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ABSTRACT 

Andriy Kuchuk. Freedom of expression and reputation protection in the European Court of 

Human Rights practice. The article is devoted to the issue of understanding freedom of expression and 
reputation protection by the European Court of Human Rights. New opportunities to exercise the right to 
freedom of expression arise and opportunities to implement the right to freedom of expression as well as 
the possibilities for defamation increase within a democratic and information society. It is emphasized 
that within a law-based state guarantees provided to the press are of particular importance, as the media 
should disseminate information and ideas of public interest, and the public has the right to receive such 
information and ideas. A clear understanding of the content of the right to freedom of expression and the 
right to reputation protection is the basis for resolving the issue of finding a balance between them, which 

designates the relevance of the study.  
The paper elucidates the results of the European Court of Human Rights decisions analysis under 

Articles 8 and 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the 
right to privacy and the right to freedom of expression). Emphasis is placed on the various features of 
these rights and the peculiarities of their implementation in different circumstances. It is pointed out that 
the domestic judicial system actively uses the European Court of Human Rights practice in resolving 
cases related to reputation protection. Attention is placed on the fact that freedom of expression does not 
extend to hate speech. The spread of the right to reputation protection as for defamation of family 

members and relatives is analyzed.  
Emphasis is placed on the dynamic approach of the European Court of Human Rights towards the 

interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Even 
before the beginning of 2000, the European Court of Human Rights noted that the protection of reputation 
does not fall under the protection of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms. The study describes the genesis of the positions of the European Court of Human Rights on a 
person‘s reputation protection. It is stated that a person‘s right to protection of his or her reputation is 
covered by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as 

part of the right to respect for private life (provided that causing considerable damage to reputation if it 
affects a person‘s private life). 

Keywords: European Court of Human Rights, protection of reputation, Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, freedom of expression, European Court of 
Human Rights practice. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я ЖІНОК-В’ЯЗНІВ 

 
 

У статті здійснено ґрунтовний аналіз міжнародно-правових актів, якими регламентовано 
право на здоров‘я жінок-в‘язнів; зосереджено увагу на проблемних аспектах, що потребують 
вирішення, серед яких: створення безпечного середовища для здоров‘я жінок-в‘язнів,  надання 
медико-санітарної допомоги, захист під час пандемії COVID-19. Висвітлено положення  
універсальних і регіональних актів загального характеру, якими регламентовано надання медичної 
допомоги ув‘язненим особам і закріплено спеціальні норми щодо статусу жінок-в‘язнів; 
розглянуто матеріали міжнародних спеціалізованих структур ООН, зокрема Всесвітньої 
організації охорони здоров‘я, а саме її Європейського регіонального бюро, Управління ООН з 

наркотиків і злочинності тощо, якими приділено увагу забезпеченню права на здоров‘я жінок-
в‘язнів. Акцентовано на практичному значенні започаткованих під егідою ООН, Управління ООН 
з  наркотиків і злочинності  вебсемінарів «Побудова мереж за стінами в‘язниці», у межах яких 
здійснюється обмін позитивними практиками, вироблення загальних підходів до профілактики та 
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лікування певних видів хвороб, безперервності надання медичної допомоги нужденним у ній після 

звільнення, реінтеграції в‘язнів  у суспільство. Зроблено відповідні висновки та рекомендації з 
метою покращення ситуації в галузі забезпечення права на здоров‘я  жінок-в‘язнів і надання 
медичної допомоги. 

Ключові слова: жінки-в’язні, захист,  здоров’я, насилля, пандемія COVID-19, права 
людини, правова основа. 

 

Постановка проблеми. Охорона здоров‘я має особливе значення в житті 

в‘язниці. В усьому світі серед ув‘язнених переважають особи з числа найбільш 

маргіналізованих груп суспільства, для яких характерно слабке здоров‘я, хронічні 

неліковані захворювання і проблеми з психікою. У в‘язниці опиняються багато з тих, хто 

займається діяльністю, пов‘язаною із серйозним ризиком для здоров‘я (наприклад, 

внутрішньовенним прийомом наркотиків або комерційним сексом). У в‘язницях рівень 

захворюваності на гепатит В і С набагато вище, ніж на волі. Частка ВІЛ-інфікованих 
серед ув‘язнених може бути в 75 разів вище, ніж у суспільстві загалом. Наприклад, на 

частку ув‘язнених, які становлять всього 0,01 % населення Іспанії, доводиться 7% всіх 

громадян з діагнозом СНІД [1, с. 11]. 

Ув‘язнення є особливим викликом для здоров‘я жінок. Хоча жінки становлять 

дуже невелику частку від загальної кількості ув‘язнених, у середньому 4–5 % в 

глобальному масштабі кількість жінок, які утримуються під вартою, стрімко зростає. 

Щодня в  Європейському регіоні ВООЗ знаходяться під вартою приблизно 100 000 

жінок. Жінки, які потрапляють до в‘язниці, приносять з собою складний комплекс 

проблем, потреб, тривог, травм, захворювань і типів залежності. Утримання під вартою 

підсилює всі ці проблеми і підвищує вразливість більшості з таких жінок. 

Багато з цих жінок  –  матері малолітніх дітей, які є для них основним або 
єдиним джерелом турботи і підтримки. Взяття жінки під варту може призводити до 

розпаду сім‘ї, внаслідок чого діти потрапляють до дитячих будинків або прийомні 

сім‘ї. Жінки-в‘язні частіше, ніж чоловіки, здійснюють самоушкодження і самогубства, 

на противагу аналогічній статистиці щодо загального населення. У їхньому минулому 

житті відбуваються багато подій, що трамвують, у багатьох випадках починаючи з 

раннього дитинства, такі як сексуальні, психологічні і фізичні зловживання й 

насильство. Половина жінок-ув‘язнених також піддавалися домашньому насильству. 

До 90 % жінок, які потрапляють до в‘язниці, страждають від порушень психічного 

здоров‘я, що перевищує аналогічні показники як для чоловіків-ув‘язнених, так і для 

населення загалом. За своїми особистими обставинами і потребами жінки, які 

перебувають у місцях позбавлення волі, як правило, різко відрізняються від чоловіків-

ув‘язнених [2]. Особливим викликом для жінок-в‘язнів стала пандемія COVID-19, яка 
є загрозою як для вагітних жінок і плоду, так і літніх жінок, посилюючи їх вразливість. 

Враховуючи вищеозначене, треба констатувати, що забезпечення належного 

медичного обслуговування жінок-в‘язнів є вельми актуальним питанням сьогодення і 

має на меті попередити ускладнення хвороб, які вони мали до ув‘язнення, та 

попередити подальший розлад здоров‘я під час перебування у місцях позбавлення 

волі, запобігти набуттю нових хвороб. Для цього система медичного обслуговування 

пенітенціарних закладів повинна бути практично ідентичною системі обслуговування, 

що наявна в громадах. А в громадах має бути розуміння, що це не є якимось 

особливим благом для в‘язнів, а здійснюється для забезпечення здоров‘я самої 

громади, адже після звільнення особи повертаються до звичайного життя і живуть зі 

своїми фізичними, психологічними тощо проблемами саме в громадах. З огляду на 
вищезазначене, обрана тематика є актуальною і значущою.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Треба 

зазначити, що загальні питання статусу жінок-в‘язнів та захисту їх прав привертають 

увагу вітчизняних і зарубіжних науковців, у роботах яких висвітлено деякі аспекти 

гарантування прав ув‘язнених на медичну допомогу,  надання паліативної допомоги в 

тюремних закладах, дотримання гендерного принципу, заборони катувань та інших 

жорстоких і нелюдських видів поводження і покарання, проблематика окремих видів 

захворювань (статевих хвороб, психічних розладів, вживання наркотичних і 

психотропних речовин) тощо.  Зокрема, треба вказати праці авторів, як-от: Ж. Апостоло, 

А. Кастелік, Р. Мартінс, Т. Маскі, С. Мармо, М. Нойфельд, Ж. Палмер, М. Роган, 

Г. Роскам Аббінг, Л. Фоміна, Р. Адісова, Н. Хендель  та ін. Водночас означена 

проблематика потребує подальшого дослідження з урахуванням сучасних реалій.  
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Мета статті: виконання ґрунтовного аналізу наявної міжнародно-правової основи, 

що регламентує право жінок-в‘язнів на здоров‘я; визначення сучасних викликів для 

здоров‘я жінок-в‘язнів; означення проблемних аспектів у наданні медичних послуг у 

місцях позбавлення волі; розробку відповідних висновків і рекомендацій. 

Виклад основного матеріалу. Треба зазначити, що міжнародним 

співтовариством розроблено низку норм, які регламентують  забезпечення права на 

здоров‘я осіб, позбавлених волі, що є універсальними і стосуються усіх категорій осіб, 

у тому числі й ув‘язнених жінок. Мінімальні стандартні правила Організації 

Об‘єднаних Націй щодо поводження з ув‘язненими (Правила Нельсона Мандели) 

містять норму щодо заборони катування або інших жорстоких, нелюдських чи таких, 

що принижують гідність, видів поводження чи покарання та зазначають, що ув‘язнені 
повинні бути захищені від них; закріплюють норми щодо забезпечення охорони й 

безпеки ув‘язнених. Правила зобов‘язують враховувати індивідуальні потреби 

ув‘язнених, зокрема найбільш уразливих категорій ув‘язнених, які знаходяться в 

умовах тюремного ув‘язнення, та вживати заходів щодо захисту й заохочення прав 

ув‘язнених із особливими потребами, і такі заходи не повинні вважатися 

дискримінаційними. Документ містить низку вимог щодо забезпечення санітарних 

норм ув‘язнених, які мають суттєве значення для їхнього здоров‘я, серед яких: 

дотримання належних кліматичних умов у місцях проживання та праці (доступ свіжого 

повітря незалежно від того, наявна чи ні штучна система вентиляції; штучне освітлення 

має бути достатнім для того, щоб ув‘язнені могли читати й працювати без шкоди для 

зору); забезпечення достатньої кількості лазень і душів; утримання в належному 
порядку й суворій чистоті всіх частин в‘язниці. Правилами акцентовано на забезпеченні 

надання ув‘язненим медико-санітарного обслуговування, наявними в суспільстві, і 

безкоштовного доступу до необхідних медико-санітарних послуг без будь-якої 

дискримінації за ознакою їхнього правового статусу. Документ містить зобов‘язання 

щодо регулярного здійснення інспекції щодо стану здоров‘я ув‘язнених тощо та 

забезпечення  негайного доступу до медичної допомоги в  екстрених випадках.  

Зважаючи на особливі потреби жінок, Правилами передбачено, що жіночі 

тюремні установи повинні мати особливі приміщення для необхідного лікування й 

догляду за вагітними жінками та породіллями. Там, де це можливо, потрібно дбати про 

те, щоб пологи відбувалися не в тюремній, а в цивільній лікарні. Якщо ж дитина 

народилася у в‘язниці, про цю обставину не треба згадувати у свідоцтві про народження 

(правила 1-2, 13-17, 24-28) [3].  
Європейські пенітенціарні правила акцентують на приділенні особливої уваги 

санітарним потребам жінок (п. 19.7). Крім того, ними зазначено про необхідність 

розробки політики, що враховує гендерні аспекти і прийняття позитивних заходів щдо 

задоволення особливих потреб жінок-в‘язнів;  приділення особливої уваги потребам 

жінок, таким як їх фізичні, професійні, соціальні та психологічні потреби тощо; про 

докладання зусиль щодо захисту жінок-в‘язнів від фізичного, психологічного або 

сексуального насильства і надання доступу до спеціалізованих послуг, у  тому числі 

інформування про їхнє право звертатися за допомогою до судових органів,  юридичних 

осіб,  психологічної підтримки та консультацій, а також відповідних медичних 

консультацій; вжиття заходів до того, щоб жінки народжували поза в‘язницею, а в разі 

народження дитини у в‘язниці, створення породіллям  необхідної підтримки й умов, 
включно зі спеціальними приміщенняим (п. 34.1-34.4) [4]. 

Правила ООН щодо поводження з жінками-в‘язнями та мір покарання для жінок-

правопорушників, не пов‘язаних з позбавленням волі  (Бангкокські правила), місять 

низку положень, що стосуються медичного обслуговування жінок, зокрема проведення 

медичного огляду в разі прибуття до тюремної установи для встановлення: наявності 

захворювань, що передаються статевим шляхом, або захворювань, що переносяться з 

кров‘ю; і залежно від факторів ризику жінкам-ув‘язненим також може бути 

запропоновано пройти тестування на наявність ВІЛ-інфекції з консультуванням до і 

після проходження тесту; потреб у лікуванні психічних захворювань, включно з 

посттравматичним стресом і схильністю до суїциду та членоушкодження; відстеження 

медичної історії репродуктивного здоров‘я жінки-ув‘язненої, включно з поточною або 

недавньою вагітністю, пологами та будь-якими іншими питаннями, пов‘язаними з 
репродуктивним здоров‘ям;  наявності наркозалежності; випадків сексуального 

насильства та інших форм насильства, яким могла піддаватися жінка до надходження в 
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місце ув‘язнення, та надання відповідної медичної допомоги згідно з рекомендаціями, 

винесеними медичними працівниками. Документом передбачено здійснення 

профілактичних заходів щодо захворювань, зокрема ВІЛ, захворювань, що передаються 

статевим шляхом, та інших захворювань, які переносяться з кров‘ю, а також з гендерних 

аспектів охорони здоров‘я; профілактичних заходів з охорони здоров‘я, що стосуються 

безпосередньо жіночого організму, такі як тест Папаніколау й обстеження на наявність 

онкологічних захворювань молочної залози та жіночих статевих органів, нарівні з 

жінками того самого віку в громаді (правила 6-8) [5]. 

Суттєвих зусиль щодо розробки нормативів і виконання досліджень у галузі 

здоров‘я  в‘язнів докладає ВОЗ, зокрема її Європейське регіональне бюро, Управління 

ООН з наркотиків і злочинності (далі – УНЗ ООН) та інші міжнародні структури. 
Наприклад, у 2008 р. під егідою означених інституцій було розроблено «Керівництво 

ВООЗ з основних аспектів охорони здоров‘я  в місцях позбавлення волі  Здоров‘я у 

виправних установах», в якому окремий розділ присвячено особливим потребам щодо 

охорони здоров‘я ув‘язнених-жінок (розд.13). Документом окреслено основні проблеми 

зі здоров‘ям жінок-ув‘язнених, серед яких: психічні розлади, вживання психоактивних 

речовин, вагітність, інфекції, що передаються статевим шляхом, суїцидальна поведінка, 

внаслідок якої особи завдають собі різні травми, і, питання загальної гігієни; розроблено 

рекомендації щодо попередження, профілактики, лікування основних означених хвороб;  

наведено статистичні дані щодо стану справ у цій сфері в пенітенціарних системах 

окремих держав тощо [6].   

У 2011 році ВООЗ і УНЗ ООН розробили сумісний документ «Охорона здоров‘я 
жінок у місцях позбавлення волі Керівництво до дії і переліки контрольних питань для 

оцінки діючої політики та практик»,  спрямований на забезпечення більшої безпеки і 

більш якісного медичного обслуговування, а також на допомогу щодо перегляду 

поточної політики і практики, які стосуються здоров‘я жінок у в‘язницях. Документом 

визначено взаємозалежні цільові групи, які  мають відслідковувати стан охорони 

здоров‘я жінок-в‘язнів, серед яких: 1) особи, які приймають рішення та особи, що 

визначають політику, під час огляду поточної політики і законодавства; 2) старші 

керівники пенітенціарних установ під час аналізу поточної практики та якості; 

3) тюремний медичний персонал під час розгляду поточних медичних послуг. 

Зазначається, що послуги і підходи можуть бути успішними тільки в тому випадку, якщо 

система кримінального правосуддя розглядається як обслуговуюча інтереси жінок, які 

перебувають під її опікою, і задовольняє їх гендерні потреби у сфері здоров‘я та інші 
потреби. Документ містить припис, що кожна в‘язниця, в якій утримуються жінки-

в‘язні, повинна мати письмовий документ, який підтверджує, що практика у цій в‘язниці 

враховує особливі потреби жінок і що співробітники пройшли підготовку з гендерних 

питань; щоразу, коли йдеться про дітей, їх потреби й інтереси повинні чітко 

розглядатися як першочергові [7].  

У 2014 році УНЗ ООН у своїй  публікації «Здоров‘я  у виправних установах» 

подало найбільш важливі пропозиції міжнародних експертів щодо вдосконалення 

охорони здоров‘я у виправних установах і зниження ризиків для здоров‘я, а також 

ризиків для суспільства, що виникають унаслідок утримання людей у виправних 

установах. Зокрема, публікація підготовлена з метою удосконалення діяльності з 

охорони здоров‘я у виправних установах у таких сферах: права людини і медична етика; 
інфекційні захворювання; неінфекційні захворювання;  здоров‘я порожнини рота;  

фактори ризику;  вразливі групи й  управління охороною здоров‘я в тюрмах [8].  

Важливе значення для поліпшення ситуації в пенітенціарних закладах щодо 

надання медичної допомоги, сприяння ресоціалізації ув‘язнених з різними вадами 

здоров‘я, зокрема жінкам-в‘язням, є започаткування  під егідою ООН, УНЗ ООН серії 

вебсемінарів «Побудова мереж за стінами в‘язниці», що дозволяє неурядовим 

організаціям, виправним службам та іншим установам обмінюватися ідеями, 

висвітлювати важливі проблеми і ділитися передовим досвідом з метою поліпшення 

життя людей в тюрмах, тюремного персоналу і місцевих спільнот. Серед тематик, які 

стали центром уваги цих заходів,  були такі: політика щодо гепатиту в тюремній охороні 

здоров‘я, безперервність лікування від ВІЛ після звільнення, сексуальне насильство в 

тюрмах і реінтеграція колишніх ув‘язнених в їх місцеву громаду [9]. Семінари 
посилюють значущість розуміння проблем психічного здоров‘я в тюрмах для подальшої 

підтримки роботи УНП ООН і його партнерських організацій у цьому напрямі, а також 
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для керівництва політиками та іншими регіональними і національними зацікавленими 

сторонами в розробці програм, політики і систем, які є великою мірою ефективними;  

інвестиції в психічне здоров‘я та добробут людей в тюрмах і тюремного персоналу. 

Своєрідним випробуванням для усіх категорій ув‘язнених осіб, у тому числі й 

жінок, стало поширення пандемії COVID-19, як зазначено у Спільній заяві міжнародних 

глобальних установ охорони здоров‘я (Управління ООН з наркотиків і злочинності, 

Всесвітньої організації охорони здоров‘я, Об‘єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД,  

Управління верховного комісара з прав людини), під час пандемії COVID-19 треба 

вжити всіх належних заходів щодо охорони здоров‘я цього вразливого населення, яке є 

складовою громад. Визнаючи, що ризик проникнення COVID-19 у в‘язниці чи інші 

місця ув‘язнення різниться залежно від країни, наголошено на необхідності мінімізувати 
частоту захворювання в цих умовах та гарантувати вжиття адекватних профілактичних 

заходів щодо забезпечення гендерно-реагуючого підходу й запобігання великим 

спалахам COVID-19; необхідності створення сучасної системи координації, яка об‘єднує 

сектори охорони здоров‘я та юстиції, інформує персонал в‘язниць і гарантує дотримання 

всіх прав людини в цих умовах. Рекомендовано зменшити перенаселеність у місцях 

ув‘язнення, яка підриває гігієну, охорону здоров‘я, безпеку та гідність людини. У 

Спільній заяві міститься заклик до політичних лідерів розглянути можливість 

обмеження позбавлення волі, включно із запобіжним заходом, як крайнім заходом, 

особливо у випадку перенаселення, та активізувати зусилля, спрямовані на застосування 

заходів, не пов‘язаних з позбавленням волі. Ці зусилля повинні охоплювати механізми 

вивільнення людей, яким загрожує особливий ризик COVID-19, таких як літні люди та 
люди з уже незадовільним станом здоров‘я, жінки та діти [10].  

У документі УНЗ ООН 2020 р. також наголошено на актуальності 

застосування механізмів звільнення ув‘язнених, для яких COVID-19 становить 

особливий ризик, таких як літні люди й ув‘язнені, які страждають на хронічні 

захворювання або інші порушення здоров‘я, а також інших окремих категорій 

ув‘язнених, включно з вагітними жінками, жінками, які мають на утриманні дітей, а 

також тих, чий термін ув‘язнення наближається до завершення, і хто був засуджений 

за злочини незначної тяжкості. У цьому контексті треба розглянути механізми 

звільнення з міркувань гуманності, умовного або дострокового звільнення, а також 

помилування або амністії для спеціально відібраних категорій ув‘язнених, чиє 

звільнення не призведе до порушення громадської безпеки. У документі наведено 

приклади позитивної практики щодо звільнення ув‘язнених. Зокрема, в Ефіопії 
президент помилував понад 4 000 в‘язнів з метою стримування поширення  

COVID-19, з наданням особливої уваги особам, у яких максимальний термін 

позбавлення волі становить три роки, і тим, чий термін ув‘язнення наближається до 

завершення. У США щонайменше чотири штати прийняли рішення про звільнення 

сотень осіб, які перебувають у попередньому ув‘язненні, й інших ув‘язнених, 

засуджених за дрібні злочини. Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія в 

Німеччині реалізує схожу ініціативу, і її бенефіціарами є приблизно 1000 ув‘язнених. 

Іран тимчасово звільнив 85 тис. ув‘язнених у межах заходів щодо боротьби з цим 

вірусом. Аналогічно в Афганістані видано наказ про звільнення 10 тис. ув‘язнених, в 

основному жінок, неповнолітніх, хворих в‘язнів і осіб у віці 55 років і старше [11].  

Пандемія COVID-19 продемонструвала, наскільки важливо гарантувати право 
на медичне обслуговування в місцях утримання під вартою. Є безліч причин, за 

якими особи, позбавлені волі, перебувають у ситуації підвищеної уразливості щодо 

інфекційних захворювань, таких як COVID-19, серед яких – надмірна скупченість 

проживання, з порушенням санітарно-гігієнічних норм і поганою вентиляцією, часте 

переміщення всередині місць ув‘язнення і між ними, а також стан стресу, далеке від 

ідеального харчування.  Крім того, супутні проблеми зі здоров‘ям у контингенту 

осіб, які перебувають в ув‘язненні, поряд із системою надання  медичної допомоги, 

якість якої, як правило, нижче порівняно з послугами, що надаються у зовнішньому 

співтоваристві, підвищують ризик розвитку серйозних захворювань або смертності. 

Обмежені ресурси, доступні для осіб, які перебувають в ув‘язненні, зокрема 

доступ до тестування і засобів індивідуального захисту, створюють додаткову 

проблему. Тому актуалізація заходів профілактики, включно зі статусом вакцинації 
осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, є однією з головних у питаннях 

охорони громадського здоров‘я, особливо зважаючи на  той факт, що багато осіб, які 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3 

ISSN 2078-3566 49 

знаходяться під вартою, раніше не мали жодних або щонайменше регулярних 

контактів із системою охорони здоров‘я.  

За статистичними даними, зібраними у 122 країнах, зазначено, що станом на 

березень 2021 р. зареєстровано понад півмільйона випадків COVID-19 серед ув‘язнених. 

Завдяки усвідомленню ризику й необхідності постійної актуалізації інформації щодо 

даних було оприлюднено кумулятивні дані про захворюваність і смертність від  

COVID-19 у місцях позбавлення волі в США, зокрема вказано, що захворюваність на 

COVID-19 у червні 2020 р. була в п‘ять з половиною разів вище, ніж серед населення 

США загалом, а показники смертності –  утричі вище; 90 з 100 найбільш великих 

кластерних спалахів захворювання в США відбулися саме в місцях позбавлення волі [12]. 

Зараз вельми актуальним є питання вакцинації в‘язнів, що стало  центром уваги 
ВООЗ та його регіональних бюро, які акцентують на включенні  цих осіб у плани 

вакцинації від коронавірусної інфекції (COVID-19) на підставі їх підвищеної 

уразливості, принципу рівноправності, обов‘язку держав захищати осіб, позбавлених 

волі, без будь-яких винятків. Організація наголошує, що  люди, які знаходяться в місцях 

позбавлення волі, повинні мати гарантоване право бути поінформованими про заходи 

захисту від COVID-19 шляхом імунізації, а також про інші заходи, що вживаються 

системою охорони здоров‘я. Якщо вакцинація в межах всього пенітенціарного закладу 

(поголовна вакцинація) неможлива, пріоритетна увага повинна бути приділена найбільш 

уразливим групам,  включно з жінками, громадянами іноземних держав, представниками 

корінного і сільського населення, які особливо уразливі з позиції нерівності в наданні 

медичної допомоги та стикаються з найбільшою дискримінацією під час доступу до 
медичної допомоги, а також соціальною стигматизацією.  З цією метою розроблено  

Рекомендації щодо включення осіб, які перебувають і працюють у місцях позбавлення 

волі, в національні плани вакцинації від COVID-19. Документом акцентовано на 

вакцинуванні всіх категорій осіб, що знаходяться на території пенітенціарних закладів, 

включно з персоналом, адміністрацією, медичними працівниками та іншими особами, 

оскільки   недостатній захист осіб, які проживають і працюють у місцях позбавлення 

волі, може зрештою вплинути на довколишні спільноти.  Адже місця позбавлення волі 

ніколи не можуть бути повністю ізольовані від навколишніх спільнот, отже, недостатній 

захист осіб, які  знаходяться на території пенітенціарної установи, підвищує ризик 

поширення інфекційних захворювань у співтоваристві [13]. 

Підтвердженням гарних практик щодо вакцинації ув‘язнених є статистичні дані 

Бази ВООЗ HIPED, яка свідчить, що  в Іспанії більше 84 % в‘язнів повністю вакциновані 
від COVID-19, а ще 13 % отримали свою першу дозу.  У Польщі 74 % ув‘язнених були 

вакциновані хоча б однією дозою.  У Фінляндії, Ірландії та Швеції охоплення 

вакцинацією ув‘язнених становить 34,4 %, 43,7 % і 59,1 % відповідно [14]. 

Велика роль щодо запобігання  проникненню COVID-19 у пенітенціарні 

заклади,  поширенню хвороби, забезпеченню безпечнішого тюремного середовища, 

своєчасного та ефективного реагування на спалах і пом‘якшення наслідків у разі 

спалаху покладається на персонал  в‘язниць. Міжнародним співтовариством 

розроблено норми щодо підготовки і реагування пенітенціарних закладів на пандемію, 

в яких містяться конкретні рекомендації щодо дій персоналу пенітенціарних закладів 

за таких ситуації [15]. 

Важливим є також питання доступу жінок-в‘язнів до правосуддя, зважаючи на 
ту обставину, що  право на здоров‘я є невід‘ємною складовою прав людини, 

незважаючи на  її статус.  Це питання актуалізувалося  в умовах пандемії COVID-19, 

яка посилила ризики для здоров‘я усіх категорій осіб, включно з жінками-в‘язнями. 

Означене питання перебуває в центрі уваги міжнародного співтовариства. Як 

зазначила Радник з питань політики у Структурі ООН щодо гендерної рівності та 

розширення прав і можливостей жінок Беатріс Дункан, пандемія COVID-19 призвела 

до виникнення глобальної надзвичайної ситуації, що має безліч вимірів, внаслідок 

чого здатність жінок отримати доступ до правосуддя стає ще більш важливою… У  

цей період пандемії також необхідно враховувати жінок, які перебувають у в‘язницях 

та інших місцях тримання під вартою .... у жінок-в‘язнів можуть бути нижчі показники 

здоров‘я, іноді вони непропорційно великою мірою страждають від основних 

захворювань і можуть бути піддані додатковому ризику сексуального та гендерного 
насильства. Нею запропоновано запровадження певних заходів, спрямованих на 

поліпшення ситуації в цій сфері [16]. 
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Висновки. Зважаючи на вищезазначене, доходимо висновку, що для поліпшення 

становища жінок-в‘язнів на національному рівні мають бути здійснені  такі заходи:  

1. У місцях тримання під вартою повинні бути створені умови для надання необхідної 

підтримки жінкам і адекватного задоволення їхніх медичних та інших потреб,  метою 

яких має стати незавдання  повторної як психічної, так і фізіологічної травми, 

докладання максимальних зусиль для підтримання належного стану здоров‘я, оскільки 

серед цих категорій осіб чимало жінок репродуктивного віку, які в майбутньому можуть 

народити здорове покоління. 2. Формування політики  пенітенціарних закладів щодо 

жінок-в‘язнів з урахуванням їхніх специфічних потреб, зумовлених гендерною 

приналежністю. 3. Зведення до  мінімуму практики ув‘язнення вагітних жінок і жінок, 

які мають малолітніх дітей за умови  врахування тяжкості скоєного ними злочину і  
суспільної небезпеки самої жінки-правопорушниці.  4. Докладання зусиль для створення 

в пенітенціарних закладах системи медичного обслуговування ідентичної системі, що є в 

громадах, а також створення у громадах клімату розуміння і терпимості щодо  

належного медичного обслуговування в‘язнів, що слугуватиме забезпеченню 

громадського здоров‘я загалом. 5. Поширення політики формування персоналу 

пенітенціарних закладів з осіб жіночої статті, особливо медичних працівників, 

психологів та інших категорій для  створення комфортного середовища з усіх аспектів 

перебування в пенітенціарному закладі жінок-в‘язнів. Важливим також є долучення осіб 

жіночої статі до процесів розробки та оцінки політики стосовно жіночих пенітенціарних 

установ. 6. Забезпечення доступу жінок-в‘язнів до інформаційних ресурсів з метою 

доведення до відома їх прав у галузі охорони здоров‘я і щодо можливості подачі скарги, 
в тому числі до міжнародних правозахисних інституцій, у разі ненадання або 

неналежного надання медичних послуг, незабезпечення відповідних санітарних умов у 

місцях позбавлення волі.  
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ABSTRACT 

Tetyana Syroid. International legal mechanism for ensuring the right of women prisoners to 
health. The article provides a comprehensive analysis of international legal acts regulating the right of 
women prisoners to health; focuses on problematic issues that need to be addressed, including: creating a 

safe environment for the health of women prisoners, provision of medical care, protection during the 
COVID-19 pandemic. 

The article highlights provisions of the following universal and regional acts of a general 
nature, which regulate the provision of medical care to prisoners and establish special rules on the 
status of women prisoners: the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners (the Mandela Rules) (1955 amended); European Prison Rules (2006); the United Nations 
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the 
Bangkok Rules) (2010). 

The materials of the international specialized structures of the United Nations, in particular the 
World Health Organization, namely its European Regional Office, the United Nations Office on Drugs 
and Crime, etc., which focus on ensuring the right of women prisoners to health, have also been 
considered. They are: ―Health in prisons. A WHO guide to the essentials in prison health‖ (2008), 
―Women‘s health in prison. Action guidance and checklists to review current policies and practices‖ 
(2011), ―Prisons and Health‖ (2014), Joint Statement of International Global Health Institutions, during 
the COVID-19 Pandemic (2020), the United Nations Office on Drugs and Crime position paper outlining 
COVID-19 preparedness and responses in prisons etc. 

The emphasis is placed on practical significance of the webinars ―Building Networks Behind 
Prison Walls‖ initiated by the United Nations and the United Nations Office on Drugs and Crime, 
which exchange positive practices, develop common approaches to prevention and treatment of certain 
diseases, continuity of providing medical care for those in need after release, reintegration of prisoners 
after release into local communities. Relevant conclusions and recommendations have been made in 
order to improve the situation in the area of ensuring the right of women prisoners to health and the 
provision of medical care. 

Keywords: women prisoners, protection, health, violence, COVID-19 pandemic, human rights, 
legal basis. 
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