягненням трирічного віку
дитини.
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«Я зустрілась з мамою на “свіданке”, вона прийшла один раз і сказала, що я
їй більше не дочка. Я коли сиділа потім, то знала, що мені нема куди
повертатись. Звільнилась і поїхала до свого старого подєльніка, через якого і
сіла. Він мене бив, я думала в мене немає іншого вибору…»

цитата з інтерв’ю однієї із жінок, що перебуває в місцях позбавлення волі

У 2016 році ГО «Ла Страда – Україна» проаналізувала судові вироки за статтями
Кримінального кодексу України, що містять покарання за насильницькі
злочини, зокрема за умисне вбивство, які були винесені жінкам. Із випадково
вибраних 34 вироків зі 100 дослідники зробили опосередкований висновок
про присутність гендерно обумовленого насильства як причини злочину86.

За даними Програми розвитку ООН, від фізичного домашнього насильства в
Україні страждає орієнтовно 1,8 млн жінок87. Також в експертному середовищі
існує гіпотеза, що часто за скоєними жінками злочинами можна виявити
причинно-наслідковий зв’язок між попереднім досвідом насилля та скоєним
злочином88. Дані цього дослідження свідчать про те, що більшість жінок, які
мають досвід перебування в колоніях, зазнавали насильницьких дій стосовно
себе до ув’язнення, а також були свідками насильницьких дій у дитинстві.

Як правило, під час розгляду справи про вбивство майже не враховуються
факти попереднього домашнього насильства, що могли мати місце стосовно
обвинуваченої жінки. Особливо, коли йдеться про ромських жінок.

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 47 917 осіб
ідентифікували себе як роми89. Проте реальна цифра, вірогідно, є значно
вищою, оскільки в Україні бракує офіційних всебічних і точних даних про
кількість ромського населення на території держави. Експерти ОБСЄ вказують
три основні причини різниці між офіційними та неофіційними цифрами: 1) у
деяких районах багато ромів не мають ідентифікуючих документів, а тому не
зареєстровані в країні; 2) небажання ромів оголосити своє етнічне
походження через страх, що вони стануть об’єктами дискримінації;
3) неправильний запис державними органами «ромів» як «румунів»90.

90 Безгромадянство, Дискримінація та Маргіналізація Ромів в Україні, березень 2018. Результати дослідження
Європейського центру з прав ромів. URL:
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/4616_file2_roma-belong-ukraine-ukranian-language.pdf

89 Всеукраїнський перепис населення 2001. Державний комітет статистики України. URL:
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/

88 Цебрій Є. «Жінки, яких не видно»: куди податися колишній засудженій, якщо її ніде не чекають. Повага:
кампанія проти сексизму. URL:
https://povaha.org.ua/zhinky-yakyh-ne-vydno-kudy-podatysya-kolyshnij-zasudzhenij-yakshho-yiyi-nide-ne-chekayut/

87 1,8 мільйона жінок в Україні страждає від фізичного домашнього насильства. Громадський простір. URL:
https://www.prostir.ua/?news=18-miljona-zhinok-v-ukrajini-strazhdaje-vid-fizychnoho-domashnoho-nasylstva

86 https://lb.ua/society/2019/09/13/437190_ya_vbyu_tvogo_sina_i_potim_pobachimo_chi.html
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У дослідженнях проблем ромських громад не приділено особливої уваги
жінкам. Вважається, що всі роми мають однакові проблеми. Їх вивчають як
«однорідну групу» (незалежно від їхньої статі), що посилює упередженість
щодо «ромів» і не враховує гендерних потреб, соціальної та демографічної
різноманітності91.

Також відомо, що в найбільш традиційних ромських родинах порушуються
базові права людини, зокрема часто шляхом укладання ранніх шлюбів між
дітьми, застосовуючи при цьому різні види гендерно зумовленого насильства
стосовно дівчат. У найбільш закритих громадах дівчата кидають школу через
ранні шлюби, які ведуть до ранніх та частих вагітностей, як наслідок –
втрачають можливості заповнити прогалини в освіті. Такий соціальний
контекст негативно впливає на можливості знайти роботу й отримувати
регулярний дохід. Дані цього дослідження демонструють, що лише 30 %
респонденток, включно з жінками-ромками, мають закінчену середню освіту і
стільки ж мають професійно-технічну освіту. Ще майже 15 % мають неповну
або повну вищу освіту. Це також стосується ситуації з роботою: лише 15,7 %
опитаних жінок повідомили, що мають постійну роботу з повним робочим
днем, а понад половина (51,9 %) опитаних охарактеризували свою зайнятість
як часткову. Така статистика може вказувати на те, що українці не готові
сприймати жінок, що мають досвід перебування в місцях позбавлення волі, а
особливо ромських жінок, як колег по роботі, сусідок або членів своєї сім’ї.

У процесі кількісного етапу дослідження, що тривав з березня по грудень
2021 року, було проведено 296 інтерв’ю. Серед респонденток, що взяли участь
у дослідженні, 111 осіб перебували в місцях позбавлення волі на час інтерв’ю,
185 раніше були в місцях позбавлення волі, з них 7 мали досвід перебування в
місцях позбавлення волі раніше й одночасно знаходились у місцях
позбавлення волі на момент проходження інтерв’ю.

Серед 296 респонденток 43 були ромської національності, з них 16
перебували в місці позбавлення волі на час інтерв’ю, 26 мали відповідний
досвід раніше і одна респондентка належала до обох груп одночасно.

91 Afanasieva L., Bukrieieva I., Glyns’ka L., Hlebova N., & Semikin M. Family Roles of Roma and Ways to Overcome its
Socio-Cultural Isolation. Journal of History Culture and Art Research. 2020. 9(3), 288–296. DOI:
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2716
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Соціальний та сімейний статус респонденток

Більшість опитаних жінок – 70,6 % – мають дітей
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Близько 30 % респонденток мають закінчену середню освіту і стільки ж мають
професійно-технічну освіту. 18,6 % опитаних жінок мають незакінчену середню
освіту та 9,5 % респонденток мають неповну вищу освіту. Вищу освіту здобули
5,4 % опитаних учасниць дослідження. Лише 2 % опитаних жінок не здобули
освіти. Ще 4,5 % опитаних не відповіли на це запитання.

Переважна більшість учасниць дослідження мають документи: 89,8 %
повідомили, що мають паспорт, 69,9 % жінок зазначили, що мають свідоцтво
про народження, і 77,7 % респонденток мають ідентифікаційний код (код
платника податків). Серед жінок, що зараховують себе до ромської
національності, всі опитані мають принаймні один документ. Майже половина
(47 %) жінок зазначили, що мають паспорт, 29 % мають свідоцтво про
народження і 24 % респонденток мають ідентифікаційний код.
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При цьому частка людей, які цілком впевнені, що залишаться на своєму місці
проживання наступного місяця, становить 41,6 %, а тих, хто зовсім не
впевнений, – 8,4 %.

Серед жінок-ромок половина (50,5 %) відзначила, що скоріше впевнені в
стабільності проживання у зазначеному житлі, і близько половини (49,5 %)
вагаються, що зможуть і надалі проживати в обраному місці. Щодо тривалості
проживання в зазначених місцях, то більш ніж половина респонденток
(53,7 %) зазначили, що живуть так усе або майже все життя. Понад чверть
(28,7 %) жінок вказали, що проживають в обраних житлових умовах протягом
кількох років, і 17,6 % учасниць повідомили, що перебувають в таких житлових
умовах від кількох днів до кількох місяців. Що стосується жінок-ромок, то
більшість (75,6 %) проживає в зазначених місцях кілька років і більше. 24,4 %
респонденток з-поміж них відзначили, що проживають у вказаних умовах від
кількох днів до кількох місяців.

Понад чверть учасниць дослідження (37,2 %) перебувають у місцях
позбавлення волі і наразі не працюють, мають часткову зайнятість. Про повну
зайнятість повідомили 15,7 % жінок та більш ніж половина (51,9 %)
респонденток охарактеризували свою зайнятість як часткову, враховуючи
тимчасову та сезонну роботу. Чверть учасниць (20 %) є безробітними, а кожна
десята учасниця дослідження має одноденну роботу. Серед ромок 61,4 % на
момент участі в дослідженні охарактеризували свою зайнятість як часткову,
тимчасову та одноденну. Серед опитаних жінок 34,6 % зарахували себе до
безробітних і 4 % респонденток працюють наразі повний робочий день.
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Серед жінок, що раніше перебували в місцях позбавлення волі, у 39 % не було
грошей, щоб купляти їжу щодня протягом останніх трьох місяців. Також кожна
десята (13 %) респондентка, що раніше перебувала в місцях позбавлення волі,
зазначила, що наразі не має власного мобільного телефона. Кожна п’ята жінка
(19 %) не мала де спати щоночі впродовж останніх трьох місяців на час
опитування.

Гендерно зумовлене насильство

Серед жінок, що взяли участь в опитуванні, понад 80 % зазначили, що
зазнавали насильницьких дій стосовно себе до ув’язнення. Це може слугувати
підтвердженням гіпотези, що жінки, які перебувають / перебували в
ув’язненні до скоєння злочину, пережили досвід гендерно зумовленого
насильства. Найчастіше респондентки зазнавали фізичного (77 %) та
психологічного (72 %) насильства з боку кривдника. Майже половина
респонденток зіткнулася з економічним (48,6 %) та сексуальним (42,6 %)
насильством. Будь-який вид насильства є актом порушення прав і свобод
людини та має важкий вплив на психіку і фізичне здоров’я жінки.
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Ромські жінки ще більш вразливі до різних видів гендерно зумовленого
насильства, оскільки зазнають множинної дискримінації (етнічної,
соціально-економічної, гендерної)92. Проте вони часто бояться звертатися по
допомогу до поліції або соціальних, медичних та інших установ через
стигматизацію і дискримінацію. Особливої уваги потребує те, що ромки
частіше стикаються з насильством до них з боку батька чи матері, а також
чоловіка / партнера, що може свідчити про традиції примусових шлюбів, які
застосовуються до ромських жінок. Два основні фактори, що впливають на
появу ранніх шлюбів для ромів, – це культурний та економічний фактори.

Подальша успішна соціалізація жінок ромського походження в суспільстві має
охоплювати заходи щодо підтримки, захисту і сприяння гендерної рівності в
ромських громадах та суспільстві загалом. Зокрема, це ліквідація практики
ранніх шлюбів, взаємодія з місцевим населенням, можливості
працевлаштування, доступ до освіти та медичних послуг, відносини з
правоохоронцями, покращення житлових умов, систематична
інформаційно-просвітницька робота щодо запобігання домашньому
насильству в сім’ї.

92 Дослідження проблем ромського населення (за результатами моніторингу в Автономній Республіці Крим,
Одеській та Закарпатській областях). Київ, 2014. МБО Ромський жіночий фонд «Чіріклі». URL:
http://www.chirikli.com.ua/index.php/en/news/item/85-doslidzhennia-problem-romskoho-naselennia
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Опитані засуджені повідомляють, що насильство щодо них здійснили
переважно саме представники поліції (65 %). Це можна обґрунтувати
проявами дискримінації, стигматизації з боку відповідальних служб та
органів. 50 % респонденток відповіли, що насильство стосовно них
здійснювали також батьки, 62 % вказали на насильство з боку колишнього
партнера / чоловіка, а 40 % респонденток зазначили про насильство з боку
чоловіка. Такі результати підтверджують, що нерідко постраждала і кривдник
знайомі особисто, ґвалтівником же найчастіше є партнер93.

Зважаючи на незначну кількість ромок у вибірці, значущу різницю між
групами можна виділити лише за кількістю тих, хто відповів про вчинення
насильства щодо них батьком чи матір’ю: 50,5 % серед жінок-неромок проти
71,8 % серед ромок, а також чоловіка / партнера – 39 % серед неромок проти
54 % з-поміж ромок94.

У рамках дослідження нам вдалося зібрати дані щодо стигматизації та
дискримінації жінок ромської і неромської національності, які відбули
покарання в колоніях, та набрати вибірку, яка дозволяє мати достатній
рівень впевненості у репрезентативності отриманих результатів. Результати
інтерв’ювання працівників/ць жіночих установ підтверджують гіпотези, що
жінки, які відбували покарання, перебувають у більш стигматизованому
становищі, ніж чоловіки. Яскравим прикладом цього твердження може стати
факт, що кімнати побачень у колоніях, де утримуються жінки, майже не
використовуються, тимчасом як у чоловічих колоніях вони завжди зайняті.

«...З практики скажу, що ніхто до жінок майже не їздить. Якщо є батьки,
то вони можуть надсилати передачі. Щоб приїхати на побачення –
потрібні кошти. Крім того, я не знаю, чому так відбувається, але якщо на
всю колонію у двох жінок чи навіть в однієї є чоловік, який може
приїхати, – то це вже добре. А чоловіки наші (засуджені, – прим. Я. В.) –
вони трохи іншого складу, вони знають, як жінок “заманити”, навіть не
знаю, як це сказати. Якось чоловікам більше це вдається. Вони й
одружуються, а у жінок такої практики майже немає. Буває якийсь
один випадок на тисячу людей, але це дуже малий відсоток.

У мене були клієнти, жінки яких сиділи. І він за неї боровся! Таких мало,
але вони є, хоча, як правило, стараються не їздити, бо були такі
випадки, коли дуже сильна була заздрість серед інших дівчат в колонії,
і це відображається на її житті там».

Ганна Скрипка, юристка ГО «Альянс української єдності»

94 Відсотки наводяться відносно загальної кількості тих, хто повідомив про випадки насилля по кожній з груп
окремо (ромки і неромки).

93 Understanding and addressing violence against women. World Health Organization, 2012. URL:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432
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Загалом результати цього дослідження свідчать про те, що жінки, які
перебувають у в’язниці або мали досвід відбування такого покарання
раніше, зазнавали гендерно зумовленого насильства до ув’язнення. Це
може свідчити про те, що досвід насильства міг вплинути на передумови
вчинення жінками злочину. Статистичне підтвердження цієї тези потребує
додаткових досліджень у майбутньому.

«З мого досвіду, більш ніж половина сидить за важкі тілесні або
нанесення тілесних ушкоджень, що потягли за собою смерть –
потрапила в артерію або щось таке. От всі ці жінки страждали від
домашнього насильства і всі вони захищалися, але при вироках це не
враховується. Лише один випадок у мене був, коли врахували
попереднє домашнє насильство і застосували “самооборону”, а не
121-шу, нанесення тілесних.

Цей випадок був давно, напевно рік 2012-й, а може, і 2010-й. Це був
єдиний випадок у моєму досвіді, бо довести таке дуже важко. Вона
каже: “Він летів на мене з ножем, я з дитиною. Я схопила ніж і вдарила
один раз. Все – потрапила в артерію і людина вмерла”. Їй дають 7 років
– це дуже багато. Це була самооборона, але в неї поліція не виявила
тілесних ушкоджень, наприклад, або раніше зафіксованих випадків,
що це було домашнє насильство – це тільки зараз люди вже більше
розуміють, бо про це почали говорити. Зараз люди більше звертаються,
а раніше взагалі ніхто не звертався».

Ганна Скрипка, юристка ГО «Альянс української єдності»

Вплив збройної агресії РФ проти України на становище
засуджених жінок

Повномасштабне вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року
вплинуло на всі сфери суспільного життя українців/нок, зокрема й на
відбування покарання жінками, засудженими до позбавлення волі в Україні.
Адже на території, тимчасово непідконтрольній Україні, знаходиться дві
установи виконання покарань для осіб жіночої статі, засуджених до
позбавлення волі, – «Приазовська виправна колонія (№ 107)» та
«Мелітопольська установа виконання покарань (№ 144)». Жінки, які
відбувають покарання саме в цих установах, зважаючи на їх наближеність до
районів, де ведуться бойові дії, повинні були підлягати обов’язковій евакуації,
що випливає з п. 24 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного
стану». Під час інтерв’ювання одна з опитаних представниць громадської
організації, які працюють в напрямку захисту прав ув’язнених жінок,
зазначила:
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«...22 лютого 2022 року, під час робочої зустрічі із представниками
влади, останні знали про високу ймовірність ведення бойових дій на
території Маріуполя. Попри це, вони не змогли надати відповідь, чому
ув’язнені, в тому числі жінки (яких у відповідних виправних колоніях
було мало), не евакуюються в інші установи. В результаті щонайменше
у двох установах на окупованій території – у Маріуполі та Мелітополі95 –
залишились ув’язнені, а інформація щодо стану справ там відсутня».

Ірина Максимова, ГО «Вільна»

Водночас у відповіді на запит Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем»
Департамент з питань виконання кримінальних покарань від 11 липня
2022 року повідомив, що таку евакуацію проведено було й успішно
переміщено 48 жінок.

Жінки, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, залучаються до
надання послуг з пошиття швейних виробів, у разі наявності замовлень, для
задоволення оборонних потреб держави та цивільного захисту.

Під час інтерв’ювання від представниці установи відбування покарань було
отримано інформацію, що в цілому з початком повномасштабної війни
працівники установ несуть службу в посиленому режимі. Крім того,
підвищився контроль за поведінкою й діяльністю засуджених до позбавлення
волі. В установах виконання покарань забезпечено щоденне інформування
засуджених жінок щодо оперативної обстановки в країні та актуальної
інформації про хід російсько-української війни з офіційних джерел, а саме:
Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального штабу,
Збройних Сил України.

Також, за даними, отриманими в результаті проведених інтерв’ю, посилюється
тенденція отримання засудженими умовно-дострокового звільнення від
відбування покарання. Це пов’язано передусім із тим, що менша кількість
людей полегшує для працівників установ виконання заходів безпеки,
наприклад, під час повітряних тривог (коли всі мають бути відведені в
бомбосховище), а також здійснення контролю за поведінкою засуджених.
Щодо наявності бомбосховищ і спеціальних укриттів, то, як повідомляється,
всі установи відбування покарань жінками забезпечені такими96.

96 Відповідь Департаменту з питань виконання кримінальних покарань на запит Асоціації жінок-юристок України
«ЮрФем» від 11 липня 2022 року: «Фонд захисних споруд в цих установах складає: 2 сховища, 4 протирадіаційні
укриття, 3 найпростіші укриття, в тому числі:

- в державній установі «Збаразька виправна колонія (№ 63)» 3 протирадіаційні укриття загальною місткістю
1100 осіб;
- в державній установі «Кам’янська виправна колонія (№ 34)» 1 сховище місткістю 1400 осіб;
- в державній установі «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)» 1 протирадіаційне укриття загальною
місткістю 300 осіб;
- в державній установі «Качанівська виправна колонія (№ 54)» 3 найпростіші укриття загальною місткістю
423 особи;
- в державній установі «Покровський виправний центр (№ 79)» 1 сховище місткістю 300 осіб».

95 Примітка: Колонія в Мелітополі є єдиною на території України, де на момент початку повномасштабної агресії
Російської Федерації проти України утримувались неповнолітні жінки-засуджені. Щодо такої категорії жінок існує
особливий ризик вчинення сексуального насильства загалом, який в умовах конфлікту лише зростає. Тож питання
їхньої евакуації мало б бути одним із пріоритетних.
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Посилений психологічний тиск та фактори, що викликають стрес, стають
причиною виникнення конфліктів в середовищі засуджених. Такі фактори
охоплюють головно відсутність стабільної ситуації в країні загалом,
невпевненість у майбутньому, нестабільність або, інколи, відсутність зв’язку з
рідними і близькими. Для уникнення цього, як повідомляє Департамент з
питань виконання кримінальних покарань, у місцях позбавлення волі
проводяться тренінгові заняття із засудженими (наприклад, «Методи
самовпливу у випадку панічних атак», «Подолання депресії та стресу в умовах
військових дій»):

Управлінням ресоціалізації та соціальної реабілітації Департаменту
спільно з Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» проведено
навчальні онлайн-тренінги на теми: «Що з нами відбувається під час
війни: особливості реагування людини на стрес та загрозу», «Зберегти
себе, зберегти дітей: техніки самодопомоги та стабілізації у стресі» та
«Як допомагати екологічно: особливості надання першої психологічної
допомоги» для психологів державних установ «Кам’янська виправна
колонія (№ 34)» та «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)».

У ГО «Вільна» повідомляють також про можливі фінансові труднощі, які
виникають у жінок, що відбули покарання та звільнились з установ відбування
покарання під час воєнного стану в Україні.

«Відомо, що жінки, звільнені з відповідних установ, не отримують
жодної допомоги, а отже не мають коштів на те, аби дістатись на
підконтрольну Україні територію. Крім того, перетин блокпостів на лінії
фронту надзвичайно небезпечний. Показовим прикладом є випадок,
коли жінка була звільнена із установи в Маріуполі після окупації міста
збройними силами російської федерації, однак була вимушена ще
місяць перебувати в установі через неможливість виїхати. В результаті
їй довелось втікати на підконтрольну Україні територію пішки,
ховаючись від обстрілів та оминаючи блокпости загарбників.»

«Після початку повномасштабної війни держава припинила видавати
одноразову грошову допомогу, що передбачена статтею 157
Кримінально-виконавчого кодексу України97. Особам, що звільняються
із місць позбавлення волі, гарантується лише квиток до місця їхнього
постійного проживання. Така бездіяльність виправдовується
впровадженням воєнного стану в Україні. Як результат, кошти на
рахунку на момент звільнення є лише у тих осіб, які мають можливість
працювати під час перебування у колонії (Проте й такі заробітні плати
є вкрай недостатніми, лише в одній із колоній, з якими співпрацюють
опитані представниці ГО – Збаразька виправна колонія – заробітна
плата коливається від прожиткового мінімуму до максимальної суми у
13 тис. грн, – прим.). Інші ж засуджені, які, наприклад, знаходяться у
протитуберкульозних диспансерах та мають бути ізольовані, а отже не
мають можливості працювати, повністю позбавлені матеріальної

97 Стаття 157. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання
1. Особи, які звільнені від відбування покарання, забезпечуються безплатним проїздом до місця проживання

або роботи в межах України.
2. У разі відсутності необхідного за сезоном одягу, взуття і коштів на їх придбання особи, звільнені від

відбування покарання, забезпечуються одягом і взуттям безоплатно. Одноразова грошова допомога надається за
рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

3. Особи, які звільнені від відбування покарання і потребують за станом здоров’я постійного догляду, а також
неповнолітні направляються до місця проживання в супроводі родичів або працівника колонії.

57



підтримки та не мають навіть коштів на те, аби купити їжу під час
дороги із колонії додому.»

«Відмова центрів зайнятості у взятті на облік жінок, що звільнились із
місць позбавлення волі. Це питання було проблемним і до початку
повномасштабної війни, однак із 24 лютого воно лише загострилось. В
результаті відмови центрами зайнятості у взятті на облік звільнені
жінки не мають статусу безробітних, не можуть знайти роботу та не
отримують матеріальну допомогу по безробіттю, що гарантовані їм
законом. При втручанні юристів, правозахисних організацій у кожному
окремому випадку питання вирішуються. Однак фактично системно
гарантовані законом права державою не забезпечуються».

Ірина Максимова, ГО «Вільна»

Загалом внаслідок збройної агресії РФ проти України існує загроза для життя
й безпеки жінок, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що
зумовлює покладення на адміністрацію та персонал установ відбування
покарань додаткових обов’язків із забезпечення безпеки ув’язнених. Зокрема,
в’язниці та їхня базова інфраструктура наражаються на небезпеку внаслідок
невибіркових чи цілеспрямованих бомбардувань, які можуть не тільки
знищити системи водо- чи електропостачання, а й призвести до загибелі
людей. У випадку окупації території, на якій знаходиться
кримінально-виконавча установа, жінки та діти опиняються в ситуації
особливого ризику, адже вірогідність того, що вони страждатимуть від
сексуального насильства, тортур та жорстокого поводження, є надзвичайно
високою.
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Одним із завдань пенітенціарної системи України є допомога засудженим до
адаптації у суспільстві після закінчення строку відбування покарань, що
фактично виступає складовою попередження дискримінації та стигматизації
засуджених. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи
відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк» та Порядок взаємодії установ виконання покарань, уповноважених
органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час
підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк, що затверджений 03.04.2018,
регулюють порядок роботи у сфері соціальної адаптації осіб, які відбули
покарання.

Основними засобами виправлення та ресоціалізації засуджених є суспільно
корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і
професійно-технічне навчання, громадський вплив. Засоби виправлення і
ресоціалізації засуджених застосовуються з урахуванням виду покарання,
особистості засудженого/ї, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів
вчиненого кримінального правопорушення та поведінки засудженого під час
відбування покарання (ч. 4 ст. 6 КВК України). Допомогу засудженим, які
відбувають покарання у виді позбавлення волі, в соціальній адаптації у
суспільстві після звільнення від покарання надають установи виконання
покарань у взаємодії з органами пробації, поліції, місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, органами та
закладами охорони здоров’я, міграційними службами тощо.

Одним з основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених є
соціально-виховна робота – цілеспрямована діяльність персоналу органів й
установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення
мети виправлення і ресоціалізації засуджених. Наказ «Про організацію
соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими» передбачає
ведення щоденника індивідуальної роботи із засудженими, який
складається на кожного із засуджених задля здійснення індивідуальної
соціально-виховної роботи. Такий щоденник містить перелік відомостей, які
враховуються для подальшого рекомендування програм, які потрібно пройти
засудженим для виправлення тощо.

Соціально-виховна робота із засудженими охоплює такі сфери, як: освіта,
зайнятість, самодіяльність, релігійна сфера, допомога в подоланні
алкогольної, наркотичної залежності тощо. Такі види роботи із засудженими
здійснюються в індивідуальних, групових і масових формах на основі
психолого-педагогічних принципів і методів. Відповідно до кожного із цих
напрямів роботи із засудженими існують розроблені та затверджені
Положення, які містять програми щодо порядку реалізації кожної з таких сфер
у процесі роботи із засудженими. Перелік таких Положень та зміст їхніх
програм закріплено в наказі «Про затвердження положень про програми
диференційованого виховного впливу на засуджених» від 16.05.2016 № 1418/5.
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Зокрема, такі програми мають назви «Освіта», «Професія» «Духовне
відродження», «Подолання наркотичної залежності» тощо.

В Україні діють програми соціально-виховної роботи із засудженими, зміст
яких не враховує гендерних відмінностей, вікових категорій, особливостей
психологічного стану засуджених жінок.

Так, наприклад, у змісті щоденника індивідуальної роботи із засудженими
немає жодних відомостей, які стосувалися б опису особливостей відбування
покарання жінками, їх життєвого циклу, обставин життя, які передували
вчиненню злочину, немає даних і щодо оцінки того, чи піддавалася засуджена
насильству, чи підтримує зв’язок з дітьми, чи потребує допомоги у
встановленні контакту з близькими, розуміння концепції материнства тощо.

Водночас щоденник індивідуальної роботи із засудженими складається з
різних розділів, які стосуються відомостей про засудженого, про вчинений
ними злочин, зазначається інформація про освіту, соціальні зв’язки, стан
здоров’я, природні обдарування тощо.

Допомога засудженим при формуванні навичок відповідального
материнства

При ознайомленні з кримінально-виконавчим законодавством України не
виявлено жодних на законодавчому рівні програм, які були б спрямовані на
закріплення в засудженої знань для формування відповідального
материнства. Щоправда, в інформаційних джерелах згадується Концепція
удосконалення системи підготовки до звільнення та ресоціалізації жінок та
матерів з дітьми, які відбувають покарання в установах Державної
кримінально-виконавчої служби України. Метою цієї Концепції була
підготовка до звільнення та ресоціалізації жінок і матерів з дітьми та
повернення до суспільства в статусі його повноправних членів.

«Коли я повернулась додому після відсидки, родичі сказали, що я тут
більше не живу і дитини мені не побачити. Я почала плакать і просить
побачити дочку, тоді до мене вийшов батько, вдарив мене і погрожував
викликати поліцію. Я пішла.»

коментар жінки, звільненої з місць позбавлення волі

Водночас Порядок, який затверджений наказом від 03.04.2018
№ 974/5/467/609/280, не містить інформації про діяльність соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, не виявлено положень, які регламентували б
соціальний супровід жінки, котра звільняється з місць позбавлення волі, та її
дитини, заходи, які вживаються для допомоги такій жінці та її дитині, зокрема
відновлення контакту з дитиною, якщо вона проживає в дитячому будинку
тощо. Відповідно, існує потреба встановити реальну взаємодію між
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установами виконання покарань та службами у справах дітей, залучити такі
служби до ресоціалізації жінок, які мають дітей, шляхом надання консультацій
таким жінкам щодо організації процесу виховання дитини та вирішення
питань, пов’язаних із цим тощо.

Допомога засудженим у виготовленні / відновленні документів, що
посвідчують їхню особу, як спосіб адаптації в суспільстві після закінчення
строку відбування покарання

Установа виконання покарань (слідчий ізолятор) не пізніше ніж за три місяці
до закінчення призначеного строку покарання здійснює моніторинг
проблемних питань засуджених, які готуються до звільнення, та їхніх
можливих потреб після звільнення (згідно з наказом від 03.04.2018
№ 974/5/467/609/280). Моніторинг здійснюється шляхом проведення бесіди із
засудженими, під час якої, зокрема, з’ясовуються: наміри засудженого/ї щодо
його/її місця проживання після звільнення; наявність документа, що посвідчує
особу, та потреба у його отриманні (відновленні); наявність визначеного місця
працевлаштування; потреба в отриманні соціальних послуг. Тож засудженим
напередодні звільнення з місць позбавлення волі повинна надаватися
допомога, зокрема, у відновленні / виготовленні документів, що посвідчують
їхню особу.

Соціальний патронаж

Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»,
який поширюється на осіб, котрі відбувають покарання, а також на осіб, які
звільнені з установ виконання покарань, ідеться про соціальний патронаж,
що передбачає допомогу звільненим особам шляхом здійснення комплексу
правових, економічних, організаційних, психологічних, соціальних та інших
заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на їх соціальну адаптацію.
Закон передбачає суб’єктів соціального патронажу, які надають допомогу
засудженим, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі. Одним з
органів, з якими взаємодіють установи виконання покарань, є органи міграції,
до повноважень яких, серед іншого, належить забезпечення оформлення та
видачі особам, які відбувають покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк, і звільненим особам паспортів громадян
України (ст. 21 Закону).

Право засуджених на допомогу напередодні звільнення з місць
позбавлення волі у сфері житла, зайнятості, соціальних послуг, що
фактично є складовою допомоги для попередження дискримінації та
стигматизації осіб, які відбували покарання

Установи виконання покарань повинні з’ясувати, зокрема, чи будуть
забезпечені житлом засуджені після звільнення, а в разі відсутності житла в
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останніх – допомогти в забезпеченні їх житловими умовами шляхом взаємодії
з органами місцевого самоврядування та місцевими державними
адміністраціями, наприклад, розмістивши їх у тимчасові притулки, спеціальні
будинки-інтернати (за наявності підстав). Окрім того, вищенаведеним
законодавством передбачено, що засудженим надається допомога у
працевлаштуванні відповідно до професії та обраної спеціальності.

«Мені вперше зробили паспорт в тюрмі. Коли я вийшла на волю, то
хотіла почати жити нормально, пішла шукати роботу. Але я ромка, ще й
з відсидкою, обійшла десять роботодавців, але на роботу мене не
взяли.»

коментар жінки, звільненої з місць позбавлення волі

Дані проведеного опитування жінок, що відбувають/ли покарання в
місцях позбавлення волі

Водночас, як показують результати проведеного дослідження, стереотипне
ставлення до жінок, що відбували покарання, посилюється соціальними
факторами, що стають бар’єрами для ресоціалізації жінок. Жінки, які раніше
перебували у в’язниці, стикаються з багатовимірними бар’єрами після
звільнення, наприклад, системними, інституційними, а також індивідуальними
проблемами в особистісних стосунках. Негативні наслідки відбування
засудженими жінками позбавлення волі, спричинені перебуванням в ізоляції
в соціально несприятливому оточенні, обмеженням зв’язків із сім’єю,
складністю адаптації до порядку й умов виконання цього покарання, у
підсумку викликають у жінок стан депресії, пригніченості, апатії. У більшості
жінок під час перебування в ізоляції втрачаються соціально корисні зв’язки,
розпадається кожна друга сім’я, послаблюються або ж втрачаються зовсім
зв’язки з попереднім оточенням, втрачаються суспільно корисні навички98.
Жінки, які вийшли з місць позбавлення волі, а особливо жінки ромської
національності, стикаються з множинною дискримінацією.

Серед жінок, що взяли участь у дослідженні, близько 70 % мають одну дитину і
більше, але 33 % з них не мають батьківських прав, що відповідає загальним
тенденціям, відповідно до яких жінки, які перебувають у колоніях або
звільнилися з місць позбавлення волі, відчувають додаткові труднощі: деяких
позбавлено батьківських прав і їх складно повернути, коли не маєш ані житла,
ані доходу.

Серед опитаних жінок, що мають досвід перебування в місцях позбавлення
волі, лише 16 % мають роботу, що передбачає повну зайнятість. Також кожна
десята респондентка вказала, що їй доводилося часто змінювати місце

98 Права жінок: порядок їх реалізації у пенітенціарній сфері (посібник для персоналу Державної
кримінально-виконавчої служби України) / упоряд.: О. В. Романюк, Т. В. Івашева, О. С. Вишневський. Біла Церква,
2020. 67 с URL: https://i-rc.org.ua/files/posibnik-prava-jinok.pdf

63

https://i-rc.org.ua/files/posibnik-prava-jinok.pdf


проживання. Серед жінок, що раніше перебували в місцях позбавлення волі,
майже половина стикалася із ситуацією, коли не могла регулярно купувати
продукти протягом останніх трьох місяців. Водночас кожна десята
респондентка, що раніше перебувала в місцях позбавлення волі, зазначила,
що наразі не має власного мобільного телефона, а кожна п’ята жінка не мала
де спати щоночі протягом останніх місяців. Ці результати є свідченням того,
що жінки з досвідом перебування в місцях позбавлення волі мають труднощі
із забезпеченням базових потреб, таких як їжа, сон, безпека. Надалі це також
може негативно впливати на самопочуття, соціалізацію та самореалізацію
себе як особистості, мами, партнерки, працівниці.

У результаті проведеного інтерв’ювання також доцільно звернути увагу на
виявленні проблеми в контексті ресоціалізації після початку
повномасштабної війни. Ідеться про таке:

● Проведення нічних перевірок звільнених жінок щодо дотримання ними
встановленої комендантської години. Такі щонічні перевірки були
скасовані ще 2004 року та наразі є порушенням права на приватне
життя. Крім того, спілкування представників правоохоронних органів зі
звільненими жінками іноді здійснюється у принизливій формі.

● Повернення опіки над дітьми, що були на вихованні у прийомних
сім’ях. Особливо гостро ця проблема стоїть у випадках, коли діти
перебувають за кордоном. Так, повідомляється про випадки, коли
опікуни або соціальні служби намагаються позбавити жінок, що
звільняються з виправних установ, батьківських прав.

«Одним із яскравих прикладів є випадок жінки, що звільнилась із місця
позбавлення волі та наразі перебуває на супроводі у ГО «Вільна».
Вона проявила себе як хороша мати, яка надає повний догляд дитині,
є активною у суспільному житті своєї дитини, бере участь у шкільних
заходах, тощо. Попри це, вона багаторазово отримувала виклики від
Служба у справах дітей та сімʼї Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо розгляду питання позбавлення її
батьківських прав. Причина полягає в тому, що жінка не з’явилась за
викликом Служби, однак мала на це поважні причини, які донесла і до
Служби. Правозахисниця зазначає, що всі такі випадки, з якими
звертаються, вдається вирішити за допомоги юриста.»

Ірина Максимова, ГО «Вільна»

● Відсутність спеціалізованої психологічної та юридичної допомоги
засудженим жінкам, що пережили насильство.
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«ГО «Вільна» проводила опитування серед засуджених жінок та жінок,
що звільняються з місць позбавлення волі, і встановила, що багато з
них постраждали від насильства у минулому. При цьому багато з них
не усвідомлюють, що потерпали від насильства. Через наявну травму
та відсутність допомоги серед таких жінок спостерігається великий
відсоток рецидиву та повернення до колишнього життя. Отже, попри
закріплення у законодавстві зобов’язання держави здійснювати
програми ресоціалізації, вони фактично не працюють. Єдиними
такими програмами є ініціативи громадських організацій. Проте їх
недостатньо, аби покрити всі існуючі потреби.»

Ірина Максимова, ГО «Вільна»

«Щодо психологічної допомоги: її немає. Ну в установах є один
психолог, який має папери, що він проводить соціально-психологічну
роботу. Дівчата можуть звернутися, хто хоче, але ефективність тут
сумнівна. Зараз їм теж вже починають якісь посібники давати (ДКВС
готує), але поки великого впливу це не має.»

Ганна Скрипка, юристка ГО «Альянс української єдності»

● Необізнаність осіб, які відбули покарання у вигляді позбавлення волі,
про свої права й обов’язки.

«...більшість засуджених не обізнані щодо того, які права вони мають;
якими є правила адміністративного нагляду за особами, звільненими
з місць позбавлення волі; яким чином отримати одноразову
матеріальну допомогу у відповідності до ЗУ «Про соціальні послуги»; як
стати на облік у службі зайнятості та отримати допомогу по безробіттю;
як повернути дітей, що були передані на виховання тощо. Із початком
війни таке навчання стало фактично неможливим, а права звільнених
жінок не забезпечуються в повній мірі через введення воєнного стану в
Україні.»

коментар представниці ГО «Вільна»

Отже, важливим етапом забезпечення прав засуджених жінок є якісна
ресоціалізація жінок з місць позбавлення волі, що мала б охоплювати, серед
іншого, надання психологічної підтримки засудженим жінкам з урахуванням
можливого попереднього досвіду насильства і, відповідно, наявність
реабілітаційних програм для засуджених жінок, які враховували б їхні
специфічні потреби; роботу з налагодження соціальних зв’язків, від втрати
яких засуджені жінки, як показує дослідження, потерпають частіше, ніж
чоловіки. Успішність цього етапу напряму залежить від роботи Державної
кримінально-виконавчої служби та чутливості до потреб засуджених з боку
працівників місць відбування покарань.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

На основі аналізу національного та міжнародного законодавства щодо
регулювання правового статусу жінок, засуджених до позбавлення волі,
можна зробити висновок, що більшість міжнародних стандартів у цій сфері є
рекомендаційними, універсальні ж стандарти є здебільшого загальними та не
акцентують уваги на особливостях захисту прав жінок, що перебувають у
місцях позбавлення волі. Це означає, що держави на власний розсуд
визначають, які з положень, що стосуються статусу жінок, засуджених до
позбавлення волі, імплементовувати в національне законодавство.

Проведене дослідження демонструє, що на національному рівні гендерні
питання пенітенціарної політики спрямовані насамперед на захист
біологічного аспекту: материнства, вагітності, грудного вигодовування.
КВК України містить окрему главу 21 «Особливості відбування покарання у
виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми», норми якої
стосуються здебільшого саме правового статусу жінок, які є вагітними або
мають дитину. Зокрема, у випадках, коли засуджена вагітна та/або народила
дитину в місцях позбавлення волі, законодавством передбачено деякі
відмінності щодо її матеріально-побутового забезпечення, особливостей
праці, умов проживання тощо.

Законодавець передбачає додаткові гарантії для жінок, які відбувають
покарання, зокрема щодо умов відбування покарання, медико-санітарного
забезпечення, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і
зброї тощо. До засуджених до позбавлення волі вагітних жінок,
матерів-годувальниць та жінок, які мають дітей віком до трьох років,
застосовуються загальні гарантії жінок, що перебувають в місцях позбавлення
волі, з урахуванням найкращих інтересів дитини та можливостей реалізації
такими категоріями жінок своїх батьківських прав.

Водночас треба звернути увагу на окремі проблеми становища засуджених
вагітних жінок і тих, у яких є діти, а саме:

● специфічні потреби засуджених жінок за невеликими винятками не
враховуються;

● складність забезпечення можливості поміщення в пенітенціарну
установу в межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до
місця проживання до засудження або місця постійного проживання
родичів засудженої;

● відсутність достатньої кількості будинків дитини при місцях
позбавлення волі засуджених жінок;

● проблема забезпечення права на гігієну засуджених жінок, зокрема це
стосується спеціальних засобів гігієни для жінок та права на
користування душем;
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● не регламентовано процесу організації і проведення пологів засудженої
жінки;

● проблема забезпечення реалізації права на зустрічі матері, засудженої
до позбавлення волі, та дитини у разі їх розлучення через відбування
покарання матір’ю;

● проблема стигматизації та дискримінації жінок, засуджених до
позбавлення волі, зокрема підвищені ризики для жінок ромської
національності;

● в установах виконання покарань відсутні реабілітаційні програми, які
були б спрямовані на формування відповідального материнства в
засуджених жінок, які є вагітними чи уже мають дітей, а також інші
програми, які були б спрямовані на подолання попереднього досвіду
насильства, боротьбу із залежностями тощо;

● загроза для життя й безпеки жінок, які відбувають покарання в місцях
позбавлення волі, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на
територію України, зокрема ризики сексуального насильства, тортур і
жорстокого поводження.

Позитивні дії, зокрема надання додаткових гарантій, є важливим
інструментом забезпечення прав ув’язнених жінок. Втім, їх варто розглядати
не як спосіб захисту вразливої категорії, підтверджуючи цим традиційну роль
жінки, а радше як заходи, які нерозривно пов’язані з людською гідністю,
реабілітацією та соціальною реінтеграцією. Загалом, як показує аналіз
національного законодавства, незважаючи на певний гендерний
диференційований підхід до регламентації процесу відбування покарань
жінками, пенітенціарна політика в Україні здебільшого є гендерно
нейтральною.

Водночас, як висновуємо за результатами проведеного дослідження, існує
стереотипне ставлення до жінок, що відбували покарання, яке посилюється
соціальними факторами, що стають бар’єрами для ресоціалізації жінок. Жінки,
які раніше перебували у в’язниці, стикаються з багатьма бар’єрами після
звільнення, такими як складність працевлаштування, налагодження
особистих взаємин.

Звертаємо увагу на такі рекомендації, спрямовані на покращення становища
жінок, які відбувають / відбували покарання у виді позбавлення волі, і загалом
пенітенціарної політики в державі:

● розробити й запровадити законодавчі інструменти для оцінювання
потреб матері, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, та
дитини;
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● розробити і запровадити реабілітаційні програми для засуджених
жінок, які є вагітними чи мають дітей, задля формування навичок
відповідального материнства, взаємодії матері і дитини, а також інші
програми, які були б спрямовані на подолання попереднього досвіду
насильства, боротьбу із залежностями тощо;

● розробити окремий щоденник індивідуальної роботи із засудженими
жінками, який буде оцінювати психологічні особливості жінки,
враховувати аспекти, які стосуються того, чи піддавалася жінка
насильству, а також її ставлення до материнства в разі наявності дітей
тощо;

● розробити і розповсюджувати серед засуджених вагітних жінок, а також
тих, які мають дітей віком до трьох років, інформаційно-просвітницькі
матеріали щодо догляду і виховання дітей, їхніх вікових особливостей
тощо;

● розробити положення / інструкції для регламентації процесу пологів
засудженою жінкою дитини та інших питань, пов’язаних із цим:
транспортування, забезпечення одягом для дитини, медичними
препаратами тощо;

● передбачити механізм перебування неповнолітніх матерів з дитиною в
установах виконання покарань, при яких функціонує будинок дитини;

● розширити спектр послуг для засуджених жінок, які мають дітей,
зокрема: передбачити конкретну взаємодію між соціальними службами
та засудженою жінкою, яка має дитину, регламентувати можливість для
останньої отримати соціальний супровід та підтримку побачень (серед
іншого розглянути можливість запровадження механізму фінансування
приїзду родичів), отримати консультації та допомогу у розв’язанні
проблем, пов’язаних із вихованням дитини, передбачити заходи
підтримки для таких жінок і дітей, створити умови для їх адаптації після
звільнення, допомогти у формуванні ресурсів для проживання жінки з
дитиною у відповідній громаді;

● проводити обов’язкові тематичні заходи (лекції / тренінги) з
працівниками ДКВС України щодо розуміння специфічних проблем, з
якими стикаються жінки, позбавлені волі (зокрема, вагітні жінки і ті, які
мають дітей віком до трьох років), а також соціальної, економічної та
культурної різноманітності ромського населення.
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