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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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сусідніх держав, у період з 1 січня по 31 грудня 1994 року 

МТКЮ – Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 
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НПСК – Надзвичайні палати в судах Камбоджі  
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ППД МКТР – Правила процедури і доказування МКТР  

ППД МТКЮ – Правила процедури і доказування МТКЮ 

ППД СССЛ – Правила процедури і доказування  СССЛ 

ППД СТЛ – Правила процедури і доказування СТЛ 

ПРООН – Програма розвитку ООН 

РС МКС – Регламент Суду МКС 

РСС МКС – Регламент Секретаріату Суду МКС 

СССЛ – Спеціальний суд по Сьєра-Леоне 

СТЛ – Спеціальний трибунал по Лівану 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Право на безпеку є невід’ємною 

складовою загальних прав людини, що гарантується Хартією прав людини, 

адже його дотримання є підґрунтям для належної реалізації всіх інших прав. 

Зважаючи на це, право на забезпечення безпеки учасників міжнародного 

кримінального судочинства виступає складовою загального права на безпеку, 

закріпленого міжнародними універсальними актами з прав людини. У 

сучасній міжнародно-правовій доктрині питанням забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у діяльності міжнародних органів кримінальної юрисдикції, 

зокрема, міжнародних трибуналів і судів ad hoс, а також постійно діючого 

Міжнародного кримінального суду, не приділено значної уваги. Уперше 

загальне тлумачення «безпека людини» було закріплено в п. 3 резолюції 

Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй A/RES/66/290 

«Подальша діяльність у зв’язку з п. 143 Підсумкового документа 

Всесвітнього саміту 2005 року, присвяченого безпеці людини» як право 

людей на життя в умовах свободи та гідності, а також свободи від злиднів і 

безвиході; застосування всеосяжних і контекстно виправданих превентивних 

заходів, що враховують інтереси людини, спрямовані на посилення захисту 

та розширення прав і можливостей усіх людей і громад. У Декларації 

тисячоліття Організації Об’єднаних Націй (резолюція ГА ООН 55/2) глави 

держав і урядів виявили рішучість підвищувати ефективність діяльності 

Організації Об’єднаних Націй у справі підтримання миру і безпеки. При 

цьому невід’ємною частиною забезпечення міжнародної безпеки є безпека 

людини як найвищої соціальної цінності в суспільстві. Питанню безпеки 

людини приділяється увага як в універсальних, так і в регіональних 

міжнародних актах, прийнятих у рамках таких організацій як Організація 

Об’єднаних Націй, Рада Європи, Європейський Союз, Організація з безпеки і 

співробітництва в Європі, Асоціація держав Південно-Східної Азії, 

Організація Американських держав, Африканський Союз тощо. 



5 

 

Варто зазначити, що в міжнародних актах універсального характеру 

міститься різне тлумачення поняття безпеки людини. Це зумовлено тим, що 

безпека людини є не абстрактною категорією, а всеосяжною концепцією, яка 

включає в себе як право людини на особисту захищеність від будь-якої 

загрози, так і право на свободу від страху і потреби. Людина може 

потребувати захисту від глобальних загроз, серед яких: зміни істотних 

кліматичних умов, військові конфлікти, терористичні дії, торгівля людьми 

тощо, а також у процесі реалізації своїх прав, зокрема, беручи участь в якості 

учасника міжнародного кримінального судочинства, наприклад, надаючи 

свідчення (жертви, свідки, особи, які скоїли злочин), виконуючи покладені на 

неї посадові обов’язки (судді, обвинувачі, адвокати).  

Статутами та процедурно-процесуальними актами органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції (Міжнародний кримінальний суд (МКС), 

Міжнародний трибунал по колишній Югославії (МТКЮ), Міжнародний 

кримінальний трибунал по Руанді (до 2016 р.) (МКТР), Спеціальний суд по 

Сьєра-Леоне (СССЛ), Спеціальний трибунал по Лівану (СТЛ), Надзвичайні 

палати в судах Камбоджі (НПСК) тощо) закріплено положення щодо 

забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, які здебільшого 

стосуються процедури застосування, містять перелік заходів безпеки 

стосовно окремих категорій учасників судочинства тощо, які мають 

узагальнений характер, тоді як саме ця сфера повинна бути детально 

регламентована. Недостатня урегульованість питання забезпечення безпеки 

стає на шляху безперешкодного, якісного, своєчасного відправлення 

судочинства, оскільки страх незабезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства змушує їх відмовлятися від свідчень і виконання 

свого громадянського обов’язку. Через недоліки механізму захисту 

можливим є вплив на учасників судочинства, особливо на свідків і жертв 

злочинів, із використанням психологічного, фізичного примусу або погрози 

його застосування.  
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З огляду на вищеозначене, закріплені статутами та процедурно-

процесуальними актами органів міжнародного кримінального судочинства 

положення потребують подальшого удосконалення. 

Наукова новизна обраної теми дисертаційного дослідження зумовлена 

тим, що проблема забезпечення безпеки учасників міжнародного 

кримінального судочинства досі залишалася поза межами наукових 

досліджень не лише в українській науці міжнародного права, але й у 

міжнародно-правовій доктрині країн СНД у цілому. Наукові напрацювання 

радянських часів стосувалися виключно проблем міжнародного 

кримінального права, а тому не задовольняють потреб сучасного 

міжнародного кримінально-процесуального права. 

У науці міжнародного публічного права до теми утворення, діяльності 

та юрисдикції міжнародних органів кримінальної юрисдикції в різні часи 

зверталися провідні науковці радянського та пострадянського періоду, 

зокрема: К. А. Бєкяшев, П. М. Бірюков, І. П. Бліщенко, М. В.  Буроменський, 

О. Г. Волеводз, С. А. Грицаєв, Н. А. Зелінська, І. І. Карпець, М. І. Костенко, 

В. М. Кудрявцев, І. І. Лукашук, І. С. Марусін, М. Г. Михайлов, А. В. Наумов, 

В. П. Панов, М. Ю. Рагінський, О. І. Тіунов, Г. І. Тункін, А. Н. Трайнін, 

І. В. Фесенко, А. П. Юрков. 

Суттєвий внесок у дослідження процесуальних аспектів діяльності 

міжнародних органів кримінальної юрисдикції зробили представники 

західної науки міжнародного права: К. Амбос, Ш. Басіуні, Г. Грегорі, 

С. Заппала, А. Кассезе, М. Морріс, М. Хадсон, Д. Шарф та ін. Окремі 

процесуальні аспекти діяльності органів міжнародної кримінальної 

юрисдикції та правового становища осіб, долучених до міжнародного 

судочинства, розглянуті у працях українських правників: С. М. Вихриста, 

Н. В. Дрьоміної-Волок, О. В. Касинюк, Д. І. Кулєби, О. Б. Кучер, 

В. П. Пилипенка, В. М. Точіловського. Розгорнуту характеристику правового 

положення широкого кола учасників міжнародного кримінального 
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судочинства, з урахуванням деяких аспектів забезпечення їхньої безпеки, 

надано в монографічному досліджені Т. Л. Сироїд. 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що представлена робота 

становить істотний науковий інтерес і практичну цінність у сфері 

міжнародного публічного права. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження сформульована згідно з планом науково-

дослідної роботи кафедри конституційного і міжнародного права 

Харківського національного університету внутрішніх справ і Пріоритетними 

напрямами розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затвердженими 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 24 вересня 2010 р. № 14-10 (зі змінами, внесеними постановою загальних 

зборів № 4-12 від 05.03.2012 р.), Пріоритетними напрямами наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-

2014 рр. (затвердженими Наказом МВС України від 23.07.2010 р. № 347), 

Пріоритетними напрямами наукових досліджень Харківського національного 

університету внутрішніх справ на період 2016-2019 рр., схваленими Вченою 

радою Харківського національного університету внутрішніх справ 23 лютого 

2016 року, протокол № 2. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Харківського 

національного університету внутрішніх справ (протокол № 12 від 24 грудня 

2013 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб на підставі аналізу міжнародних договорів 

універсального і регіонального характеру, статутів, процедурно-

процесуальних та інших внутрішніх актів (внутрішніх адміністративних 

інструкцій, наказів, інформаційних циркулярів) органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) 

виявити ступінь забезпечення безпеки учасників міжнародного 
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кримінального судочинства, розробити пропозиції й рекомендації, 

спрямовані на вдосконалення положень означених актів.  

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення наступних завдань: 

- проаналізувати доктринальні підходи; правову регламентацію 

визначення поняття «безпека людини» на універсальному і регіональному 

міжнародному рівнях та з’ясувати ступінь відповідності цим положенням 

статутів і процедурно-процесуальних актів органів міжнародної кримінальної 

юрисдикції; 

- встановити підстави і загальні умови реалізації заходів забезпечення 

безпеки учасників органами міжнародного кримінального судочинства; 

- виявити особливості забезпечення безпеки учасників органами 

міжнародного кримінального судочинства при використанні в їхній 

діяльності інформаційно-комунікаційних технологій та медіа;  

- визначити особливості (специфіку) застосування заходів забезпечення 

безпеки щодо окремих категорій учасників міжнародного кримінального 

судочинства (жінки, діти та ін.); 

- розкрити механізм забезпечення безпеки посадових осіб, які 

забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і 

прав учасників процесу; 

- надати розгорнуту характеристику положень статутів і процедурно-

процесуальних актів міжнародних органів кримінальної юрисдикції щодо 

забезпечення безпеки потерпілих і свідків; 

- визначити основні процесуальні заходи забезпечення безпеки осіб, які 

скоїли злочини; 

- на підставі теоретичних розробок сформулювати рекомендації щодо 

удосконалення положень статутів і процедурно-процесуальних актів органів 

міжнародної кримінальної юрисдикції стосовно забезпечення безпеки 

учасників судочинства. 
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Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, що 

виникають у сфері міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки 

учасників міжнародного кримінального судочинства. 

Предметом дослідження є правове регулювання забезпечення безпеки 

учасників міжнародного кримінального судочинства.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становить сукупність загальних та спеціальних методів 

наукового пізнання, використання яких дозволило досягти поставленої мети і 

забезпечити наукову достовірність та чіткість одержаних теоретичних 

результатів. Усі методи застосовуються у взаємозв’язку, що в кінцевому 

підсумку сприяло всебічності, повноті та об’єктивності одержаних наукових 

висновків. 

До загальнонаукових методів, використаних під час роботи над 

дисертацією, можемо віднести: логічний, метод аналізу та синтезу, 

структурно-системний та ін.; до спеціально наукових – формально-

юридичний, компаративний, герменевтичний тощо. 

У підґрунтя було покладено діалектичний метод, завдяки використанню 

якого було отримано можливість об’єктивного та ґрунтовного пізнання 

міжнародно-правової дійсності, визначення сутності досліджуваних 

міжнародно-правових явищ у їхньому розвитку та єдності їхнього 

матеріального змісту та юридичної форми. 

Аксіологічний підхід надав можливість осмислити ціннісно-

орієнтаційну спрямованість права людини на безпеку та закріплення її в 

міжнародних актах загального характеру, антропологічний – з’ясувати роль і 

значення людського чинника в опрацюванні норм матеріального і 

процесуального характеру, якими регламентується забезпечення безпеки 

людини. 

Формально-логічний метод було застосовано для виявлення прогалин і 

суперечностей у чинних установчих і процедурно-процесуальних актах 



10 

 

міжнародних органів кримінальної юрисдикції в досліджуваній сфері, для 

вироблення пропозицій щодо їхнього удосконалення та для формулювання 

дефініцій. 

Найбільш суттєве значення з-поміж спеціально-юридичних методів, які 

було використано у дослідженні, має формально-юридичний (догматичний) 

метод. За його допомогою було встановлено ознаки правових явищ, 

здійснювався їхній опис та класифікація. Цей метод сприяв детальному 

аналізу, реалізації норм міжнародного права, спрямованих на забезпечення 

безпеки людини. 

При обґрунтуванні теоретичних висновків дисертації здобувач 

керувалася положеннями загальної теорії права, теорії та практики 

міжнародного права. 

Застосування всієї означеної сукупності наукових методів разом із 

принципами, а також сучасними науковими підходами надало змогу 

виконати поставлені у дисертації завдання і досягти мети дослідження. 

Наукова достовірність результатів дисертації забезпечується тим, що для 

досягнення мети і завдань дослідження було проаналізовано міжнародні 

договори в галузі прав людини, у тому числі акти універсальних і 

регіональних організацій щодо закріплення поняття «безпека людини»; 

досліджено положення статутів і процедурно-процесуальних (Правила 

процедури і доказування, регламенти тощо) актів органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПКС), які 

закріплюють положення щодо порядку застосування заходів безпеки, їхніх 

видів, специфіки та особливостей забезпечення безпеки учасників 

міжнародного кримінального судочинства. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим в Україні комплексним дослідженням забезпечення безпеки 

учасників міжнародного кримінального судочинства. У результаті 
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проведеного дослідження дисертантом отримано нові наукові положення, 

висновки та зроблено відповідні пропозиції. 

Уперше: 

- встановлено, що в положеннях статутів, процедурно-процесуальних 

актів (ППД, Регламенти), внутрішніх адміністративних інструкцій, наказів, 

інформаційних циркулярів тощо міжнародних органів кримінальної 

юрисдикції  закріплено право учасників судочинства (посадових осіб, які 

забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і 

прав учасників процесу, потерпілих і свідків, осіб, які скоїли злочини) на 

безпеку; виявлено особливості забезпечення безпеки окремих категорій осіб 

(діти, жінки); 

- з’ясовано, що в процедурно-процесуальних актах органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ) містяться норми 

щодо регламентації  забезпечення безпеки учасників судочинства при 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій і медіа, що є 

відображенням новітніх тенденцій, закріплених у міжнародних актах 

універсального та регіонального характеру в сфері відправлення правосуддя, 

захисту персональних даних і діяльності засобів масової інформації; 

- запропоновано авторські дефініції: а) забезпечення безпеки осіб, які 

забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і 

прав учасників процесу – це здійснення комплексних заходів спеціально 

уповноваженими органами для безпеки, фізичного і психологічного 

благополуччя, забезпечення гідності та недоторканності особистого життя 

цих осіб у зв’язку з їхньою професійною діяльністю та належним 

відправленням правосуддя; 

б) забезпечення безпеки потерпілих і свідків – це комплекс заходів, що 

здійснюється з метою захисту фізичної недоторканності, психологічної 

підтримки, забезпечення гідності й недоторканності життя потерпілих і 

свідків злочинів; 
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в) забезпечення безпеки осіб, які скоїли злочин – це здійснення 

комплексних заходів для безпеки, фізичного і психологічного благополуччя, 

забезпечення гідності та недоторканності особистого життя осіб, які скоїли 

злочин»; 

- визначено підстави застосування та скасування заходів забезпечення 

безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства (осіб, які 

забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і 

прав учасників процесу, потерпілих і свідків, осіб, які скоїли злочин), серед 

яких: подання заяви про існування реальної загрози, прийняття рішення 

уповноваженим органом щодо необхідності застосування заходів 

забезпечення безпеки, закінчення строку, на який обирався захід, усунення 

загрози безпеці  особи, взятої під захист тощо; 

- запропоновано низку заходів забезпечення безпеки: 1) осіб, які 

забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і 

прав учасників процесу (судді, прокурори, адвокати), серед яких: 

забезпечення безпеки приміщень, забезпечення безпеки місця проживання, 

використання особистої охорони, можливість видачі зброї з метою 

самозахисту, використання технічних засобів контролю і прослуховування 

телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження, тимчасове 

розміщення у місцях, що забезпечують безпеку тощо; 2) осіб, які скоїли 

злочин: тримання у конфіденційності особової справи, окреме тримання у 

пенітенціарному центрі, охорона у пенітенціарному центрі, контроль камери 

за допомогою апаратури відеоспостереження тощо. 

Удосконалено: 

- доктрина  щодо дослідження правового статусу учасників 

міжнародного кримінального судочинства; визначено, що правовий статус 

учасників міжнародного кримінального судочинства (посадових осіб, які 

забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства) і 

прав учасників процесу, сторін міжнародного кримінального судочинства 
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(підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілі та свідки) включає, серед 

іншого, право на безпеку, гарантоване міжнародними універсальними актами 

з прав людини; 

- наукові підходи щодо діяльності органів міжнародного кримінального 

судочинства у забезпеченні прав учасників судочинства; встановлено, що 

статутами, процедурно-процесуальними й внутрішніми актами органів 

міжнародної кримінальної юрисдикції (адміністративні інструкції, 

інформаційні циркуляри, накази тощо) передбачено створення і 

функціонування органів, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення 

безпеки учасників кримінального процесу, врегульовано порядок, підстави 

застосування і скасування заходів забезпечення безпеки; 

- положення стосовно забезпечення прав вразливих категорій осіб, які 

беруть участь у міжнародному кримінальному судочинстві; обґрунтовано 

тезу, що у діяльності органів міжнародного кримінального судочинства 

значна увага приділяється забезпеченню безпеки учасників міжнародного 

кримінального судочинства з урахуванням таких чинників, як вік, гендерний 

фактор тощо. 

Дістали подальшого розвитку: 

- концепція забезпечення безпеки людини, під якою слід розуміти 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, фізичного і 

психологічного благополуччя, забезпечення гідності, недоторканності 

особистого життя та можливість користування своїми правами в умовах 

рівних можливостей;  

- категоріальний апарат міжнародного кримінально-процесуального 

права; обґрунтовано доцільність використання термінів «забезпечення 

безпеки потерпілих і свідків злочину», «забезпечення безпеки осіб, які 

забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і 

прав учасників процесу», «забезпечення безпеки осіб, які скоїли злочин», 

«підстави застосування і скасування заходів забезпечення безпеки» . 
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- доктрина щодо міжнародно-правового регулювання статусу жертв 

злочинів; зроблено висновок, що статути і процедурно-процесуальні акти 

органів міжнародної кримінальної юрисдикції мають недоліки у сфері 

забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства, 

зокрема, відсутні норми, які передбачають право жертв і свідків злочинів у 

випадку відмови щодо застосування заходів забезпечення безпеки звертатися 

до органу, який прийняв відповідне рішення або розпорядження із заявою 

про його перегляд. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в роботі 

положення можуть бути використані: 

– у науково-дослідній роботі – як підґрунтя для подальшого 

поглибленого теоретичного вивчення питання щодо забезпечення безпеки 

учасників міжнародного кримінального судочинства; 

– у правотворчості – для імплементації положень міжнародних 

договорів до законодавства держав-учасниць у частині однакового 

тлумачення, розуміння поняття безпека людини; вдосконалення норм та 

положень міжнародних договорів універсального та регіонального рівнів; 

– у навчально-освітньому процесі – при розробці навчально-методичних 

комплексів, навчальних посібників, підручників та викладанні дисциплін 

«Міжнародне публічне право», «Міжнародне кримінальне право». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно, усі сформульовані в ньому положення та висновки з 

рекомендаціями обґрунтовані на основі особистих досліджень автора. Для 

аргументації окремих положень використані праці інших науковців, на які 

зроблені посилання. В індивідуальних наукових працях застосовано лише 

авторські ідеї та розробки. 

Апробація результатів дисертації. Висновки і рекомендації, 

сформульовані в дисертаційному дослідженні, обговорені на засіданні 

кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 
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Харківського національного університету внутрішніх справ. Основні 

положення дисертаційного дослідження було висвітлено у виступах на 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях та інших 

наукових форумах, у т.ч. ІV науковому круглому столі молодих вчених, 

аспірантів та магістрів «Верховенство права – основоположний принцип 

правової держави» (м. Харків, 14 грудня 2012 р.), VIІI міжнародній науковій 

Internet-конференції студентів та молодих вчених «Від громадянського 

суспільства – до правової держави» (м. Харків, 26 квітня 2013 р.); у 

матеріалах круглого столу «Юстиція, свобода і безпека як сфери 

Європейської інтеграції України» (м. Харків, 3 березня 2014 р.), міжнародної 

науково-практичної конференції «Міжнародні організації та міжнародне 

право ХХІ століття: етапи становлення, сучасний стан та перспективи 

розвитку» (м. Харків, 19 лютого 2016 р.), всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах 

демократизації української держави» (м. Одеса, 8–9 квітня 2016 р.), VІІІ 

науковому круглому столі магістрів, аспірантів та молодих учених 

«Верховенство права – основоположний принцип правової держави» 

(м. Харків, 16 грудня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено в 11 

наукових публікаціях, з яких 5 статей, опублікованих у наукових фахових 

періодичних виданнях з юридичних наук (1 стаття – у закордонному 

науковому фаховому виданні), а також тези 6-ти наукових доповідей і 

повідомлень на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, поділених на шість підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 209 сторінок, з яких 

основного тексту – 184 сторінки. Список використаних джерел становить 25 

сторінок (174 найменування). 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ 

МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

1.1. Закріплення права на забезпечення безпеки в універсальних 

актах з прав людини 

Сучасний світ стає дедалі більше взаємозалежним і важливі події, що в 

ньому відбуваються, як правило, позначаються на безпеці людини в усіх 

країнах і в усіх сферах правовідносин, включаючи сферу кримінального 

судочинства [1, с. 113]. Загальносвітові тенденції злочинності зумовили те, 

що можливість кримінального покарання вже не втримує злочинців від 

погроз і насильства щодо осіб, які викривають їх у злочинах. Страх жертв і 

очевидців злочинів перед злочинним світом, негативні наслідки страху 

(наприклад, ухилення від кримінально-процесуальних обов’язків) досягли 

масштабів, які змусили говорити про це не лише спеціалістів у всіх сферах, 

зокрема й у сфері кримінального, кримінально-процесуального права, 

кримінології та криміналістики, на національному рівні. Експертами 

міжнародної спільноти було визнано, що погрози й насильство щодо осіб, які 

співпрацюють з правоохоронними органами, стали «найпоширенішим 

засобом підриву системи кримінального правосуддя» [2, с. 3]. 

Право на забезпечення безпеки є одним з основоположних у системі 

прав і свобод людини, що знайшло своє закріплення в універсальних 

міжнародно-правових актах. Зокрема, відповідно до Загальної декларації 

прав людини 1948 р., кожна людина має право на життя, свободу і на 

особисту недоторканність (ст. 3) [3]. Міжнародний пакт про громадянські й 

політичні права 1966 р., також закріплює, що «кожна людина має право на 

свободу й особисту недоторканність…» (ст. 9 (1)) [4]. 

Відповідно до зауваження Комітету з прав людини загального порядку 

№ 35 «стаття 9 (Свобода і особиста недоторканність)» CCPR/C/GC/35, під 
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особистою свободою розуміється свобода людини від того, щоб бути 

підданою фізичній ізоляції, а не загальна свобода дій. Право на особисту 

недоторканність захищає фізичних осіб від умисного заподіяння тілесних 

ушкоджень або шкоди психічному здоров’ю незалежно від того, знаходяться 

вони під вартою, чи ні. Так, посадові особи держав-учасників порушать 

право на особисту недоторканність, якщо вони необґрунтовано заподіють 

людині тілесні ушкодження. Право на особисту недоторканність зобов’язує 

держав-учасниць вживати належних заходів у відповідь на погрози 

вбивством на адресу громадських діячів і в більш загальному плані захищати 

людей від передбачуваних загроз для життя або фізичної недоторканності, 

що виходять від державних або від приватних суб’єктів. Держави-учасниці 

повинні вживати як заходи, покликані запобігти майбутній шкоді, так і 

ретроспективні заходи, такі як заходи щодо забезпечення застосування 

кримінального законодавства, у відповідь на шкоду, заподіяну в минулому. 

Так, держави-учасниці повинні належним чином реагувати на систематичне 

застосування насильства до тих чи інших категорій потерпілих, наприклад 

залякування правозахисників і журналістів, акти помсти щодо свідків, 

насильство щодо жінок, у тому числі домашнє насильство, «дідівщина» у 

збройних силах, насильство щодо дітей, насильство щодо осіб за ознакою 

їхньої сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності і насильство над 

інвалідами. Вони також повинні запобігати й усувати наслідки 

невиправданого застосування сили правоохоронними органами і захищати 

своє населення від зловживань з боку приватних служб безпеки, а також від 

ризиків, пов’язаних з надмірною доступністю вогнепальної зброї. Право на 

особисту недоторканність охоплює не всі ризики для фізичного або 

психічного здоров’я і не зачіпає непрямого впливу на здоров’я людини того 

факту, що вона стає об’єктом цивільного або кримінального судочинства 

(пп. 3, 9) [5]. 
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Питанню безпеки людини було приділено увагу в Міжнародній 

конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., згідно з 

якою держави-учасниці зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову 

дискримінацію в усіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини 

перед законом, без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або 

етнічного походження, особливо щодо здійснення таких прав як: право на 

особисту безпеку і захист з боку держави від насильства або тілесних 

ушкоджень, заподіюваних як урядовими службовими особами, так і будь-

якими окремими особами, групами чи установами (ст. 5 (b)) [6]. 

Слід відзначити, що право на забезпечення безпеки знайшло своє 

закріплення й у Підсумковому документі Всесвітнього саміту 2005 р., яким 

наголошується на важливості обговорення і визначення в Генеральній 

Асамблеї ООН (далі – ГА ООН) поняття «безпека людини» (п. 143) [7].  

У резолюції ГА ООН A/RES/66/290 2012 р. (Подальша діяльність у 

зв’язку з п. 143 Підсумкового документа Всесвітнього саміту 2005 р., 

присвяченого безпеці людини) міститься загальне тлумачення поняття 

«безпека людини», що включає низку прав, серед яких: право людей на 

життя в умовах свободи та гідності, а також свободи від злиднів і 

безвихідності; прийняття всеосяжних і контекстно виправданих 

превентивних заходів, що враховують інтереси людини, спрямовані на 

посилення захисту та розширення прав і можливостей усіх людей і громад 

(п. 3). Генеральна Асамблея не зупинилась на цьому визначенні, а 

постановила продовжувати обговорення питання безпеки людини (п. 7) [8]. 

Проте вперше безпека людини була винесена на розгляд як окрема 

концепція лише в «Доповіді про розвиток людського потенціалу», 

представленій Програмою розвитку ООН (далі – ПРООН) у 1994 р. У цій 

доповіді ПРООН дала широке визначення безпеки людини як «свободи від 

страху і свободи від потреби». Як головні елементи безпеки людини було 

визначено чотири основні характеристики (універсальність, орієнтованість на 
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інтереси людей, взаємозалежність і раннє запобігання) і сім ключових 

компонентів (економічний, продовольчий, медико-санітарний, екологічний, 

особистий, суспільний та компонент політичної безпеки) (п. 14) [9, с. 6]. 

З моменту публікації «Доповіді про людський розвиток» 1994 р. ООН і 

Комісія із забезпечення безпеки людини пропагує концепцію забезпечення 

безпеки людини, що означає захист основоположної сутності людського 

життя таким чином, щоб забезпечити дотримання свобод людини та її 

самореалізацію. Це означає захист фундаментальних свобод, захист людей 

від тяжких і широко поширених загроз та ситуацій. Забезпечення безпеки 

людини означає створення політичних, суспільних, екологічних, військових, 

культурних систем, які в сукупності створюють для людей умови для 

виживання, засоби до існування та збереження людської гідності [10, с. 48]. 

В Офіційному звіті ГА ООН A/64/PV.89 (Всебічний розгляд всього 

питання про операції з підтримання миру в усіх їхніх аспектах) 2010 року 

вказано: «…наше уявлення про безпеку людини зводиться до того, що, по-

перше, це корисна концепція, яка доповнює традиційну концепцію безпеки. 

Важливі цілі Організації Об’єднаних Націй – мир і безпека, розвиток і права 

людини – тісно пов’язані з безпекою людини. Ці цілі, незважаючи на 

можливі відмінності, також тісно пов’язані між собою. У багатьох 

відносинах безпека людини – це крапка, в якій ці цілі сходяться. З 

урахуванням багатонаціонального і доповнюючого характеру безпеки 

людини наші зусилля в питаннях миру, розвитку і прав людини можна і слід 

розглядати в рамках, які відображають поняття безпеки людини…» [11, с. 4–

5]. 

Слід зазначити, що проблемі безпеки людини приділялась також увага 

в проекті резолюції Комісії з попередження злочинності та кримінального 

правосуддя E/CN.15/2004/L.17 (Безпека людини в контексті попередження 

злочинності) від 11 травня 2004 року (пп. 2, 3) та в переглянутому проекті 

резолюції E/CN.15/2004/L.17/Rev.1 від 19 травня 2004 року (пп. 1, 2). 
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Міжнародно-правові акти містять різне тлумачення поняття безпеки 

людини. Це зумовлено тим, що безпека людини є не абстрактною категорією, 

а всеосяжною концепцією, яка включає в себе як право людини на особисту 

захищеність від будь-якої загрози, так і право на свободу від страху і 

потреби.  

Необхідно зауважити, що на сьогодні серед науковців не існує єдиного 

загальноприйнятого визначення поняття «безпека людини». Так, Д. Нікітін 

вважає, що безпеку особи слід розглядати як стан захищеності 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, що являє собою 

обов’язкове збереження сутності цінностей, які відображаються в них… [12, 

с. 8]. А. Телятніков дійшов висновку про те, що безпека особи є системою 

суспільних відносин, спрямованих на забезпечення охорони і захисту 

основних прав і свобод особи [13, с. 7–8]. А. Прудніков визначає безпеку 

особи як систему внутрішніх і зовнішніх умов юридичного, політичного, 

економічного, соціального, екологічного, техногенного та іншого характеру, 

що запобігають загрозі невизначеному колу осіб з метою захисту їхнього 

життя та здоров’я, прав і свобод, честі та гідності, недоторканності, яка 

здійснюється органами державної влади й місцевого самоврядування у 

взаємодії з громадськими об’єднаннями та її взаємозв’язок з правопорядком, 

громадським порядком і громадською безпекою [14, с. 11–12]. С. Панарін 

відзначає, що поняття «безпека» поєднує в собі, як мінімум, три значення. 

Безпека – це багатоаспектний стан; багатогранне уявлення про те, яким цей 

стан може бути і який він насправді є; конкретна мета [15,  с. 6]. На думку 

Т. Курбанова, концепція безпеки особистості – поняття багатовимірне, яке 

складається з широкого комплексу прав людини, що гарантуються та 

охороняються на національному рівні, а також вимагають спільних 

міждержавних зусиль щодо їхнього захисту [16, с. 6]. 

Л. Брусніцин під безпекою розуміє стан фізичної та психологічної 

захищеності індивіда [2, с. 5]. О. Єпіхін зазначає, що поняття безпеки особи у 
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сфері кримінального судочинства є синтезом понять, що позначаються 

термінами «безпека», «особа», «сфера кримінального процесу», а також 

низкою інших пов’язаних із ними понять [17, с. 104].  

Варто зауважити, що закріплення права на безпеку є актуальним для 

системи міжнародного кримінального судочинства та національної судової 

системи, оскільки учасники кримінального судочинства нерідко піддаються 

сторонньому протиправному впливу. Недостатня урегульованість заходів 

забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства має своїм 

наслідком погіршення функціонування усієї судової системи. 

У Віденській декларації про злочинність і правосуддя (Віденська 

декларація про злочинність і правосуддя: відповіді на виклики XXI століття), 

прийнятій у рамках Десятого Конгресу ООН із попередження злочинності і 

поводженню з правопорушниками, підкреслено, що «справедлива, 

відповідальна, етична й ефективна система кримінального правосуддя є 

важливим фактором сприяння економічному та соціальному розвитку і 

безпеці людини» (абз. 4) [18]. 

ГА ООН у своїй резолюції 40/32 від 29 листопада 1985 р. висловила 

впевненість щодо необхідності приділяти належну увагу попередженню 

злочинності й кримінальному правосуддю та відповідним процесам, у тому 

числі таким питанням як доля жертв злочинів… (абз. 14) [19]. 

Приймаючи Декларацію основних принципів правосуддя для жертв 

злочинів і зловживання владою (далі – Декларація 1985 р.), ГА ООН визнала, 

що жертвам злочинів і жертвам зловживання владою, а також найчастіше 

їхнім сім’ям, свідкам та іншим особам, які надають їм допомогу, 

несправедливо завдаються збитки, тілесні пошкодження або шкода їхній 

власності і що, крім цього, вони можуть зазнавати втрат при сприянні 

судовому переслідуванню правопорушників [20]. 

Крім того, у Декларації 1985 р. вказано на необхідність сприяння тому, 

щоб судові й адміністративні процедури більшою мірою відповідали 



22 

 

потребам жертв шляхом: с) надання належної допомоги жертвам протягом 

усього судового розгляду; d) прийняття заходів для зведення до мінімуму 

незручностей для жертв, охорони їхнього особистого життя в тих випадках, 

коли це необхідно, і забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки їхніх сімей 

і свідків з їхнього боку та їхнього захисту від залякування і помсти (п. 6) [20]. 

Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, прийнятою 

резолюцією 39/46 ГА ООН від 10 грудня 1984 р., також приділяється увага 

праву на забезпечення безпеки, зокрема свідків і жертв злочинів. Статтею 13 

цієї Конвенції закріплено, що кожна держава-сторона забезпечує будь-якій 

особі, яка стверджує, що їй було завдано катувань на території, що перебуває 

під юрисдикцією цієї держави, право на подання скарги компетентним 

властям цієї держави та на швидкий неупереджений розгляд такої скарги. 

Вживаються заходи для забезпечення захисту позивача і свідків від будь-

яких форм поганого поводження чи залякування у зв’язку зі скаргою чи будь-

якими свідченнями [21]. 

Питання забезпечення безпеки потерпілих та свідків також було 

розглянуто в рамках Восьмого Конгресу ООН, темою якого було 

«Міжнародне співробітництво в галузі попередження злочинності та 

кримінального правосуддя в XXI сторіччі». У розроблених Рекомендаціях 

щодо міжнародного співробітництва в галузі попередження злочинності та 

кримінального правосуддя в контексті розвитку прийнятих резолюцією 

45/107 ГА ООН в п. 18 «c» до проблеми, що викликає загальний інтерес і  

виступає предметом у подальшій розробці, було віднесено вироблення 

шляхів і засобів надання допомоги жертвам злочинів та зловживання владою, 

приділяючи особливу увагу здійсненню Декларації основних принципів 

правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання владою та забезпечення 

належного захисту свідків (п. 18 (с)) [22]. 
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Дев’ятий Конгрес із попередження злочинності і поводження з 

правопорушниками у своїй резолюції «Рекомендації щодо чотирьох 

основних тем Дев’ятого конгресу Організації Об’єднаних Націй з 

попередження злочинності і поводження з правопорушниками (п. 4 розділу 

IV «Стратегії у сфері попередження злочинності, зокрема, відносно злочинів 

у міських районах і злочинності серед неповнолітніх та злочинів із 

використанням насильства, включаючи питання про потерпілих: оцінка та 

нові перспективи») висловив стурбованість тяжким становищем жертв 

злочинності та закликав повною мірою застосовувати Декларацію основних 

принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою, а також 

активізувати заходи, спрямовані на захист жертв і надання їм допомоги на 

національному й міжнародному рівнях, у тому числі й у сфері підготовки 

кадрів, проведення досліджень, спрямованих на вживання практичних 

заходів, постійний обмін інформацією та інші форми співпраці з цих питань 

[23, с. 10–11]. 

Економічна і Соціальна Рада ООН у резолюції 1989/57 від 24 травня 

1989 р. (Здійснення Декларації основних принципів правосуддя для жертв 

злочинів і зловживань владою) рекомендувала державам-учасницям вжити 

необхідних кроків для здійснення положень, що містяться в Декларації 

основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою, 

шляхом: розробки заходів щодо захисту жертв від зловживань, наклепу або 

залякування в ході або в результаті кримінального чи будь-якого іншого 

судочинства, пов’язаного зі злочином, включаючи ефективні засоби 

правового захисту у випадку вчинення таких зловживань (2 (d)) [24]. 

Увагу безпеці людини було приділено й у Доповіді про роботу 

двадцять другої сесії Комісії з попередження злочинності та кримінального 

правосуддя E/2013/30 (7 грудня 2012 р. і 22–26 квітня 2013 р.), зокрема 

зазначено, що Цільовий фонд ООН з безпеки людини є важливим джерелом 

ресурсів для діяльності у сфері попередження злочинності й кримінального 
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правосуддя, а також верховенства права. Також було підкреслено, що деякі 

проекти Управління ООН з наркотиків і злочинності (ЮНОДК) 

фінансуються за рахунок цього цільового фонду, наприклад, проекти у сфері 

захисту жертв і свідків торгівлі людьми і насильства стосовно жінок (п. 61) 

[25, с. 97].  

У прийнятій на Одинадцятому Конгресі ООН із попередження 

злочинності та кримінального правосуддя Бангкокській декларації 

«Взаємодія і відповідні заходи: стратегічні союзи в галузі попередження 

злочинності і кримінального правосуддя», держави-учасниці ООН визнали 

важливість приділення особливої уваги необхідності захисту свідків і жертв 

злочинів і тероризму та зобов’язалися зміцнювати у міру необхідності 

юридичні й фінансові рамки надання допомоги таким жертвам з 

урахуванням, у тому числі, Декларації основних принципів правосуддя для 

жертв злочинів і зловживань владою (п. 17) [26]. 

Норми, які передбачають забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства, закріплені також у положеннях ст. 13, п. 3 

Декларації про захист усіх осіб від насильницьких зникнень та ст. 12, п. 1 

Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. 

Положення щодо гарантій відносно потерпілих і осіб, які свідчать на 

їхню користь, закріплено Сводом принципів захисту і заохочення прав 

людини шляхом боротьби з безкарністю, згідно з яким вживаються ефективні 

заходи для забезпечення безпеки, фізичного та психологічного благополуччя 

і у випадку подання відповідних клопотань – для недоторканності 

приватного життя потерпілих і свідків, які надають інформацію комісії 

(принцип 10) [27, с. 12]. 

Слід зауважити, що при обговоренні й розробці поняття «безпека 

людини» суттєвим аспектом є врахування особливих потреб деяких груп 

людей, зокрема жінок, дітей тощо, які через свій вразливий стан можуть 

потребувати додаткових заходів при забезпеченні їхньої безпеки. 
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Так, безпека людини це не абстрактна концепція, оскільки в кожному 

конкретному випадку існують певні обставини… для біженця безпека 

людини – це дах над головою і притулок від конфліктів або стихійних лих… 

Для жінки, що опинилася в умовах конфлікту, безпека людини – це захист 

від образ і нещасть (абз. 12) [28]. 

У зв’язку із зазначеним вище, варто також звернути увагу на матеріали 

довідкового документу від 24 лютого 2005 р. (Семінар-практикум 2: 

Зміцнення реформи системи кримінального правосуддя, включаючи 

реституційне правосуддя) A/CONF.203/10 Одинадцятого Конгресу ООН 

щодо попередження злочинності та кримінального правосуддя, в якому 

звертається увага на те, що очевидним пріоритетом є захист вразливих членів 

суспільства. Зазвичай до них належать такі вразливі групи населення як 

жінки, діти і люди похилого віку, тобто всі ті, хто частіше за інших стає 

жертвами насильства в сім’ї. Сюди ж належать жертви злочинів на ґрунті 

ненависті, а також свідки, особливо свідки-діти, які ризикують знову стати 

потерпілими після дачі ними показань у присутності обвинувачених (п. 13) 

[29, с. 9]. 

Рада з прав людини також приділила увагу питанню забезпечення 

безпеки з урахування ґендерної ознаки в своїй резолюції A/HRC/29/L.11 від 

30 червня 2015 р. (Незалежність і неупередженість судової влади, присяжних 

засідателів і асесорів та незалежність адвокатів). Зокрема, було підкреслено, 

що незалежна та неупереджена судова система, об’єктивні та неупереджені 

органи, які здійснюють судове переслідування, і незалежність юристів, яка 

сприяє збалансованому представництву чоловіків і жінок та створенню 

процедур, що враховують гендерну проблематику, мають важливе значення 

для ефективного захисту прав жінок, у тому числі захисту від насильства та 

повторної віктимізації у межах судової системи, з метою забезпечити 

відсутність ґендерної дискримінації і стереотипів при відправленні 

правосуддя… [30, с. 3]. 
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Так, з огляду на свою вразливість, жінки можуть потребувати 

додаткового захисту. Не випадково, до «злочину проти людяності», в 

контексті Римського статуту Міжнародного кримінального суду, відноситься 

зґвалтування, обернення в сексуальне рабство, примус до проституції, 

примусова вагітність, примусова стерилізація або будь-які інші форми 

сексуального насильства  порівняної  тяжкості, якщо кожне з цих діянь 

вчинено в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на будь-

яких цивільних осіб, і якщо такий напад здійснюється свідомо (7 (g)) [31, с. 

5]. 

Насильство щодо жінок є однією з перешкод для досягнення цілей 

рівності, розвитку та миру. Воно або порушує й обмежує, або зводить 

нанівець здійснення жінками прав людини і основних свобод людини. У 

будь-якому суспільстві, більшою чи меншою мірою, жінки і дівчатка 

піддаються фізичному, сексуальному і психологічному насильству незалежно 

від рівня доходів, класової приналежності та культури [32, с. 151]. 

ООН визнає ґендерне насильство найпоширенішим і в той же час 

найменш визнаним видом порушення прав людини в світі. Кожна третя жінка 

в світі щонайменше раз у житті відчуває психологічний тиск чи почуття 

ізольованості або піддається залякуванню, чи фізичному або сексуальному 

насильству. Насильство щодо жінок має місце як у суспільному, так і в 

приватному житті і в будь-якому суспільстві, причому найбільшою мірою 

жінки піддаються ризику в країнах, що розвиваються. Тому належним чином 

розроблені плани в галузі розвитку повинні передбачати вирішення завдань 

щодо запобігання насильства, оскільки забезпечення захисту та безпеки 

жінок є найважливішою передумовою для створення умов, необхідних для 

забезпечення мирного існування, підвищення стандартів якості життя та 

підтримці процесів самовдосконалення і поліпшення життя громад [33, с. 2]. 

У своїй резолюції A/RES/61/143 від 19 грудня 2006 р. під заголовком 

«Активізація зусиль з метою викорінення всіх форм насильства щодо жінок», 
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ГА ООН підкреслила, що «насильство щодо жінок» означає будь-який акт 

насильства, скоєний за статевою ознакою, який завдає або може заподіяти 

фізичну, статеву або психологічну шкоду або завдати страждання 

жінкам…(п. 3) [34, с. 3]. 

ГА ООН у Декларації про викорінення насильства щодо жінок (A/RES 

48/104 від 20 грудня 1993 р.) (далі – Декларація 1993 року) підтверджує, що 

насильство щодо жінок є порушенням прав та основних свобод людини, а 

також перешкоджає або не дозволяє їм користуватися цими правами і 

свободами, і виражає стурбованість нездатністю вже протягом тривалого 

часу забезпечити захист і сприяння таким правам і свободам у випадках 

застосування насильства щодо жінок. 

Статтею 3 Декларації 1993 року закріплено, що жінки користуються 

рівними правами щодо здійснення і захисту всіх прав та основних свобод 

людини у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській і 

будь-яких інших галузях. Ці права включають, зокрема: право на життя; 

право на свободу та особисту недоторканність (ст. 3 (а) (с)) [35]. 

Правам жінок було приділено увагу й у Віденській декларації і 

Програмі дій від 25 червня 1993 р., зокрема, зазначено, що права жінок і 

дівчат є невід’ємною, складовою і неподільною частиною загальних прав 

людини. Повна і рівноправна участь жінок у політичному, громадянському, 

економічному, суспільному і культурному житті на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях, а також ліквідація всіх форм 

дискримінації за ознакою статі є першочерговими цілями міжнародної 

спільноти. Насильство за ознакою статі і всі форми сексуального домагання 

та експлуатації, включаючи ті з них, які виникають з культурних упереджень 

і незаконної міжнародної торгівлі жінками, несумісні з гідністю і цінністю 

людської особистості і повинні бути викорінені. Цього можна досягти 

шляхом прийняття правових заходів і за допомогою національних дій та 

міжнародного співробітництва в таких сферах як економічний і соціальний 
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розвиток, освіта, безпечне материнство та охорона здоров’я, а також 

соціальна підтримка (п. 18) [36]. 

У Пекінській Декларації 1995 р. уряди, що брали участь у Четвертій 

конференції зі становища жінок, виказали рішучість забезпечувати жінкам і 

дівчаткам можливість повністю користуватися всіма правами людини і 

основними свободами та вживати дієвих заходів проти порушення цих прав і 

свобод і попереджати й усувати будь-які форми насильства щодо жінок і 

дівчат (пп. 23, 29) [37]. 

Платформою дій, затвердженою також в рамках Четвертої конференції 

зі становища жінок 1995 р. (далі – Платформа дій 1995 року), закріплено, що 

насильство щодо жінок є однією з перешкод на шляху досягнення цілей 

рівності, розвитку та миру. Насильство щодо жінок є порушенням прав та 

основних свобод людини, а також перешкоджає або не дозволяє їм 

користуватися цими правами і свободами. Нездатність вже протягом 

тривалого часу забезпечити захист та заохочення таких прав і свобод у разі 

застосування насильства щодо жінок – це проблема, яка викликає 

занепокоєння у всіх держав і повинна бути вирішена (п. 112) [38, с. 50]. 

У матеріалах IX Конгресу з попередження злочинності і поводження з 

правопорушниками (Каїр, 29 квітня – 8 травня 1995 р.) Конгрес наполегливо 

закликав держав-учасниць з метою викорінення всіх форм насильства щодо 

жінок прийняти, у разі відсутності діючих документів, відповідні ініціативи, 

включаючи: закони, які забороняють акти насильства щодо особи та карають 

за такі акти, особливо, якщо їхніми жертвами можуть стати жінки; закони, 

процедури правоохоронної діяльності і програми, які враховують 

різноманітні умови життя жінки, з метою попередження віктимізації жінок; 

забезпечення їхньої безпеки і справедливого поводження з ними у випадку 

їхньої віктимізації; та заохочення добровільного надання жінками 

відповідним органам влади заяв про акти насильства, які мали місце щодо 

них (п. 1 (а, b)) [39, с. 29–30]. 
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Прийняття і практична реалізація національних законів про 

викорінення усіх форм насильства щодо жінок і дівчаток та покарання за 

нього відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини, є одним із 

п’яти ключових завдань, поставлених Генеральним секретарем у рамках 

кампанії «Спільно покінчимо з насильством щодо жінок [40, с. 5]. 

Необхідно відмітити, що важливою гарантією у боротьбі з насильством 

над жінками та забезпеченні їхньої безпеки є розробка нових, удосконалення 

існуючих заходів попередження та недопущення насильства над жінками у 

будь-якій сфері суспільного життя. 

Так, Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок у своїй загальній 

рекомендації № 19 1992 р. «Про насильство щодо жінок» рекомендував 

державам-учасницям: забезпечити, щоб закони, спрямовані проти насильства 

і зловживань у сім’ї, зґвалтування, статевого насильства та інших видів 

насильства щодо жінок, гарантували належний захист всіх жінок і повагу 

їхньої честі та гідності… (ст. 16 (24(b)); вжити всі заходи правового та 

іншого характеру, що необхідні для забезпечення ефективного захисту жінки 

від насильства за ознакою статі, включаючи, зокрема: ефективні заходи 

правового характеру, в тому числі застосування заходів кримінального 

покарання, цивільно-правових засобів захисту і положень, що передбачають 

виплату компенсації з метою захисту жінок від усіх видів насильства… 

(ст. 16 (24(t)); включати в доповіді інформацію про правові, профілактичні і 

захисні заходи, які були прийняті для подолання насильства щодо жінок, і 

про ефективність таких заходів… (ст. 16 (24(v)) [41, с. 4-6]. 

У Резолюції A/RES/52/86 1998 року (Заходи у сфері попередження 

злочинності та кримінального правосуддя з метою викорінення насильства 

щодо жінок), ГА ООН наполегливо закликала держав-учасниць здійснювати 

стратегії, розробляти політику і розповсюджувати матеріали з метою 

сприяння забезпеченню безпеки жінок в сім’ї і в суспільстві в цілому, в тому 

числі конкретні стратегії попередження злочинності, в яких відображалися б 
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реальні умови життя жінок і забезпечувалось б задоволення їхніх особливих 

потреб у таких сферах як соціальний розвиток, формування навколишнього 

середовища і здійснення профілактичних програм виховного характеру та 

закликала надалі держав-учасниць сприяти проведенню активної і 

ефективної політики забезпечення врахування ґендерних аспектів при 

розробці та здійсненні всіх видів політики і програм у галузі попередження 

злочинності і кримінального правосуддя, яка може допомогти у викоріненні 

насильства щодо жінок, для того, щоб до прийняття рішень можна було 

провести аналіз, який би дозволяв забезпечити відсутність в їхніх наслідках 

несправедливої ґендерної незбалансованості (пп. 2–3) [42, с. 2]. 

Важливо також зауважити, що жінки, які стали жертвами насильства, 

або свідчать проти особи чи групи осіб, які скоїли такий злочин, можуть 

потребувати додаткових заходів забезпечення безпеки в рамках відправлення 

кримінального судочинства, що пояснюється їхнім вразливим психологічним 

і фізичним станом. 

Для того щоб участь жінок у системі кримінальної юстиції носила 

ефективний і недискримінаційний характер, їхні представники, а також 

прокурори повинні бути інформовані про проблеми гендерної рівності та 

права жінок. Однак з огляду на стереотипні припущення щодо їхньої статі чи 

злочинів, жертвами яких вони стали, жінки занадто часто змушені стикатися 

з відсутністю заходів зі сторони органів переслідування, дискримінаційним 

ставленням з боку прокурорів, суддів та інших посадових осіб суду, 

включаючи адвокатів захисту, і некваліфікованим консультуванням з боку 

їхніх власних адвокатів; все це може привести до вторинної або повторної 

віктимізації та незабезпечення виконання їхніх прав (п. 51) [43, с. 16]. 

Особи, на яких покладено реалізацію завдань кримінального 

судочинства та захисту прав (судді, прокурори, адвокати) повинні докладати 

зусиль щодо прийняття захисних заходів і забезпечення їхнього виконання, а 

також приймати рішення або рекомендації щодо того, які заходи повинні 
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застосовуватися в конкретних обставинах. У зв’язку з цим вони мають знати, 

які захисні механізми існують на національному рівні й мають бути 

інформовані про ґендерні аспекти такого захисту. Захист свідків є не 

послугою щодо свідка, а обов’язком держав за міжнародним правом. У 

ключових міжнародних і регіональних документах з прав людини чітко 

йдеться про зобов’язання держав вживати конкретних заходів з метою 

захисту свідків і потерпілих від загроз і помсти… (пп. 61, 62) [43, с. 19]. 

Платформою дій 1995 р. передбачено прийняття комплексних заходів із 

попередження і ліквідації насильства щодо жінок. Зокрема, до діяльності, що 

повинна здійснюватися урядами, віднесено таке: прийняття та/або реалізація 

законодавства і проведення його періодичного огляду та аналізу для 

забезпечення його ефективності в справі викорінення насильства щодо жінок 

з приділенням особливої уваги заходам із попередження насильства і 

судовому переслідуванню осіб, винних у його скоєнні; вжиття заходів щодо 

забезпечення захисту жінок, які зазнали насильства, доступу до справедливих 

й ефективних засобів судового захисту, включаючи виплату компенсації та 

відшкодування збитків жертвам і відновлення їхнього здоров’я, і реабілітації 

правопорушників; надання жінкам, які піддавалися насильству, доступу до 

механізмів здійснення правосуддя і, відповідно до національного 

законодавства, до справедливих й ефективних засобів судового захисту в 

зв’язку із заподіяною їм шкодою та інформування жінок про їхні права щодо 

відшкодування збитків через такі механізми (п. 124 (d)(h)) [38, с. 53]. 

У Типових стратегіях та практичних заходах щодо викорінення 

насильства щодо жінок в сфері попередження злочинності та кримінального 

правосуддя, прийнятих резолюцією ГА ООН 52/86 від 12 грудня 1997 р. (далі 

– Типові стратегії) визнається необхідність проведення активних заходів з 

метою всебічного врахування ґендерних аспектів у будь-якій політиці і 

програмах, пов’язаних з насильством щодо жінок, забезпечення 

рівноправності чоловіків і жінок і рівного та справедливого доступу до 
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правосуддя, а також встановлення рівного співвідношення між чоловіками і 

жінками на рівні прийняття рішень, що стосуються викорінення насильства 

щодо жінок… (п. 3) [42, с. 4]. 

У Типових стратегіях державам-учасницям пропонується належним 

чином проводити огляд, оцінку і перегляд своїх кримінально-процесуальних 

норм для того, щоб: жінки, які зазнали насильства, мали можливість давати 

свідчення в ході судового розгляду нарівні з іншими свідками, і були вжиті 

заходи, що сприяють дачі таких показань і захисту недоторканності 

приватного життя; суди відповідно до національної конституції були наділені 

повноваженнями видавати охоронні або заборонні накази у справах про 

насильство щодо жінок, у тому числі про виселення осіб, які вчинили злочин, 

про заборону вступати надалі в контакт з потерпілою та іншими сторонами, 

які стали жертвою як за місцем проживання, так і поза ним, і встановлювати 

міри покарання за порушення цих наказів; у випадку необхідності могли бути 

вжиті заходи, що забезпечують безпеку потерпілих та їхніх сімей, а також 

заходи щодо їхнього захисту від погроз та помсти; враховувалися міркування 

безпеки при прийнятті рішень відносно вироків, не пов’язаних або частково 

пов’язаних із позбавленням волі, звільненням з-під варти під заставу, 

умовним звільненням з-під варти, умовно-достроковим звільненням або 

пробацією (п. 7 (c) (g) (h) (i)). 

Суттєвою гарантією у забезпеченні безпеки жінок у кримінальному 

судочинстві є положення Типових стратегій згідно з яким державам-

учасницям наполегливо пропонується відповідним чином захищати безпеку 

жертв і свідків до, під час і після кримінального процесу (п. 9 (h)) [42, с. 6]. 

У Оновлених Типових стратегіях та практичних заходах з викорінення 

насильства щодо жінок у галузі попередження злочинності та кримінального 

правосуддя, які містяться у додатку до Резолюції ГА ООН A/RES/65/228 

(далі – Оновлені Типові стратегії) визнається серйозний характер насильства 

щодо жінок і необхідність прийняття заходів у сфері запобігання злочинності 
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та кримінального правосуддя, розмірних серйозності цього явища, та 

наполегливо рекомендується державам-учасницям відповідним чином: 

провести огляд, оцінку і перегляд політики та процедур винесення вироків 

для того, щоб забезпечити їхню відповідність цілям: сприяння забезпеченню 

безпеки жертви і суспільства, в тому числі шляхом ізоляції правопорушника 

від жертви і, за необхідності, від суспільства; забезпечувати належну безпеку 

жертв і свідків актів насильства до початку, під час і після закінчення 

кримінального розгляду (п. 17 (а) іv) (і)). 

Також у Оновлених Типових стратегіях державам-учасницям 

наполегливо пропонується належним чином проводити, за необхідності 

огляд, оцінку і перегляд своїх кримінально-процесуальних норм і брати до 

уваги всі відповідні міжнародні правові документи, для того, щоб жінки, які 

зазнали насильства, мали можливість давати свідчення під час судового 

розгляду шляхом прийняття належних заходів, які: полегшували б надання 

таких свідчень шляхом захисту права на особисте життя та нерозголошення 

відомостей про особу і поваги до гідності жінок; забезпечували б безпеку в 

ході судового розгляду, й усували можливість «повторної віктимізації» та 

для того, щоб за необхідності надавалася комплексна підтримка і приймалися 

захисні заходи для забезпечення безпеки, недоторканності приватного життя 

і гідності жертв та членів їхніх сімей на всіх стадіях кримінального 

судочинства, без шкоди для можливості або готовності жертви брати участь 

у розслідуванні або судовому переслідуванні, і був забезпечений їхній захист 

від загроз і помсти, в тому числі шляхом прийняття комплексних програм 

захисту свідків і жертв. Суттєвим є положення про те, що всі процедури і 

механізми оскарження повинні бути доступними для жінок, які стали 

жертвами насильства, без побоювання відплати або дискримінації (п. 15 (с) 

(і) (l)) [44, с. 12–14]. 

Важливою гарантією забезпечення безпеки жінок є закріплення норми 

Типових стратегій, згідно з якою державам-учасницям у співпраці з 
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неурядовими організаціями, в тому числі з організаціями щодо забезпечення 

рівноправності жінок, а також у співпраці з відповідними професійними 

асоціаціями в міру необхідності пропонується забезпечувати або заохочувати 

проведення для поліції, співробітників системи кримінального правосуддя, 

юристів і фахівців, пов’язаних із системою кримінального правосуддя, 

обов’язкових навчальних програм з питань міжнаціональних відносин та 

поглиблення розуміння гендерних аспектів, які стосуються неприпустимості 

насильства щодо жінок, його впливу і наслідків, і які сприяють прийняттю 

належних заходів, пов’язаних із проблемою насильства щодо жінок (п. 12 (а)) 

[42]. 

Також, враховуючи вразливість жінок як жертв і свідків злочину, варто 

брати до уваги питання безпеки при прийнятті рішень стосовно винесення 

вироків, не пов’язаних або частково пов’язаних із позбавленням волі, 

звільненням з-під варти під заставу, умовним звільненням з-під варти, 

умовно-достроковим звільненням або пробацією. На підтвердження цієї 

позиції свідчать положення Типових стратегій, згідно з якими державам-

учасницям наполегливо пропонується належним чином проводити огляд, 

оцінку і перегляд своїх кримінально-процесуальних норм, для того, щоб 

забезпечити повідомлення жінок, які зазнали насильства, про будь-яке 

звільнення правопорушника з-під варти або з місця ув’язнення у тих 

випадках, коли необхідність забезпечення безпеки жертви переважує при 

такому розкритті над принципом неприпустимості вторгнення у приватне 

життя правопорушника (п. 9 (а) (b)) [42]. 

Проблемі вразливого становища жінок у міжнародному кримінальному 

судочинстві приділено також увагу в Правилах Організації Об’єднаних 

Націй, що стосуються поводження з жінками-в’язнями та мір покарання для 

жінок-правопорушників, не пов’язаних з позбавленням волі (Бангкокські 

правила), прийнятих резолюцією ГА ООН 65/229 від 21 грудня 2010 р., де 

зазначається, що відповідні органи визнають, що під час утримання під 
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вартою до початку судового процесу жінки піддаються особливому ризику 

зловживань, і приймають відповідні програмні та практичні заходи, що 

забезпечують безпеку жінок у цей період (правило 56) [45]. 

Особливої уваги також потребує питання щодо забезпечення безпеки 

такої категорії учасників міжнародного кримінального судочинства як діти, 

які стають жертвами, у результаті здійснення таких протиправних дій як 

незаконна торгівля дітьми, розповсюдження дитячої порнографії та інших 

дій, що завдають шкоду здоров’ю дітей. 

Кожного дня безліч дітей у всьому світі піддається небезпеці, яка 

перешкоджає їхньому росту і розвитку. Вони зазнають незліченних 

страждань, будучи жертвами війни і насильства; расової дискримінації, 

апартеїду, агресії, іноземної окупації та анексії; будучи біженцями і 

переміщеними дітьми, вимушеними покинути свої домівки і свої сімейні 

вогнища; будучи інвалідами; або жертвами халатності, жорстокості і 

експлуатації (п. 4) [46]. 

Питання захисту дітей постійно перебуває в центрі уваги міжнародного 

співтовариства. Як зазначається в Декларації тисячоліття ООН, «глави 

держав і урядів відповідальні перед усіма жителями Землі, особливо перед 

найуразливішими з них, зокрема, перед дітьми світу, яким належить 

майбутнє» (п. 2) [47]. 

У Декларації прав дитини 1959 р. зазначено, що «дитина внаслідок її 

фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони та турботи, 

включаючи надійний правовий захист, як до, так і після народження» (абз. 3) 

[48].  

Слід відзначити, що прийняті міжнародною спільнотою правові акти 

передбачають захист дітей, як у мирний час, так і під час надзвичайних 

обставин і військових конфліктів, у результаті яких ці вразливі категорії осіб 

часто стають жертвами нелюдяних актів, і відчувають тяжкі страждання [49, 

с. 361]. Так, 14 грудня 1974 р. ГА ООН прийняла Декларацію про захист 
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жінок і дітей у надзвичайних ситуаціях і в період збройних конфліктів, згідно 

з якою держави, що беруть участь в збройних конфліктах, повинні докладати 

всіх зусиль для того, щоб домогтися заборони таких заходів як 

переслідування, катування, каральні заходи, примусове поводження і 

насильство проти тієї частини цивільного населення, яку складають жінки і 

діти (п. 4) [50].  

Як зазначено в Робочому документі, підготовленому Секретаріатом 

Дванадцятого Конгресу ООН з попередження злочинності та кримінального 

правосуддя (Діти, молодь, злочинність) A/CONF.213/4 від 15 лютого 2010 р., 

«в останні роки підвищилася увага до злочинів, скоюваних щодо дітей, в 

тому числі до нових видів злочинів, що скоюються головним чином щодо 

дітей, а саме: торгівля людьми, сексуальна експлуатація в Internet і знущання 

за допомогою використання комп’ютерних технологій. Хоча ці акти 

насильства в багатьох країнах не завжди вважаються злочинними діяннями, 

проте стає очевидно, що більша частина тих, що можуть бути кваліфіковані 

як злочинні діяння, не потрапляють до сфери кримінального правосуддя. 

Навіть якщо діти готові повідомити про злочини, які були вчинені проти них 

або свідками яких вони стали, багато національних систем не передбачають 

урахування особливих потреб цих надзвичайно вразливих груп дітей» (пп. 

38–39) [51, с. 20]. 

Спеціальний доповідач з питання про незалежність суддів і адвокатів 

Габріела Кнауль у своїй доповіді A/HRC/29/26 зазначила, що незважаючи на 

майже універсальний характер ратифікації Конвенції про права дитини, діти 

як і раніше, відносяться до груп населення, які найбільш уразливі від 

порушень прав людини та інших видів зловживань. Тому значення 

правосуддя з урахуванням потреб дітей, тобто правосуддя, яке забезпечує 

повагу, захист і дотримання прав дітей, важко переоцінити. Система 

правосуддя, яка обманює очікування дітей, обманює й очікування 

суспільства. Спеціальний доповідач виказала впевненість у тому, що 
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інвестиції в систему здійснення правосуддя з урахуванням потреб дитини 

вкрай необхідні для зміцнення верховенства закону і для загальної реалізації 

прав людини, а також для побудови процвітаючих демократичних суспільств 

(п. 2). 

Участь дітей у судовому розгляді в якості жертв або свідків може 

здійснити на них сильний психологічний вплив, який ще більше посилюється 

у тих випадках, коли їм доводиться зіткнутися з черствим зверненням і з 

процесуальними діями, які не передбачають повагу до їхнього благополуччя і 

гідності та врахування їхніх особливих потреб і прав. Поряд з цим участь у 

кримінальному судочинстві найчастіше пов’язана зі значним ризиком для 

фізичної та психічної недоторканності дитини. Тому в системі правосуддя 

необхідно вживати особливих заходів для захисту дітей–жертв і свідків від 

віктимізації або повторної віктимізації (п. 62) [52]. 

Так, одне з найперших завдань полягає в тому, щоб у процесі 

кримінального правосуддя не постраждали найбільш вразливі особи, зокрема 

щоб не піддавалися повторній віктимізації жертви злочинів, яким доводиться 

давати свідчення під час кримінальних розглядів. Це багатостороннє 

завдання знайшло відображення в Керівних принципах, що стосуються 

правосуддя, для дітей–жертв і свідків злочинів [29, с. 15]. 

З урахуванням усвідомлення того, що мільйонам дітей в усьому світі 

завдають страждань і шкоди в результаті злочинів та зловживання владою, 

що права таких дітей не знаходять достатнього визнання і що діти можуть 

зазнавати додаткових труднощів, коли вони беруть участь у процесі 

відправлення правосуддя, були прийняті Керівні принципи, що стосуються 

правосуддя в питаннях, пов’язаних з участю дітей–жертв і свідків злочинів 

(надалі – Керівні принципи). Як перший правозахисний стандарт ООН, 

прийнятий у цій галузі, Керівні принципи допомогли успішно ліквідувати 

розрив між стандартами в галузі прав людини і стандартами в галузі 

кримінального правосуддя. У Керівних принципах, які Комітет з прав дитини 
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використовує в якості відправної точки при розгляді доповідей держав-

учасниць, закріплені права дітей–жертв та свідків злочинів, серед яких, 

зокрема, право на безпеку (п. 39 (h)) [51, с. 20–21].  

Так, Керівні принципи розроблялися з урахуванням тих міркувань, що 

діти вразливі і потребують спеціального захисту відповідно до їхнього віку, 

ступеня зрілості і особливих індивідуальних потреб; що дівчата особливо 

вразливі і можуть стикатися з дискримінацією на всіх етапах системи 

правосуддя (п. 7(а) [53]. 

Діти потребують особливого ставлення під час ведення судового 

засідання, а також протягом усього часу кримінального процесу і після нього. 

Керівні принципи вказують на те, що фахівці мають вживати всіх заходів для 

того, щоб дати дітям–жертвам та свідкам можливість висловлювати свої 

думки і побоювання у зв’язку з їхньою участю в процесі відправлення 

правосуддя. Крім того ними передбачено низку заходів для забезпечення 

права дітей на безпеку, а саме: забезпечення того, щоб діти–жертви та свідки 

мали можливість вільно і на свій розсуд висловлювати свої думки та 

побоювання відносно своєї участі в процесі відправлення правосуддя, 

побоювання за свою безпеку від дій обвинуваченої особи, порядку дачі 

показань свідків і відношення до висновків, зроблених під час процесу. Крім 

того, застосування заходів можливе для забезпечення захисту дітей–жертв і 

свідків, якщо це сумісно з правовою системою та належним дотриманням 

прав захисту, від перехресного допиту, проведеного передбачуваним 

правопорушником: у випадку необхідності, опитування дітей–жертв і свідків 

та їхній допит у суді повинні проводитися за відсутності передбачуваного 

правопорушника, і мають бути передбачені окремі зали очікування в суді і 

приміщення для допиту; проведення допитів дітей–жертв і свідків має 

відбуватися з урахуванням інтересів дитини, а також створення можливості 

для здійснення нагляду з боку суддів, полегшення процесу дачі показань 

свідків і зниження ймовірності залякування, наприклад, шляхом 
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використання допоміжних засобів для дачі показань свідків або призначення 

експертів – психологів (пп. 21(b)), 31) [53]. 

Також, забезпечення безпеки дитини може бути необхідним у залі 

судового засідання, так, право обвинуваченого задавати питання свідкові 

безпосередньо або через посередника іноді може використовувати з метою 

залякування дитини-свідка, коли адвокати відповідача можуть задавати 

питання, які не відповідають рівню розвитку дитини, і застосовувати 

агресивну тактику, яка здатна справити на дитину згубний вплив. Зокрема, у 

разі сексуального насильства дитина-жертва може виявитися єдиним 

свідком, і успішність кримінального переслідування може ґрунтуватися 

виключно на свідченнях цієї дитини. Попередження подібних дій 

здійснюється шляхом заборони застосування адвокатами відповідача таких 

видів тактики: навіювати дитині довіру до себе, а потім руйнувати її, тим 

самим змушуючи дитину в присутності правопорушника знову пережити те, 

що з нею сталося; ставити питання, що не мають відношення до справи, 

спеціально для того, щоб вивести дитину з душевної рівноваги; збивати 

дитину з пантелику, повторюючи та/або швидко ставлячи питання, 

багаторазово перериваючи відповіді або вимагаючи назвати реально 

конкретні моменти часу і деталі; просити дитину оцінити час настання якої-

небудь події або назвати число подій або описати послідовність подій, у 

відповідь на що дитині доводиться або промовчати, або зізнатися в тому, що 

він/вона не знає відповіді, або дати неточну відповідь [54, c. 85]. 

Істотною гарантією забезпечення права на безпеку є закріплення 

положення Керівних принципів стосовно того, що у тих випадках, коли 

безпека дітей – жертв і свідків злочину може піддаватися ризику, слід 

вживати належних заходів, що передбачають повідомлення відповідних 

органів про ризики щодо безпеки і захист дитини від таких ризиків до 

початку, під час і після завершення процесу відправлення правосуддя (п. 32) 

[53]. 
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Враховуючи важливість забезпечення безпеки дітей як свідків і жертв 

злочинів Керівні принципи містять вказівку щодо необхідності підготовки 

фахівців з питань, пов’язаних з виявленням і попередженням залякування, 

погроз або заподіяння шкоди дітям–жертвам та свідкам, а у випадках, коли 

діти–жертви та свідки можуть піддаватися залякуванню, погрозам або коли 

їм може бути завдано шкоду, мають бути передбачені належні умови для 

забезпечення безпеки дітей. Серед таких захисних заходів можуть бути: 

запобігання прямих контактів між дітьми-жертвами та свідками і 

передбачуваними правопорушниками на будь-якому етапі процесу 

відправлення правосуддя; забезпечення в усіх випадках, коли це можливо і 

необхідно, захист дітей–жертв і свідків з боку поліції або інших відповідних 

органів, а також захист інформації про їхнє місцезнаходження від 

розголошення (п. 34 (е)) [53]. 

Також, враховуючи всі особливості положення дітей як жертв і свідків 

злочину, судді можуть вводити спеціальні угоди, що полегшують дачу ними 

показань. Є можливим вжиття заходів для проведення невідкладних 

розглядів. У конкретних випадках судді також можуть видавати судові 

накази про захист у рамках справ про насильство щодо жінок або дітей, що 

забороняють злочинцю подальше спілкування з жертвою й іншими особами 

та передбачають покарання за порушення такого наказу. З метою захисту 

особи потерпілого чи свідка або запобігання залякування з боку 

обвинуваченого може бути видано наказ про застосування доказових заходів. 

Подібні заходи включають використання щитів або перегородок, дачу 

свідчень за допомогою відео-конференц-зв’язку, анонімну дачу показань або 

допущення присутності супроводжуючої особи під час судових слухань 

(п. 4.1.3) [55, c. 11]. 

Проблемі забезпечення безпеки дітей також було приділено увагу в 

Доповіді Комісії з попередження злочинності та кримінального правосуддя 

про роботу двадцять третьої сесії E/2014/30, зокрема, відзначено, що у світлі 
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визнання того факту, що для ефективного судового переслідування часто є 

необхідною участь дітей-жертв насильства в кримінальному судочинстві, що 

в деяких правових системах діти можуть бути зобов’язані або вимушені 

давати свідчення і, що ці діти вразливі і потребують надання особливого 

захисту, допомоги і підтримки, для того, щоб не допустити заподіяння їм 

додаткових труднощів та їхнього травмування в результаті їхньої участі в 

кримінальному судочинстві, держави-учасниці повинні в зв’язку з цим, 

забезпечити повну повагу до недоторканності особистого життя дитини на 

всіх етапах судочинства, і їм наполегливо рекомендується, у належних 

випадках, забезпечити: надання дітям спеціальних послуг, турботи про їхнє 

фізичне і психічне здоров’я і належного захисту, з урахуванням статі і віку, 

рівня зрілості і потреб дітей, для того, щоб не допустити заподіяння їм 

додаткових труднощів і їхнього травмування та сприяння фізичному і 

психологічному відновленню та соціальній інтеграції дітей, які стали 

жертвами насильства; забезпечити облік у рішеннях про затримання або 

арешт, утримання під вартою й умови будь-якого звільнення осіб, що 

ймовірно вчинили акти насильства щодо дітей, необхідності забезпечення 

безпеки дитини та інших, пов’язаних з нею осіб, а також запобігання за 

допомогою таких процедур подальших рецидивів актів насильства (пп. 21(а), 

22 (h)) [56, c. 34–36].  

У зазначеній вище доповіді E/2014/30 акцентовано увагу на 

вдосконаленні кримінального судочинства в справах, пов’язаних з дітьми-

жертвами насильства та з цією метою рекомендовано такі заходи:  

- забезпечити надання комплексної підтримки і прийняття 

захисних заходів щодо забезпечення безпеки, недоторканності особистого 

життя і гідності жертв та членів їхніх сімей на всіх етапах процесу 

кримінального судочинства, без шкоди для можливості або готовності 

жертви приймати участь у розслідуванні або кримінальному переслідуванні, 

та їхній захист від погроз і помсти; 
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- забезпечити, в необхідних випадках, щоб від дітей, які стали 

жертвами насильства, не вимагалося надання свідчень у процесі 

кримінального судочинства без відома їхніх батьків або законних опікунів, 

щоб відмова дитини від надання свідчень не вважалася кримінальним або 

іншим правопорушенням і щоб діти, які стали жертвами насильства, могли 

надавати свідчення у процесі провадження по кримінальній справі за 

допомогою адекватних заходів і безпечних для дітей методів, які полегшують 

надання таких свідчень завдяки захисту прав дитини на особисте життя, 

нерозголошення особистих персональних даних та поваги її гідності, 

забезпечення безпеки дитини до, під час і після судового розгляду, 

недопущення їхньої повторної віктимізації, шанобливого відношення до 

їхніх потреб і законного права бути заслуханими при дотриманні законних 

прав обвинуваченого;  

- захищати приватне життя дітей–жертв насильства, захищати їх 

від зайвої уваги з боку громадськості, наприклад, шляхом недопущення до 

зали суду представників громадськості та засобів масової інформації під час 

дачі дитиною свідчень, а також забезпечувати захист інформації, що 

стосується участі дитини в процесі відправлення правосуддя, шляхом 

збереження конфіденційності і нерозголошення відомостей, які можуть 

привести до встановлення особистості дитини, що полегшує процес дачі 

дитиною показань;  

- забезпечити створення – у тих випадках, коли діти-жертви 

насилля можуть піддаватися залякуванню, погрозам або, коли їм може бути 

завдано шкоди, – належних умов для забезпечення їхньої безпеки і прийняття 

захисних заходів, наприклад: недопущення прямих контактів між дитиною-

жертвою й обвинуваченим у будь-який момент під час кримінального 

судочинства; звернення з проханням про винесення компетентним судом 

обмежувальних розпоряджень, підкріплюваних системою реєстрації; 

звернення з проханням про винесення компетентним судом розпорядження 
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про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання обвинуваченого під 

вартою з можливим звільненням під заставу за умови відмови від підтримки 

будь-яких контактів; звернення з проханням про винесення компетентним 

судом розпорядження про поміщення у випадку необхідності 

обвинуваченого під домашній арешт; звернення з проханням про надання 

дитині, яка є жертвою насильства, захисту з боку поліції або інших 

відповідних установ та забезпечення збереження місцезнаходження дитини в 

таємниці (п. 24 (а) (с) (g) (j)) [56, с. 37–39]. 

Тобто доступ до правосуддя також означає необхідність вжиття 

ефективних заходів для захисту безпеки потерпілих, свідків та їхніх сімей. 

Багато потерпілих, як було зазначено, побоюються залякування та помсти і 

розраховують на те, що система кримінального правосуддя їх захистить. Такі 

страхи особливо відчутні у випадках близьких відносин між потерпілим і 

правопорушником (насильство в сім’ї) або якщо правопорушник є членом 

потужного угруповання або організації (наприклад, терористичної організації 

або організованої злочинної групи). Страх залякування або помсти, який 

відчувають жертви зловживання владою або корупції, часто пов’язаний з 

недовірою до державних посадових осіб, органів підтримання правопорядку і 

судової системи. Частиною дискусії про масштаб і характер великого числа 

заходів і програм захисту потерпілих є питання про те, чи поширюються 

вони на всіх потерпілих або тільки на тих, які необхідні в якості свідків. 

Забезпечення захисту особистого життя потерпілих/свідків є фактором 

стурбованості, особливо якщо мова йде про дітей. Слід вживати заходи для 

захисту дітей від надмірного доступу широкої громадськості, наприклад, 

виключаючи присутність представників засобів масової інформації в залі 

суду під час дачі свідчень дитиною або накладаючи заборону на публікацію. 

Країни також можуть видавати керівні принципи або директиви для 

забезпечення відповідального використання інформації, що стосується 

потерпілих, засобами масової інформації (п. 4.2) [55, с. 15]. 
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Спеціальний доповідач з питання про торгівлю людьми, особливо 

жінками і дітьми, Марія Грація Джаммарінаро у своїй доповіді A/HRC/29/38 

від 31 березня 2015 р. вказала, що діти – жертви торгівлі людьми потребують 

особливої допомоги, захисту і підтримки, яка в значній мірі відрізняється від 

допомоги, що надається дорослим; їм необхідні спеціальні, орієнтовані на 

дітей заходи щодо встановлення особи, захисту і допомоги, які засновані на 

принципах і положеннях чинного права. Зокрема, потрібно ввести в дію 

належні процедури для проведення в кожному окремому випадку оцінки 

способів найкращого забезпечення інтересів дитини, перш ніж приймати 

будь-яке рішення щодо цієї дитини, у тому числі про заходи з надання 

допомоги та її ймовірної репатріації (п. 21) [57]. 

Окрім цього, особливого захисту потребує така група осіб як жертви і 

свідки організованої злочинності, яка характеризується серйозним рівнем 

підготовки і  засобами її здійснення. У Декларації ООН Про злочинність і 

суспільну безпеку, прийняту резолюцією ГА ООН від 12 грудня 1996 р., 

закріплено прагнення держав-членів захищати безпеку і добробут своїх 

громадян та всіх осіб, що знаходяться під юрисдикцією, шляхом прийняття 

ефективних національних заходів у боротьбі з транснаціональною, в тому 

числі організованою злочинністю (ст. 1) [58]. 

Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності, що була 

прийнята резолюцією ГА ООН 55/25 від 15 листопада 2000 р. (ст. 24, 25) 

містить низку положень, що вимагають від держав-учасниць вжиття заходів 

щодо захисту свідків, допомоги і захисту жертв і співпраці з іншими 

правоохоронними органами з метою надання захисту жертвам і свідкам. 

Зокрема, кожна держава-учасниця вживає, у межах своїх можливостей, 

належних заходів, спрямованих на забезпечення ефективного захисту від 

імовірної помсти або залякування свідків, які беруть участь у кримінальному 

провадженні та, які дають свідчення у зв’язку зі злочинами, визначеними 
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цією Конвенцією, й, у належних випадках, щодо їхніх родичів та інших 

близьких їм осіб. 

Заходи стосовно забезпечення права на безпеку, у тому числі права на 

належний розгляд справи, можуть включати: здійснення процедур для 

фізичного захисту відповідних осіб, наприклад, – у тій мірі, в якій це 

необхідно і практично можливо, – для їхнього переселення в інше місце, і 

прийняття таких положень, які дозволяють, у відповідних випадках, не 

розголошувати інформацію, що стосується особи та місцезнаходження таких 

осіб, або встановлюють обмеження щодо такого розголошення інформації; 

прийняття правил доказування, що дозволяють свідчити так, щоб 

забезпечити безпеку свідка, наприклад, дозвіл свідчити за допомогою засобів 

зв’язку, таких як відеозв’язок або інші відповідні засоби (ст. 24). 

Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності також 

містить положення, відповідно до якого кожна держава-учасниця вживає, в 

межах своїх можливостей, належні заходи для надання допомоги і захисту 

потерпілих від злочинів та, за умови дотримання свого національного 

законодавства, створює можливості для викладу й розгляду думок і 

побоювань потерпілих на відповідних стадіях кримінального провадження 

стосовно осіб, які вчинили злочини, так, щоб це не завдавало шкоди правам 

захисту (ст. 25 (1) (3)) [59, с. 27]. 

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 

ГА ООН від 15 листопада 2000 р. також містить низку положень, 

присвячених безпосередньо захисту жертв торгівлі людьми, включаючи 

фізичний захист; захист від залякування; заходи, що дозволяють жертвам 

торгівлі людьми тимчасове або постійне перебування в приймаючій державі; 

заходи щодо захисту під час репатріації жертв до їхньої країни з метою 

забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки їхніх родичів. 
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Зокрема, у належних випадках і в тій мірі, в якій це можливо, кожна 

держава-учасниця забезпечує захист особистого життя жертв торгівлі 

людьми, фізичну безпеку жертв торгівлі людьми в період перебування таких 

жертв на її території, у тому числі, шляхом забезпечення конфіденційного 

характеру провадження, що стосується такої торгівлі та розглядає 

можливість реалізації заходів для забезпечення фізичної, психологічної і 

соціальної реабілітації жертв торгівлі людьми, у тому числі, у 

співробітництві з неурядовими організаціями, іншими відповідними 

організаціями й елементами громадянського суспільства (ст. 6 (1) (3)). 

Враховуючи той факт, що жертвами та свідками подібних злочинів 

торгівлі людьми можуть бути жінки і діти, необхідно враховувати при 

застосуванні положень нормативних документів вік, стать і особливі потреби 

жертв торгівлі людьми, серед яких особливі потреби дітей, у тому числі щодо 

належного даху, освіти і догляду (ст. 6 (4) [59, с. 41–42].  

Спеціальний доповідач з питання про торгівлю людьми, особливо 

жінками і дітьми у своїй доповіді A/HRC/32/41 зазначив, що жертви торгівлі 

людьми наділені тими ж правами, правами на захист і попередження торгівлі 

людьми на умовах належної обачності з боку держав як під час конфлікту, 

так і в інших ситуаціях. Ці права включають, зокрема, право на захист. 

Міжнародне право передбачає, що держави повинні забезпечити, щоб 

жертвам торгівлі людьми, які знаходяться під їхньою юрисдикцією або 

ефективним контролем, надавався захист від подальшої експлуатації і шкоди. 

З цією метою держави зобов’язані вживати розумні заходи в межах своїх 

повноважень, щоб перемістити жертву з місця експлуатації в безпечне місце; 

задовольнити нагальні медичні потреби жертви; оцінити й усунути ризик 

піддатися залякуванню або помсті; і забезпечити захист приватного життя 

жертви (п. 56 (b) [60, с. 18].
.
 

Так, участь у кримінальному судочинстві в якості потерпілого або 

свідка або в обох вказаних ролях може бути пов’язана з ризиком, особливо 
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коли мова йде про організовану злочинність. У таких випадках жертви і 

свідки можуть відчувати страх за своє життя. У подібних екстремальних 

умовах найважливішим є забезпечення їхньої безпеки. Свідки і жертви 

можуть бути піддані залякуванню у зв’язку з їхньою участю в процесі 

відправлення правосуддя. Особливу увагу слід приділяти ризику залякування 

дітей, зокрема в справах, що стосуються сексуального насильства, торгівлі 

людьми або в тих випадках, коли передбачуваний злочинець є для дитини 

близькою людиною. Забезпечення безпеки дітей–жертв і свідків може 

включати цілу низку дій, таких як заходи попередження і захисту, з метою 

запобігання заподіяння їм подальшої шкоди, застосування залякування або 

перетворення їх в об’єкти відплати. Крім того, їхня безпека повинна 

забезпечуватися до і після судового розгляду або шляхом дотримання 

конфіденційності інформації про їхнє місцезнаходження, або шляхом вжиття 

заходів щодо правопорушників з метою припинення залякування і спроб 

здійснити акти відплати [54, с. 92].  

Довідник ООН для фахівців і посадових осіб з питань правосуддя у 

справах, пов’язаних з участю дітей–жертв і свідків злочинів, виданий у 2010 

році містить вказівку, що головуючий суддя може видати наказ про 

використання інших механізмів, таких як опитування дитини через 

посередника, який викладає питання на мові, зрозумілій дитині, якщо 

виявиться, що суддя в недостатній мірі контролює те, як під час судового 

розгляду спілкуються з дітьми [54, c. 85]. 

Захисні заходи застосовуються, як правило, до початку судового 

розгляду з метою забезпечення того, щоб жертва або свідок мали можливість 

і були готові давати свідчення в суді. Однак застосування цих заходів в 

принципі повинно продовжуватися до тих пір, поки вони ще необхідні для 

захисту потерпілого чи свідка, в тому числі після дачі ним/нею свідчень, щоб 

уникнути можливої відплати [54, с. 92]. 
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Інший спосіб захисту жертв і свідків, у тому числі дітей, полягає у 

встановленні обмежень на розголошення інформації про особу та 

місцезнаходження такої особи… У деяких випадках обмеження на 

розголошення інформації обумовлені наявними ризиками для безпеки жертви 

або свідка. Ступінь встановлюваних обмежень може змінюватися залежно від 

обставин і ризиків. 

Один із кроків у встановленні обмежень на розголошення інформації 

про місцезнаходження жертви або свідка може полягати в тому, щоб 

рекомендувати жертві або свідку не розкривати адресу свого місця 

проживання або своє місце роботи. Іноді жертва або свідок може давати в 

якості своєї контактної адреси адресу поліцейської дільниці. 

У виняткових випадках свідчення можуть даватися анонімно з метою 

забезпечення повного обмеження на розкриття інформації, що належить до 

особистості жертви або свідка. У тих країнах, в яких допускається така міра, 

вона може бути прийнята шляхом надання жертвам або свідкам можливості 

свідчити за допомогою відео-конференц-зв’язку з використанням механізмів 

спотворення голосу або зображення. У ще більш виняткових випадках і 

зазвичай лише під час розгляду справ, пов’язаних з організованою 

злочинністю, забезпечується повна анонімність, зміна особистих даних і /або 

переселення [54, c. 94–95]. 

У додатку (Заходи боротьби з міжнародним тероризмом) до резолюції 

про терористичну злочинну діяльність, прийняту Восьмим Конгресом ООН з 

попередження злочинності та поводження з правопорушниками від 7 вересня 

1990 р. зазначено, що відповідно до Декларації основних принципів 

правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою державам слід 

створювати належні механізми захисту і приймати відповідне законодавство, 

а також виділяти достатні ресурси для надання допомоги і надзвичайної 

допомоги жертвам тероризму. Крім цього, вказано державам на необхідність 

вжиття заходів і політики, націлених на ефективний захист свідків 
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терористичних актів. Також було звернуто увагу на те, що держави, які 

мають досвід здійснення програм захисту свідків, мають розглянути 

можливість надання допомоги іншим державам, які планують подібні 

програми (пп. 23, 25, 26) [61]. 

Держави «Вісімки» у прийнятій Декларації Наради міністрів «вісімки» 

в Оттаві щодо боротьби з тероризмом 12 грудня 1995 р. вказали на 

небезпечне збільшення кількості випадків захоплення заручників 

терористами та іншими злочинцями та закликали всі держави приєднатися до 

Міжнародної конвенції 1979 р. Про боротьбу із захопленням злочинців; не 

йти на суттєві поступи тим, хто бере заручників; прагнути забезпечити 

безпеку тих, хто є заручником; не допускати того, щоб ті, хто бере у 

заручники, мав вигоду зі своїх злочинних дій (п.7) [62].  

У Рекомендаціях групи старших експертів від 12 квітня 1996 р. також 

розглядаються питання забезпечення безпеки, зокрема, рекомендується таке: 

держави повинні забезпечити надійний захист осіб, які надали або 

погодилися надати свідчення, або беруть участь чи погодилися брати участь 

у розслідуванні або представляти звинувачення, а також родичів або зв’язки 

осіб, які потребують захисту через можливі загрози особистій безпеці; 

держави повинні передбачити взаємні зобов’язання щодо захисту свідків та 

інших осіб, яким загрожує небезпека; держави повинні передбачити 

можливість прийняття відповідних заходів щодо забезпечення захисту 

свідків під час розслідування кримінальних справ. Вони мають включати такі 

методи, як дача свідчень через технічні канали зв’язку або обмеження 

розголошення відомостей про адресу й установчих даних свідків. Окрім 

цього, наголошується на тому, що необхідно вивчити можливість 

тимчасового переведення в категорію свідків осіб, які перебувають під 

вартою, розширення можливості використання письмових заяв, а також 

застосування сучасних технологій, таких як відеозв’язок, для подолання 
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наявних у даний час труднощів із отриманням показань від свідків, які 

перебувають за межами держав, що проводять розслідування (п. 13–15) [63]. 

Виходячи із зазначеного вище, доходимо таких висновків: 

1. Право на безпеку є невід’ємною складовою загальних прав людини, 

гарантованого Хартією прав людини, унаслідок того, що його дотримання є 

підґрунтям для належної реалізації всіх інших прав. У цьому аспекті право на 

забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства є 

складовою загального права на безпеку, закріпленого міжнародними 

універсальними актами з прав людини. 

2. Вагомим є визначення поняття «безпека людини» в правозастосовній 

сфері. У пункті 3 Резолюції ГА ООН A/RES/66/290 міститься загальне 

тлумачення поняття «безпека людини», що з-поміж іншого включає «право 

людей на життя в умовах свободи й гідності; а також свободи від злиднів і 

безвиході; право на свободу від страху і потреби; можливість користування 

своїми правами та всебічно розкривати свій людський потенціал в умовах 

рівних можливостей…».  

3. Перед органами міжнародної кримінальної юрисдикції стоїть 

завдання щодо забезпечення безпеки всіх учасників процесу, при цьому, 

використовуючи весь широкий спектр захисних заходів. Важливим є 

врахування вікових, ґендерних та інших особливостей учасників 

кримінального судочинства, що значною мірою можуть здійснити вплив на 

вид і характер необхідних заходів забезпечення безпеки. 

4. Проведення періодичного огляду, оцінки і перегляду законодавства, 

політики, практики та процедур з урахуванням відповідних міжнародних 

правових документів, прийняття участі у міжнародних форумах, програмах, 

що стосуються прав жінок та дітей, внесення змін до законодавчих актів, які 

мають дискримінаційний характер, проведення роз’яснювальної політики 

серед населення, з метою попередження насильства над жінками і дітьми є 
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одними з пріоритетних напрямків у забезпеченні прав цієї вразливої категорії 

осіб. 

5. Вважаємо також за необхідне звернути увагу на те, що жінки, які 

стали жертвами насильства, часто не повідомляють правоохоронні органи 

про такі випадки, що в свою чергу, стає причиною безкарності винних осіб і 

повторного вчинення насильства над такими жінками. Розробка та прийняття 

заходів забезпечення безпеки жінок у кримінальному судочинстві сприятиме 

викоріненню насильства над жінками та притягненню осіб, які скоїли злочин, 

до кримінальної відповідальності, оскільки часто причиною неповідомлення 

про насильство є страх відплати з боку особи, яка вчинила насильство. 

6. До заходів забезпечення жінок і дітей у кримінальному судочинстві 

слід віднести такі: можливість дачі свідчень за допомогою відео- та 

аудіотехніки, які можуть змінювати голос та зображення; нерозголошення 

інформації про жінку або дитину, які стали жертвами насильства третім 

особам; використання псевдонімів; видача охоронних або заборонних наказів 

у справах про насильство щодо жінок про заборону вступати в контакт з 

потерпілою, можливість для дитини бути присутньою в судовому засіданні 

разом із супроводжуючою особою тощо. Зазначені заходи повинні якомога 

ширше використовуватися відповідними посадовими особами задля 

створення вразливим категоріям осіб умов, за яких надані ними свідчення  

сприятимуть відправленню справедливого правосуддя. 

7. Вважаємо за необхідне зазначити щодо важливості імплементації 

державами положень міжнародних актів, що стосуються забезпечення 

безпеки жертв і свідків злочинів з урахуванням особливих потреб вразливих 

груп населення (дітей, жінок, жертв тероризму, транснаціональної 

злочинності), серед яких: видача судами охоронних або заборонних наказів 

щодо заборони вступати надалі в контакт із жертвою злочину;
 

ізоляція 

правопорушника від жертви; повідомлення жінок, які зазнали насильства, 

про будь-яке звільнення правопорушника з-під варти або з місця ув’язнення; 



52 

 

опитування дітей за відсутності передбачуваного правопорушника; наявність 

окремих залів очікування в суді і приміщень для допиту; нерозголошення 

інформації про місцезнаходження жертв, свідків злочину; використання 

щитів або перетинок, дача свідчень за допомогою відео-конференц-зв’язку, 

анонімна дача показань; допущення присутності супроводжуючої особи під 

час судових слухань; недопущення до зали суду представників громадськості 

та засобів масової інформації під час дачі дитиною свідчень; забезпечення 

повної анонімності, зміна особистих даних і /або переселення. 

 

1.2. Закріплення права на забезпечення безпеки в регіональних 

міжнародних актах з прав людини 

Право на забезпечення безпеки знайшло своє відображення в 

регіональних міжнародних актах з прав людини. Регіональні та 

субрегіональні міжурядові організації відіграють важливу роль у виявленні 

загальних ситуацій відсутності безпеки, мобілізації підтримки і сприяння 

колективним діям. Володіючи знаннями щодо політичних нюансів і питань 

культури, ці організації є важливими партнерами в гарантуванні безпеки 

людини (п. 58) [64, c. 19].  

Важливе місце в системі регіональних міжнародних актів з прав 

людини, що зачіпають проблему безпеки людини загалом, займають 

документи Ради Європи. Так, Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. закріплено, що право кожного на життя 

охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя 

інакше, ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання 

його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання 

(ст. 2 (1)). Статтею 5 передбачено, що кожен має право на свободу та 

особисту недоторканність (ст. 5 (1)) [65]. 
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Окрім цього, варто зазначити, що велика кількість документів, 

прийнятих в рамках Ради Європи, присвячена питанням забезпечення 

безпеки жертв і свідків злочинів. 

Підтвердженням означеного є положення Конвенції Ради Європи про 

запобігання тероризму від 16 травня 2005 р., відповідно до якого
 
кожна 

Сторона вживає таких заходів, що можуть бути необхідними для захисту й 

підтримки жертв тероризму, здійсненого на її території. Ці заходи можуть 

включати завдяки використанню відповідних національних схем та з 

урахуванням національного законодавства, зокрема, надання фінансової 

допомоги і компенсації жертвам тероризму та близьким членам їхніх сімей 

(ст. 13) [66].  

Низку актів щодо учасників кримінального судочинства прийнято 

Комітетом Міністрів Ради Європи, зокрема, в Рекомендації № R (85) 11 

державам-учасницям «Про положення потерпілого в рамках кримінального 

права і процесу» від 28 червня 1985 р. рекомендує урядам держав-учасниць 

переглянути їхнє законодавство та практику згідно з відповідними керівними 

принципами. Так, зокрема, звертається увага на те, що в інформації та 

зв’язках із громадськістю, що стосуються розслідування і судового 

провадження по злочинах, має враховуватися необхідність захисту 

потерпілого від розголошення будь-яких фактів, які можуть невиправдано 

зачепити приватне життя потерпілого або образити його гідність. Якщо вид 

злочину або конкретний статус чи особистий стан і безпека потерпілого 

зумовлюють такий особливий захист, то судовий розгляд до постановлення 

судом його рішення має відбуватися за закритими дверима, або ж 

розголошення чи оприлюднення особистої інформації мають бути належним 

чином обмежені. Також зауважується, що коли це видається доцільним і 

особливо, коли йдеться про боротьбу з організованою злочинністю, 

потерпілому та його сім’ї має забезпечуватись ефективний захист від 

залякувань і можливої помсти злочинця (пп. 15, 16) [67]. 
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У прийнятій Рекомендації № R (96) 8 від 5 вересня 1996 р. щодо 

політики боротьби зі злочинністю в мінливій Європі, Комітет Міністрів 

рекомендує державам-учасницям у їхніх політичних рішеннях, законодавчих 

нормах і практичних діях по боротьбі зі злочинністю забезпечувати 

адекватний захист свідків та інших осіб, які беруть участь у процедурах по 

боротьбі з організованою злочинністю (п. 25) [68, с. 47]. 

Варто також звернути увагу на те, що відсутність ефективних і 

своєчасних заходів забезпечення безпеки учасників кримінального 

судочинства, зокрема, такої категорії як свідки, може призвести до їхньої 

відмови надавати свідчення. Зазначена позиція підтверджується в 

Рекомендації № R (97) 13 «Щодо залякування свідків і прав сторони захисту» 

Комітету Міністрів Ради Європи від 10 вересня 1997 р., положеннями якої 

передбачено, що у випадках, коли це необхідно, слід із повагою до прав 

захисту в кримінальному провадженні організовувати захист свідків та їхніх 

рідних і близьких, включаючи захист їхніх життів і особисту безпеку до, під 

час і після судових слухань (п. 2) [69].  

У Принципах, що стосуються отримання інформації за допомогою 

засобів масової інформації про розгляд у кримінальних справах, що є 

додатком до Рекомендації № R (2003) 13 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-учасницям «Про порядок надання інформації про розгляд у 

кримінальних справах через засоби масової інформації» (далі – Рекомендація 

№ R (2003) 13) від 10 липня 2003 р. вказано, що особистість свідка не 

повинна розкриватися, доки свідок не надасть своєї згоди на це або якщо 

встановлення особи свідка має суспільне значення чи свідчення вже 

надавалися ним публічно. Особа свідка ніколи не повинна розкриватися, 

якщо це загрожує його життю або безпеці. Належна увага має приділятися 

програмам захисту свідків, особливо в кримінальних справах проти 

організованої злочинності або у справах про злочини в сім’ї (принцип 16) 

[70].  
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Крім того, варто звернути увагу, що у зазначених вище Принципах 

Рекомендації № R (2003) 13 закріплені правові гарантії спрямовані на 

забезпечення прав осіб, які скоїли злочин, у тому числі й права на безпеку. 

Так, зокрема, згідно з принципом 8 надання відомостей про підозрюваних, 

обвинувачених чи засуджених або про інших учасників розгляду повинно 

поважати їхнє право на недоторканність приватного життя, встановлене ст. 8 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Особлива увага 

повинна приділятися неповнолітнім та іншим незахищеним особам, рівно як і 

жертвам, свідкам і сім’ям підозрюваних, обвинувачених або засуджених. У 

будь-якому випадку, особлива увага повинна приділятися несприятливим 

наслідкам, які можуть настати для вказаних осіб у результаті надання 

відомостей, які сприяють встановленню їхньої особистості (принцип 8). 

Якщо обвинувачений стверджує, що поширення інформації може порушити 

або вже порушило його право на справедливий розгляд, то він або вона 

повинні отримати ефективний правовий захист (принцип 11). 

Істотною гарантією забезпечення безпеки учасників кримінального 

судочинства згідно з положеннями Принципів Рекомендації № R (2003) 13 є 

норма, якою закріплено, що ведення репортажів і записів у прямому ефірі 

засобами масової інформації в залі суду не повинно дозволятися, якщо тільки 

це прямо не дозволено законом або компетентним судовим органом. Таке 

ведення репортажів має дозволятися лише у тому випадку, якщо воно не несе 

серйозної небезпеки для жертв, свідків, сторін кримінального розгляду, 

присяжних засідателів або суддів (принцип 14) [70]. 

Важливо вказати, що розповсюдження засобами масової інформації 

відомостей про особу свідка чи жертв злочину, їхнє місцезнаходження, 

наданих свідчень може завдати шкоди як інтересам правосуддя, так і 

особистій безпеці вказаних осіб, особливо в тих випадках, коли свідками і 

жертвами злочину виступають вразливі групи населення – жінки, діти тощо. 
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На підтвердження означеного свідчить прийнята Рекомендація 

Комітету Міністрів державам-учасницям CM/Rec(2011)7 про нове 

визначення медіа від 21 вересня 2011 р. Так, зокрема, у додатку до 

Рекомендації CM/Rec(2011)7 вказано, що медіа слід утримуватися від 

передачі ненависницьких висловлювань та висловлювань іншого змісту, які 

підбурюють до насильства або дискримінації на будь-яких підставах.... 

(п. 91). Особливу увагу слід приділяти збереженню гідності, безпеки та 

приватного життя дітей. Контент, який їх стосується, може завдати їм шкоди 

як у теперішній час, так і в майбутньому. Тому матеріали про дітей або 

створені дітьми, які ставлять під загрозу їхню гідність, безпеку чи приватне 

життя або іншим чином роблять їх вразливими на сьогодні або на пізніших 

етапах їхнього життя, не повинні знаходитися в системі протягом тривалого 

часу або перебувати в режимі постійного доступу (п. 93) [71]. 

Крім того, з огляду на постійно зростаючий рівень використання 

інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ), систем 

автоматизованої обробки персональних даних, у тому числі й у сфері 

відправлення кримінального судочинства, виникає необхідність у 

забезпеченні недоторканності та конфіденційності інформації. Так, 

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних від 28 січня 1981 р. (далі – Конвенція 1981 року) була 

прийнята з метою забезпечення на території кожної Сторони для кожної 

особи, незалежно від її громадянства або місця проживання, дотримання її 

прав та основоположних свобод, зокрема її права на недоторканість 

приватного життя, у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 

даних, що її стосуються.  

Положеннями Конвенції 1981 р. було приділено увагу забезпеченню 

безпеки інформації, а саме визначено, що для захисту персональних даних, 

що зберігаються у файлах даних для автоматизованої обробки, вживають 

відповідних заходів безпеки, спрямованих на запобігання випадковому чи 
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несанкціонованому знищенню або випадковій утраті, а також на запобігання 

несанкціонованим доступу, зміні або поширенню. 

Крім цього, ст. 6 Конвенції 1981 р. визначено особливі категорії даних, 

які не можуть піддаватися автоматизованій обробці, якщо внутрішнє 

законодавство не забезпечує відповідних гарантій, серед яких персональні 

дані, що свідчать про расову приналежність, політичні, релігійні чи інші 

переконання, а також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя. Це 

правило також застосовується до персональних даних, що стосуються 

засудження у кримінальному порядку (ст. 1, 6–7) [72].  

Комітет Міністрів Ради Європи у своїй Рекомендації CM/Rec(2010)13 

державам-членам Ради Європи про захист осіб у зв’язку із застосуванням 

автоматизованої обробки персональних даних та у контексті використання 

таких даних (профайлінг) від 23 листопада 2010 р. звернув увагу на те, що 

ІКТ дозволяють провадити збір та обробку даних у великих масштабах, у 

тому числі й персональних даних, як у приватному, так і в державному 

секторах та зауважив, що ІКТ використовуються для широкого спектру 

цілей, включаючи використання послуг, які мають широке визнання і 

цінуються суспільством, споживачами і в сфері економіки та в той же час 

безперервний розвиток конвергентних технологій створює нові складнощі 

щодо збору і подальшої обробки даних (абз. 2). 

У Додатку до Рекомендації CM/Rec(2010)13 визначено, що повага 

основних прав і свобод, зокрема, право на недоторканність приватного життя 

і принцип недискримінації, повинні бути гарантовані при збиранні та обробці 

персональних даних із урахуванням цієї рекомендації. Держави-учасниці 

повинні заохочувати розробку і здійснення процедур та систем згідно з 

положеннями про захист приватного життя і даних, вже на стадії їхнього 

планування, зокрема шляхом використання технологій підвищення 

конфіденційності. Вони також повинні вжити відповідних заходів проти 
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розробки і використання технологій, що спрямовані повністю або частково, 

на незаконний обхід технічних засобів захисту (пп. 2.1, 2.2). 

Окрім того, варто вказати, що інформація, яка стосується учасників 

кримінального провадження (обрані заходи забезпечення безпеки, їхнє 

місцезнаходження, інформація про склад сім’ї, надання свідчень тощо), 

процесу відправлення судочинства та знаходиться у розпорядженні суду, 

може бути використана з метою залякування, завдання фізичної шкоди, 

змушення відмовитися від показань або впливу на осіб, які здійснюють 

реалізацію завдань судочинства.  

Так, положення Додатку до Рекомендації CM/Rec(2010)13 закріплюють 

норми, які стосуються забезпечення безпеки інформації. Зокрема, 

передбачено, що відповідні технічні та організаційні заходи повинні бути 

прийняті для забезпечення захисту персональних даних, що обробляються 

відповідно до положень внутрішніх правоохоронних принципів, викладених 

у цій рекомендації, для захисту від випадкового або незаконного знищення і 

випадкової втрати, а також несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або 

будь-яких інших форм незаконної обробки. Ці заходи повинні забезпечити 

належний стандарт безпеки даних з урахуванням їхнього технічного аспекту, 

а також з урахуванням делікатного характеру персональних даних, що були 

зібрані та оброблені в контексті профайлінгу та оцінки потенційних ризиків. 

Вони повинні періодично і в розумні терміни переглядатися. За необхідності, 

розпорядники повинні призначити незалежну особу, відповідальну за безпеку 

інформаційних систем та захист даних, що має кваліфікацію для надання 

консультацій з цих питань. Розпорядники повинні вибрати органи обробки, 

які пропонують достатні гарантії щодо технічних та організаційних аспектів 

обробки, що здійснюватиметься, і мають забезпечити, щоб ці гарантії 

дотримувалися і щоб, зокрема, обробка відбувалася відповідно до їхніх 

інструкцій. Повинні бути вжиті відповідні заходи для захисту від будь-якої 

можливості, що анонімні та усереднені статистичні результати, які 



59 

 

використовувалися у профайлінгу, можуть призвести до повторної 

ідентифікації суб’єктів даних (п.8) [73]. 

Комітет Міністрів Ради Європи, ухвалюючи Рекомендацію № R(2005)9 

«Про захист свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям» 20 квітня 

2005 р., виказав переконання в тому, що, хоча давати щиросердні свідчення, 

якщо цього вимагають норми кримінального правосуддя, – це громадянський 

обов’язок усіх, слід домогтися більшого визнання прав і потреб свідків, 

включно з правом не зазнавати будь-якого неналежного втручання чи 

стикатися з ризиком для себе самих. Крім того, Комітет вказав, що держави-

учасниці зобов’язані захищати свідків від такого втручання шляхом 

поширення на них особливих засобів захисту, покликаних створити 

ефективні гарантії їхньої безпеки.  

У Додатку до Рекомендації № R(2005)9 визначено, що слід прийняти 

відповідні правові та практичні заходи для забезпечення того, щоб свідки й 

особи, які співпрацюють із правосуддям, могли вільно надавати свідчення, не 

піддаючись залякуванню та, за можливості, необхідно розробити і надати в 

розпорядження тих свідків і осіб, які співпрацюють з правосуддям, котрі 

потребують захисту, програми захисту свідків. Головна мета цих програм має 

полягати в забезпеченні життя й особистої безпеки свідків або осіб, які 

співпрацюють з правосуддям, та їхніх близьких, зокрема, в наданні їм 

фізичного, психологічного, соціального і фінансового захисту та підтримки 

(пп. 1, 22) [74].  

В ухваленій Комітетом Міністрів Ради Європи Рекомендації Rec(2006)8 

«Комітету Міністрів державам-членам щодо надання допомоги потерпілим 

від злочинів» від 14 червня 2006 р. урядам держав-учасниць рекомендується 

поширювати принципи, викладені в додатку до Рекомендації, зокрема, 

звертається увага на те, що держави мають на всіх стадіях процесу 

забезпечувати захист фізичної та психологічної недоторканності потерпілих. 

Особливого захисту можуть потребувати ті потерпілі, від яких можна було б 
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вимагати надання свідчень. Потерпілі, щодо яких існує ризик залякування, 

репресій або повторної віктимізації, мають стати об’єктом особливих заходів 

захисту (принципи 10.1, 10.2) [75]. 

Норми, що стосуються забезпечення безпеки жертв і свідків злочину, 

знайшли своє закріплення і в Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства, яка містить норму, 

згідно з якою кожна Сторона повинна прийняти необхідні законодавчі або 

інші заходи, щоб захистити права й інтереси жертв, включаючи їхні особливі 

потреби в якості свідків, на всіх стадіях розслідування і кримінального 

переслідування, зокрема: забезпечуючи, принаймні, в тих випадках, коли 

жертви та їхні сім’ї можуть опинитися в небезпеці, можливість у випадку 

необхідності повідомити їм про те, що особа, яка переслідувалася або була 

визнана винною, випущена на волю тимчасово або остаточно; забезпечувати 

їхню безпеку, а також безпеку їхніх сімей і свідків, що виступають на їх 

користь, захищаючи від залякування, помсти і повторення щодо них злочину. 

Конвенцією також передбачена можливість для судді винести постанову про 

проведення слухання в закритому режимі без присутності громадськості та 

можливість для жертви бути заслуханою в залі суду без фізичної 

присутності, за допомогою відповідних комунікаційних технологій ((ст. 31 

(1(b)(f)), ст. 36 (2)) [76].  

У регіональних актах з прав людини акцентовано увагу на 

особливостях захисту вразливих категорій осіб, зокрема, Комітет Міністрів 

Ради Європи, враховуючи, що добробут й інтереси дітей і неповнолітніх є 

основними питаннями для будь-якого суспільства, прийняв Рекомендацію 

№ R (91) 11 державам-учасницям від 9 вересня 1991 р. «Щодо експлуатації 

сексу з метою отримання прибутку, порнографії, проституції, торгівлі дітьми 

і неповнолітніми». Рекомендацією визначено певні заходи забезпечення 

безпеки дитини в кримінальному процесі, серед яких: забезпечення 

конфіденційності записів у ході судового й адміністративного процесу та 
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повага прав недоторканності особистого життя дітей і неповнолітніх, які 

зазнали сексуальної експлуатації, уникаючи, зокрема, розкриття будь-якої 

інформації, яка може привести до їхньої ідентифікації; забезпечення 

особливих умов при слуханні справ за участю дітей, які були потерпілими 

або свідками сексуальної експлуатації, з метою зниження травматичного 

впливу таких слухань… (пп. 13, 14) [77].  

У Додатку до Рекомендації № R (2000) 11 «Про боротьбу з торгівлею 

людей з метою сексуальної експлуатації», яка була прийнята Комітетом 

Міністрів Ради Європи 19 травня 2000 р., розділ V присвячений наданню 

підтримки жертвам та їхньому захисту.  Так, зокрема, п. 28 передбачає 

необхідність створення у тих випадках, коли це є можливим, для жертв 

торгівлі людьми (особливо якщо ними є діти) і осіб, які виступають як 

свідки, особливих умов прийому і слухання (з використанням аудіо-

візуальних засобів) скарг, із метою захисту їхнього особистого життя і 

гідності, а також у цілях зменшення числа процедур і їхньої травмуючої дії; 

необхідність передбачити, у випадку необхідності, особливо якщо мова йде 

про злочинну організацію, заходи щодо захисту жертв, свідків і їхніх сімей з 

метою уникнення актів залякування і репресій щодо них; забезпечення 

створення системи захисту жертв, що дозволить ефективно боротися із 

залякуванням і реальними загрозами фізичній безпеці жертв і їхніх сімей як у 

них на батьківщині, так і в країні їхнього кінцевого перебування (пп. 28–30) 

[78]. 

Додатком до Рекомендації № R (2002) 5 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-учасницям від 30 квітня 2002 р. «Про захист жінок від 

насильства», зокрема, п. 3 Розділу «Заходи загального характеру щодо 

насильства проти жінок» визначено, що держави-учасниці повинні 

впроваджувати, розробляти та (або) покращувати, за необхідності, 

національну політику в боротьбі з насильством, що ґрунтується на: 

забезпеченні максимальної безпеки і захисту жертв насильства; на наданні 
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жінкам, які стали жертвами насильства, більших можливостей діяти шляхом 

створення структур допомоги та підтримки, що дозволяють уникнути їхньої 

повторної віктимізації (п.3 (а) (b)). Пунктом 43 передбачено, що держави-

учасниці покликані прийняти необхідні заходи, з тією метою, щоб правила 

ведення судової процедури дозволяли уникати недоречних і/або образливих 

питань під час заслуховування жертв або свідків насильства, враховуючи 

перенесені ними травми і захищаючи їх від чергових потрясінь [79].  

Проблема забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства 

порушується і в Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми від 16 травня 2005 р. У Конвенції вказано: «Кожна Сторона 

належним чином ураховує потреби жертв  у безпеці та захисті» (ст. 12 (2)). 

Окрім того, ст. 28 Розділу V. «Розслідування, судове переслідування і 

процесуальне право», присвячено питанню захисту жертв, свідків і осіб, які 

співпрацюють з органами правосуддя. Конвенцією також закріплено 

положення, яким передбачається прийняття державами законодавчих або 

інших заходів, які можуть бути необхідними для гарантії під час судового 

слідства: захисту особистого життя жертв і, у випадку потреби їхньої особи; 

безпеки жертв і захисту від залякування, відповідно до умов її національного  

законодавства й, – у випадку, коли жертви є дітьми, – шляхом особливої 

уваги до потреб дитини й забезпечення їхнього права на особливі заходи 

захисту (ст. 30) [80]. 

 Комітет Міністрів Ради Європи у своїй Рекомендації CM/Rec(2009)10 

визнає, що насильство щодо дітей є порушенням їхніх прав і ставить під 

загрозу подальший розвиток дітей та впливає на здійснення інших 

основоположних прав дитини (абз. 5) [81].  

Окрім того, у додатку (Керівні принципи політики Ради Європи з 

питання комплексних національних стратегій захисту дітей від насильства – 

далі Керівні принципи РЄ) до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

CM/Rec (2009)10 визначено, що Керівні принципи переслідують такі цілі та 
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завдання як: захист прав дітей, особливо дітей–жертв насильства; 

попередження і боротьба з усіма формами насильства щодо дітей; сприяння 

прийняттю, реалізації та моніторингу комплексних національних стратегій 

захисту дітей від насильства; розширення міжнародного співробітництва 

щодо забезпечення гарантій прав дитини та захисту дітей від насильства 

(п. 2.1) [81]. 

Варто також зауважити, що зазначеними вище Керівними принципами 

РЄ закріплено право дітей на захист від насильства та право на життя, 

виживання і розвиток у максимально можливій мірі. 

Також, положеннями Керівних принципів РЄ передбачено, що 

здійснення судових і позасудових процедур має відповідати найкращим 

інтересам дитини і забезпечувати всебічне дотримання її прав, у тому числі 

право на захист від всіх форм насильства (принцип 6.7 (1)). Пунктом 5 

принципу 6.7 закріплено, що з метою забезпечення всебічної підтримки 

дітей, які стали жертвами або свідками насильства, необхідно задіяти 

спеціальні механізми захисту, спеціальні процедури й установи. Зокрема: 

судові процедури не повинні сприяти погіршенню психічного стану дитини в 

результаті отриманого травмуючого досвіду. У необхідних випадках надання 

дитині належної підтримки має негайно слідувати за заходами з боку системи 

правосуддя; протягом усього судового розгляду особисте життя дітей та їхніх 

сімей має бути захищене належним чином. Щоб уникнути залякування, 

відплати або переслідування дітей, які стали жертвами або свідками 

насильства, та їхніх сімей, слід, за необхідності, вживати належних заходів 

безпеки (принцип 6.7 (5)) [81]. 

Безпеці дітей приділено також увагу в Резолюції Парламентської 

Асамблеї Ради Європи 1530 (2007) 11 «Діти-жертви: припинення всіх форм 

насильства, експлуатації і жорстокості». Так, зокрема, Парламентська 

Асамблея пропонує всім парламентам держав-учасниць Ради Європи 
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зміцнювати і розвивати стратегії і національні заходи, спрямовані на захист 

прав дітей (п. 14.1) [82]. 

Необхідно також відмітити, що в Рекомендаціях Комітету Міністрів 

Ради Європи приділяється увага не лише забезпеченню безпеки такої 

категорії учасників міжнародного кримінального судочинства як потерпілі і 

свідки злочину, ними також закріплені положення щодо захисту осіб, які 

реалізують завдання кримінального судочинства, зокрема, суддів та 

прокурорів. 

Так, у Рекомендації № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», 

ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 13 жовтня 1994 р. зазначено, що 

необхідно вжити всіх належних заходів для забезпечення, захисту та 

посилення незалежності суддів (приницип І (1)). Також вказано, що судді, 

зокрема, зобов’язані діяти у кожній справі цілком незалежно та бути 

захищеними від будь-якого стороннього впливу (принципу V (3(а)). 

Пунктом 2 Принципу III передбачено, що для гарантії безпеки суддів мають 

бути вжиті всі належні заходи, зокрема, в приміщенні суду має бути 

присутня охорона, або правоохоронні органи повинні охороняти суддів, яким 

можуть серйозно погрожувати або вже погрожують [83]. 

Необхідність забезпечення безпеки працівників органів прокуратури 

відображена в Рекомендації № Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-учасницям щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

правосуддя, зокрема пункт 5 «g» закріплює, що держава повинна вживати 

заходи, направлені на те, щоб прокурори разом із сім’ями були захищені 

органами влади за наявності погроз їхній особистій безпеці в результаті 

належного виконання ними своїх функцій (п. 5 (g). Крім того, у цьому 

документі закріплюється й обов’язок прокурора брати до уваги інтереси 

свідків, особливо вживати або підтримувати заходи для захисту їхнього 

життя і безпеки, або піклуватися про вжиття таких заходів (п. 32) [84]. 
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Питання безпеки людини є обговорюваним у рамках Європейського 

Союзу. Так, у проголошеній Європейським парламентом, Радою і Комісією 

Хартії основних прав Європейського Союзу закріплено, що кожна людина 

має право на фізичну недоторканність і недоторканність психіки (ст. 3 (1)) 

[85]. 

Рада Європейського Союзу (далі – Рада ЄС) у прийнятій 23листопада 

1995 р. Резолюції №95/С/327/04 «Про захист свідків у боротьбі з 

міжнародною організованою злочинністю» закликала держав-учасниць 

гарантувати належний захист свідків із урахуванням таких рекомендацій як, 

зокрема: можливість компетентних органів, за власною ініціативою або на 

прохання свідка, прийняти рішення, відповідно до якого відомості про свідка 

будуть відомі лише цим органам; можливість використання аудіовізуальних 

засобів при дачі показань свідками (п. А (6) (8) [86]. 

15 березня 2001 р. Рада ЄС прийняла основоположне рішення «Про 

місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві», в якому зазначено, що 

кожна країна-учасниця повинна забезпечити відповідний рівень захисту для 

жертв та, де це прийнятно, їхніх родин або осіб в аналогічній ситуації, 

особливо щодо їхньої безпеки та захисту їхнього особистого життя там, де, 

на думку компетентних осіб, існує ризик дій у відповідь або серйозне 

свідоцтво твердого наміру порушити їхнє особисте життя; кожна країна-

учасниця повинна гарантувати, що там, де існує необхідність захисту жертв, 

особливо найбільш вразливих з них, від наслідків надання свідчень у 

відкритому судовому засіданні, жертвам можуть, за рішенням суду, надати 

право давати свідчення таким способом, який допоможе у досягненні цієї 

мети будь-якими доступними засобами, що сумісні з її основними правовими 

принципами. Окрім того, акцентовано увагу на необхідності уникати 

контакту між жертвами та правопорушниками у приміщенні суду, якщо 

тільки такий контакт не потрібен для кримінального судочинства та 
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рекомендовано там, де це прийнятно, створити в судових приміщеннях 

спеціальні кімнати очікування для жертв (ст. 8 (1) (3) (4)) [87].  

Європейським форумом допомоги жертвам злочинів був прийнятий 

рекомендаційний документ «Соціальні права жертв злочинів», яким 

закріплено «керівні принципи», серед яких і право жертв злочинів на 

«конфіденційність і фізичну безпеку» [88]. 

Положеннями Директиви Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу 2012/29/EC від 25 жовтня 2012 р Про встановлення 

мінімальних стандартів щодо прав, підтримки і захисту жертв злочинів, а 

також про заміну Рамкового Рішення 2001/220 / ПВД Ради ЄС (далі –  

Директива 2012/29/EC) також приділено увагу забезпеченню безпеки 

людини. Так, Європейський парламент і Рада Європейського Союзу, 

приймаючи вказану Директиву, брали до уваги конкретні обставини, 

зокрема, що злочин є протиправним діянням щодо суспільства, а також 

порушенням особистих прав жертв злочинів. У зв’язку з цим жертви 

злочинів вимагають до себе шанобливого, коректного і професійного 

ставлення і поводження, що виключає дискримінацію будь-якого роду за 

ознаками раси, кольору шкіри, етнічного або соціального походження, 

генетичними ознаками, мови, релігії чи переконань, політичних або інших 

переконань, належності до національних меншин, майнового стану, 

народження, інвалідності, віку, статі, ґендерного вираження, ґендерної 

ідентичності, сексуальної орієнтації, посвідки на проживання або здоров’я. 

При здійсненні будь-яких контактів уповноважених органів, що діють у 

межах кримінального провадження, з жертвами злочинів, а також при 

наданні будь-якої допомоги, пов’язаної з безпосереднім контактом, у рамках 

надання підтримки жертвам або відновлювального правосуддя повинні бути 

враховані особисте становище та нагальні потреби жертв злочину, їхній вік, 

стать, можлива інвалідність і ступінь зрілості при повній повазі їхньої 

фізичної, психічної і моральної недоторканності. Жертви злочинів повинні 
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бути захищені від вторинної та повторної віктимізації, від залякування і 

помсти,  отримувати відповідну підтримку з метою сприяння їхньому 

відновленню, мати доступ до правосуддя. 

При прийнятті Директиви 2012/29/EC також було приділено увагу 

питанню забезпечення безпеки такої вразливої групи людей як жертви 

тероризму. Так, вказано, що жертви тероризму постраждали від нападів, 

кінцевою метою яких є заподіяння шкоди суспільству. Таким чином, вони 

можуть вимагати особливої уваги, підтримки і захисту з огляду на 

специфічний характеру злочину, вчинений стосовно них. Жертви тероризму 

можуть бути об’єктом значної уваги громадськості і часто потребують 

суспільного визнання і шанобливого ставлення з боку суспільства. 

Державам-учасницям ЄС слід приділяти особливу увагу потребам жертв 

тероризму, а також їм необхідно направити свою діяльність на захист їхньої 

гідності та безпеки. 

Окрім того, Європейський парламент і Рада Європейського Союзу в 

Директиві 2012/29/EC враховували обставини можливої повторної 

віктимізації жертви злочини і звернули на увагу на можливість проведення 

заходів забезпечення безпеки вказаних осіб. На підтвердження означеного 

свідчить положення, відповідно до якого загроза вторинної та повторної 

віктимізації, залякування і помсти, що надходять від правопорушника або 

виникають у результаті участі в кримінальному судочинстві, повинна бути 

мінімізована за допомогою здійснення судочинства в скоординованій і 

поважаючій формі, що сприяє формуванню у жертв злочинів довіри до 

органів влади. Взаємодія жертв злочинів з уповноваженими органами має 

здійснюватися максимально зручними способами; при цьому кількість 

контактів, необхідність в яких відсутня, має бути обмежена, наприклад, за 

допомогою ведення відеозапису допитів і застосування таких відеозаписів у 

ході судочинства. Посадові особи повинні мати в своєму розпорядженні 

якнайбільше можливостей для запобігання страждань жертви злочину під час 
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судочинства, що виникають, зокрема, в результаті візуального контакту з 

правопорушником, його сім’єю, пов’язаними з жертвою особами або 

представниками громадськості. У зв’язку з цим необхідно сприяти державам-

учасницям ЄС у впровадженні, особливо щодо будівель судів і поліцейських 

ділянок, необхідних і практичних заходів, спрямованих на оснащення 

будівель такими зручностями як окремі входи і зали очікування для жертв 

злочинів. Крім того, держави-учасниці ЄС повинні в міру можливостей 

планувати здійснення кримінального судочинства таким чином, щоб 

виключити контакти між жертвами і членами їхніх сімей та 

правопорушниками, наприклад, за допомогою виклику жертв і 

правопорушників на слухання в різний час. 

Варто зазначити, що до заходів забезпечення безпеки жертв злочинів 

віднесли також: нерозголошення або обмеження розкриття інформації про 

особистість і місцезнаходження жертви, надання відомості щодо звільнення 

або втечі правопорушника з місця ув’язнення, проведення спеціальних 

заходів захисту в ході кримінального судочинства, характер яких 

визначається за результатами проведення індивідуальної оцінки і з 

урахуванням побажань жертви злочину тощо. 

Індивідуальна оцінка повинна проводитися стосовно всіх жертв 

злочинів, щоб визначити, чи можуть вони піддаватися ризику вторинної та 

повторної віктимізації, залякування і помсти, а також, які спеціальні заходи 

захисту необхідно до них застосувати. 

Такі заходи повинні застосовуватися без завдання шкоди дії права на 

захист і відповідно до правил судового розсуду. Ключовим фактором при 

визначенні доцільності призначення спеціальних заходів є виникнення у 

жертви побоювань і занепокоєння, пов’язаних з її участю в судочинстві. 

При цьому зауважено, що будь-які способи захисту недоторканності 

приватного життя і зображень жертв злочинів і членів їхніх сімей повинні 

застосовуватися відповідно до права на справедливий судовий розгляд і 
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свободу вираження поглядів, встановленими ст. 6, 10 Європейської конвенції 

про захист прав людини і основоположних  свобод. 

Статтею 12 Директиви 2012/29/EC закріплено право на захисні заходи 

при наданні послуг відновлювального правосуддя, зокрема, державам-

учасницям ЄС вказано на необхідність передбачити заходи щодо захисту 

жертв злочинів від вторинної та повторної віктимізації, залякування і помсти, 

що застосовуються при наданні будь-яких послуг відновлювального 

правосуддя. Такі заходи повинні гарантувати, що жертви злочинів, які 

прийняли рішення брати участь у процесі відновлювального правосуддя, 

мають можливість користуватися послугами відновлювального правосуддя, 

що відповідають вимогам безпеки і надаються компетентними особами, при 

дотриманні принаймні наступних умов: (а) послуги відновлювального 

правосуддя застосовуються лише за умови, що це відповідає інтересам 

жертви і міркуванням безпеки, а також при наявності вільної інформованої 

згоди жертви, яка може бути відкликана в будь-який момент; (b) перш ніж 

дати згоду на участь в процесі відновлювального правосуддя, жертва злочину 

отримує повну і об’єктивну інформацію про такий процес і можливі 

наслідки, а також інформацію про процедури контролю за виконанням будь-

якої угоди; (c) правопорушник визнав основні обставини справи; (d) будь-яка 

угода досягається в добровільному порядку і може бути прийнята до уваги в 

подальшому кримінальному судочинстві; (e) переговори в процесі 

відновлювального правосуддя, які не проводяться публічно, носять 

конфіденційний характер і не підлягають розголошенню, окрім випадків 

згоди сторін або відповідно до національного законодавства з огляду на 

переважання суспільного інтересу. 

Положеннями Директиви 2012/29/EC передбачено використання таких 

заходів забезпечення безпеки жертв злочину: вжиття належних заходів для 

запобігання за необхідності контактів жертв злочинів і членів їхніх сімей з 

правопорушником у приміщеннях, де здійснюється кримінальне 
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судочинство, за винятком випадків, коли цього вимагають обставини справи, 

при цьому на держав-учасниць ЄС покладається обов’язок оснащення нових 

будівель судів окремими зонами очікування для жертв (ст. 19); забезпечення 

державами-учасницями ЄС можливості прийняття уповноваженими 

органами в ході кримінального судочинства належних заходів щодо захисту 

приватного життя, у тому числі персональних характеристик жертви 

злочину, розглянутих під час проведення індивідуальної оцінки на підставі 

ст. 22, а також зображень жертви злочину і членів сім’ї (ст. 21 (1)).  

Стаття 23 цього документа закріплює право на захист жертв злочинів з 

особливими потребами, зокрема, шляхом застосування спеціальних заходів, 

серед яких: під час розслідування кримінальної справи: (а) проведення 

допитів жертв злочинів в приміщеннях, призначених або адаптованих для 

цих цілей; (b) проведення допитів жертв злочинів фахівцями, спеціально 

підготовленими для цих цілей, або за їхньою участю; (с) всі допити жертв 

проводяться одними і тими ж особами, якщо це не перешкоджає належному 

здійсненню правосуддя; (d) всі допити жертв сексуального насильства, 

ґендерного насильства та насильства в сім’ї, за винятком проведених 

прокурором або суддею, при бажанні жертви злочину здійснюються особою 

тієї ж статі, що і жертва, за умови, що це не порушує порядку кримінального 

судочинства; під час судових слухань: (а) заходи, що дозволяють уникнути 

візуального контакту жертви злочину з правопорушником, у тому числі під 

час надання доказів, за допомогою застосування належних засобів, 

включаючи використання комунікаційних технологій; (b) заходи, що 

дозволяють забезпечити можливість чути жертву злочину в залі суду  за 

її/його відсутності, зокрема, за допомогою використання відповідних 

комунікаційних технологій; (с) заходи, що дозволяють уникнути зайвих 

допитів стосовно подробиць приватного життя жертви злочину, які не 

стосуються кримінального правопорушення; і (d) заходи, що дозволяють 

проводити слухання в закритому порядку [89]. 
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В актах Європейського Союзу також приділяється увага забезпеченню 

безпеки вразливих категорій осіб, зокрема, положеннями Рамкового рішення 

№2002/629/ПВД Ради Європейського Союзу про боротьбу з торгівлею 

людьми закріплено, що діти, які стали жертвами передбаченого ст. 1 злочину, 

повинні розглядатися в якості особливо вразливих потерпілих відповідно до 

п. 2 ст. 2, п. 4 ст. 8 та ч. 1 ст. 14 Рамкового рішення 2001/220/ПВД Ради від 

15 березня 2001 р. «Про статус потерпілих у кримінальному процесі». Коли 

жертвою злочину виступає дитина, держави-учасниці повинні вживати всіх 

можливих заходів з метою забезпечити адекватну допомогу її родині (ст.7 

(2) (3)) [90]. 

У матеріалах Стокгольмської програми «Відкрита та безпечна Європа, 

яка слугує своїм громадянам і захищає їх» було приділено увагу вразливим 

групам населення, у тому числі, дітям і жінкам. Так, зокрема, зазначено, що 

права дитини, а саме принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини, 

у тому числі право дитини на життя, виживання і розвиток, відсутність 

дискримінації і повага до права дітей висловлювати свою думку і бути по-

справжньому почутими з усіх питань, які їх стосуються, відповідно до 

їхнього віку і рівня розвитку, що проголошені в Хартії Європейського Союзу 

про основні права і Конвенції ООН про права дитини, охоплюють всю 

політику Союзу... Європейська рада закликає Європейську комісію: 

визначити заходи, реалізації яких може сприяти Союз, з метою захисту і 

заохочення прав дитини. Дітям в особливо вразливому становищі необхідно 

приділяти особливу увагу, зокрема, дітям, які стали жертвами сексуальної 

експлуатації та зловживань, а також дітям, які стали жертвами торгівлі 

людьми, і неповнолітнім без супроводу дорослих у контексті міграційної 

політики Союзу. Вразливі групи в особливо незахищених ситуаціях, такі як 

жінки, які є жертвами насильства або операцій на жіночих статевих органах, 

що призводять до каліцтва, або особи, які постраждали в державі-учасниці 
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ЄС, громадянами або постійними жителями якої вони не є, потребують 

більшого захисту, в тому числі правового (пп. 2.3.2, 2.3.3) [91]. 

Директива 2012/29/EC містить положення щодо права дітей, які стали 

жертвами злочинів, на захист під час кримінального судочинства. Згідно із 

зазначеною нормою додатково до заходів, передбачених ст. 23, держави-

учасниці ЄС повинні гарантувати, що в тому випадку, якщо жертвою 

злочину є дитина: (а) під час розслідування кримінальної справи всі допити, 

що проводяться за участю дитини, яка стала жертвою злочину, можуть бути 

записані з використанням засобів аудіовізуального запису та такі записи 

можуть бути використані як докази в кримінальному судочинстві; (b) під час 

розслідування кримінальної справи та під час кримінального судочинства 

відповідно до ролі жертви у відповідній системі кримінального правосуддя 

уповноважені органи призначають спеціального представника для дитини, 

яка стала жертвою злочину, якщо відповідно до національного законодавства 

особам, які виконують батьківські обов’язки, забороняється представляти 

інтереси дитини в результаті конфлікту інтересів між такими особами і 

дитиною, яка стала жертвою злочину, або якщо дитина, яка стала жертвою 

злочину, не має супроводу або відділена від сім’ї; (с) в тому випадку, коли 

дитина, яка стала жертвою злочину, має право на адвоката, він або вона 

мають право на юридичну допомогу та представництво інтересів від його або 

її імені у розгляді, де є або може виникнути конфлікт інтересів між дитиною, 

що стала жертвою злочину, і особою, яка виконує батьківські обов’язки. 

Процесуальні правила ведення аудіовізуальних записів, передбачених 

пунктом (а) першого підпункту, та їхнє використання повинні бути визначені 

національним законодавством. 2. У разі, якщо вік жертви невизначений і є 

підстави вважати, що жертвою є дитина, для цілей цієї Директиви 

презюмується, що жертвою злочину є дитина (ст. 24) [89]. 

У Хартії європейської безпеки глави держав і урядів держав-членів 

ОБСЄ підтвердили, що повага прав людини і основних свобод, демократії і 
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верховенства закону займає центральне місце в прийнятій ОБСЄ 

всеохоплюючій концепції безпеки; виказали обов’язок протистояти таким 

загрозам безпеки як порушення прав людини і основних свобод, включаючи 

свободу думки, совісті, релігії і переконань, і прояви нетерпимості, 

агресивного націоналізму, расизму, шовінізму, ксенофобії й антисемітизму 

(п. 19) [92, с. 6]. 

Увагу безпеці людини було приділено також в Астанінській ювілейній 

декларації на шляху до співтовариства безпеки, в якій глави держав і урядів 

держав-членів визнали, що всеохоплюючий і заснований на співпраці підхід 

ОБСЄ до питань безпеки, в рамках якого людський, економіко-екологічний 

та військово політичний виміри безпеки розглядаються як єдине ціле, 

залишається незамінним і зазначили, що, гідність, властива людській 

особистості, є одним із центральних елементів всеосяжної безпеки,  права 

людини й основні свободи невід’ємні і що їхній захист та заохочення є 

найпершим обов’язком (п. 6) [93, с. 2–3]. 

Дослідженню питання безпеки людини приділялася увага також у актах 

Організації американських держав (далі – ОАД), Африканського союзу (далі 

– АС), Економічного співтовариства західноафриканських держав (далі – 

ЕКОВАС), Асоціації держав південно-східної Азії (далі – АСЕАН), 

Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва (далі – АТЕС) 

тощо. Концепція «безпеки людини» росте і розвивається в дискурсі 

субрегіонального рівня, який є складовою глобальної безпеки. За останнє 

десятиліття, у зв’язку зі збільшенням уваги зі сторони політичних та 

академічних співтовариств, концепція безпеки людини перетворилася на 

серйозну проблему дебатів, що виходить за рамки традиційної концепції 

безпеки держави і надає пріоритет особистій безпеці над територіальною [94, 

с. 11].  

Означена концепція знайшла своє відображення в документі ОАД 

«Проголошення миру, безпеки людини і демілітаризації, видані їхньою 
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ясновельможністю Президентами Панами і Коста-Ріки» CP/INF.4607/02 

зазначається, що з настанням нового тисячоліття старі поняття суверенітету, 

що були зосереджені на територіальній розмірності поступилися новій 

концепції безпеки, яку просуває Організація Об’єднаних Націй: безпеці 

людини, безпеці кожного, і чоловіка і жінки, що виступає як один із 

пріоритетів урядів сьогодні (абз. 5) [95, с. 1].  

У 2003 році ОАД підкреслила важливість безпеки людини в своїй 

Декларації про безпеку країн Північної й Південної Америки. Відмітивши 

глибокі зміни з 1945 р., держави-учасниці ОАД підтвердили що: «…основою 

і метою безпеки є захист людей. Безпека зміцнюється, коли ми поглиблюємо 

її людський вимір. Умови для забезпечення безпеки людини поліпшуються за 

допомогою повної поваги гідності людей, прав людини та основних свобод, а 

також заохочення соціального та економічного розвитку, соціальної 

інтеграції, освіти і боротьби проти злиднів, хвороб і голоду. Загрози, що 

викликають стурбованість проблемою, та інші виклики в сфері безпеки в 

контексті півкулі мають різноманітний характер і багатовимірні масштаби, 

так що традиційна концепція і традиційний підхід повинні бути розширені з 

метою охоплення нових і нетрадиційних загроз, які включають політичні, 

економічні, соціальні, медико-санітарні та екологічні аспекти» (п. 4 (е)) [96].  

Стаття 1 Американської декларації прав і свобод людини, що є одним із 

основних актів у системі ОАД, також закріплює, що кожна людина має право 

на життя, свободу та особисту безпеку (ст. 1) [97]. 

Право на безпеку згадується в Американській конвенції про права 

людини «Пакт Сан-Хосе, Коста-Ріка» (ст. 7) [98], і в Міжамериканській 

конвенції про попередження та викорінення насильства щодо жінок і 

покарання за нього «Беленська конвенція» (ст. 4 (с)) [99]. 

Африканською Хартією Прав Людини і Народів також закріплено 

положення, відповідно до якого людська особистість недоторканна. Кожна 

людина має право на повагу до її життя й особистої недоторканності. Ніхто 
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не може бути безпідставно позбавлений цього права (ст. 4). Кожна людина 

має право на свободу і на особисту недоторканність… (ст. 6) [100].  

Визначення поняття «безпека людини» міститься в Пакті про ненапад і 

загальну оборону Африканського союзу від 31 січня 2005 р., зокрема: 

«Безпека людини означає безпеку особи з точки зору задоволення її/його 

нагальних потреб. Вона також включає в себе створення соціальних, 

економічних, політичних, екологічних і культурних умов, необхідних для 

виживання та гідності особи, захисту і поваги прав людини, ефективного 

управління і гарантій для кожної людини можливостей і вибору її повного 

розвитку (ст.1 (k)) [101, с. 5]. 

У 1997 році у відповідь на азіатську фінансову кризу члени АСЕАН 

виступили зі спільною заявою – «Бачення АСЕАН-2020»… з тих пір 

концепція безпеки людини завоювала додаткове визнання серед держав–

учасниць АСЕАН, що отримало відображення у спільній заяві міністрів 

оборони АСЕАН від 2009 року, в якій висвітлюється значення нетрадиційних 

загроз для безпеки і роль АСЕАН у пропаганді комплексних заходів 

реагування на такі проблеми (п. 60) [64, с. 19].  

Стаття 12 Розділу Громадянські та політичні права Декларації з прав 

людини АСЕАН містить положення, згідно з яким кожна особа має право на 

особисту свободу і безпеку… [102, с. 6].  

Проблема безпеки людини піднімалась в Основній доповіді Сусило 

Бамбанг Юдойоно Президента Республіки Індонезії в рамках форуму 

АСЕАН: переосмислення АСЕАН до спільноти АСЕАН 2015 від 7 серпня 

2007 р. Зокрема, в цій доповіді відзначалося: «сьогодні концепція безпеки 

поширюється на те, що називається «безпека людини». Це означає, що у нас є 

спільний обов’язок захищати фізичну недоторканність і гідність людської 

особистості, поодинці або в складі групи проти всіх нападників – будь то 

терористи, злочинці, вірус пташиного грипу або цунамі [103].  
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У Спільній декларації про всебічне партнерство і співробітництва між 

Асоціацією держав Південно-Східної Азії і Республікою Корея визнається, 

що багатогранні виклики глобалізації та регіональної інтеграції, а також 

традиційні й нетрадиційні питання, які зачіпають безпеку людини, вимагають 

послідовніших і скоординованіших заходів на регіональному рівні [104]. 

У Рамковій програмі попередження конфліктів ЕКОВАС 2008 р. 

підкреслюється значення безпеки людини. Так, у пункті 6 зазначено, що для 

цілей Рамочної програми попередження конфліктів ЕКОВАС, безпека 

людини стосується створення умов для усунення поширених загроз 

національним та індивідуальних правам людини, створення засобів до 

існування, безпеки і життя; захисту людини і демократичних прав та 

сприяння розвитку людини для забезпечення свободи від страху і свободи від 

потреби (п.6) [105].  

Матеріали Основного документу АТЕС 2003 р. з Одинадцятого 

засідання економічних лідерів АТЕС, а саме, Бангкокська декларація про 

партнерство для майбутнього відзначає значення безпеки людини. Так, у 

пункті 2 під назвою «Підвищення рівня безпеки людини» визначено: «Ми 

вважаємо, що міжнародний тероризм і поширення зброї масового знищення 

становлять пряму та безпосередню загрозу для бачення АТЕС як спільноти 

вільних, відкритих і процвітаючих економік. Ми домовилися присвятити 

АТЕС не тільки забезпеченню процвітання наших економік, але і додатковій 

місії із забезпечення безпеки нашого народу» [106, c. 2].  

У Спільній заяві, прийнятій під час П’ятнадцятої зустрічі міністрів 

АТЕС наголошується на сприянні безпеці людини, зокрема вказується, що 

розширення прав і можливостей людей для того, щоб активно брати участь і 

бути самостійними в регіональній економіці є сутністю сприяння безпеці 

людини, як зазначалося у доповіді Комісії з безпеки людини… [106, с. 22].  

У Декларації лідерів країн 2004 р., що була прийнята в Сантьяго в 

рамках дванадцятих зборів економічних лідерів АТЕС у зв’язку з темою 
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АТЕС 2004 р. «Одне співтовариство, наше майбутнє», підтверджується 

прихильність досягненню стійкого і справедливого зростання і зниження 

економічної нерівності для добробуту народу, задовольняючи Богорські цілі 

лібералізації торгівлі та інвестицій і сприяння підвищенню безпеки 

людини... [107]. 

Слід відзначити, що в положеннях правових актів з прав людини 

регіональних організацій (ОАД, АС, АСЕАН) закріплені також права, в тому 

числі право на безпеку таких вразливих груп населення як, зокрема, жінки і 

діти. 

Так, Міжамериканська конвенція про попередження, покарання і 

викорінення насильства щодо жінок, відома також як Конвенція Белема-ду-

Пара спрямована на ліквідацію насильства над жінками. Держави-учасниці 

цієї Конвенції підтверджують, що насильство щодо жінок є порушенням 

їхніх прав людини і основних свобод, а також перешкоджає дотриманню, 

використанню і реалізації таких прав і свобод. Статтею 4 Конвенції 

зазначено, що кожна жінка має право на визнання, користування, реалізацію 

та захист усіх прав людини і свобод, закріплених у регіональних і 

міжнародних документах у галузі прав людини. Ці права включають в себе, 

серед іншого: право на повагу до її життя; право на фізичну, психічну і 

моральну недоторканність; право на особисту свободу та безпеку (ст. 4 (a) (b) 

(c)) [99].  

Також, відповідно до ст. 7 Конвенції Белема-ду-Пара держави-учасниці 

зобов’язані: прийняти правові заходи, які зобов’язують правопорушника 

утримуватися від домагань, залякування або погроз щодо жінок; розробити 

справедливі та ефективні правові процедури для жінок, які зазнали 

насильства, що включають в себе, серед іншого, заходи захисту, своєчасне 

слухання і ефективний доступ до таких процедур; створити необхідні правові 

та адміністративні механізми, що забезпечують ефективний доступ жертви 

до належних і ефективних засобів правового захисту (ст. 7(d) (f) (g)) [99]. 
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Питанню прав жінок було приділено увагу в Протоколі Африканської 

хартії прав людини і народів щодо прав жінок в Африці. Так, згідно зі ст. 4 

Протоколу кожна жінка має право на повагу до її життя, недоторканність і 

безпеку її особистості. Всі форми експлуатації, жорстокого, нелюдського або 

такого, що принижує гідність покарання і поводження, мають бути 

заборонені [108]. 

Закріплення права на безпеку дитини відображено у положеннях 

Африканської хартії прав і благополуччя дитини від 1 червня 1990 р., 

відповідно до яких кожна дитина має невід’ємне право на життя. Це право 

має бути захищене законом. Держави–учасниці цієї Хартії забезпечують у 

максимально можливій мірі виживання, захист і розвиток дитини (ст. 5 (1) 

(2)) [109]. 

Виходячи із зазначеного вище, доходимо таких висновків: 

1. Визначення поняття «безпека людини», його сутність і значення на 

регіональному рівні є обговорюваним та актуальним, що підтверджується 

відповідними правовими актами, прийнятими  такими організаціями як: Рада 

Європи, Європейський Союз, Організація американських держав, 

Африканський союз, Економічне співтовариство західноафриканських 

держав, Асоціація держав південно-східної Азії, Азіатсько-тихоокеанське 

економічне співробітництво. 

2. Прийняті в рамках міжнародних регіональних організацій правові 

акти (рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, Резолюції Ради 

Європейського Союзу, Конвенція Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації і посягання сексуального характеру, Директиви 

Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу, Рамкові рішення 

Ради Європейського Союзу, Міжамериканська конвенція про попередження, 

покарання і викорінення насильства стосовно жінок тощо) містять як загальні 

рекомендації, так і конкретні заходи забезпечення безпеки учасників 
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кримінального судочинства, зокрема, жертв, свідків злочину та осіб, на яких 

покладено реалізацію задач кримінального судочинства. 

3. Регіональними актами з прав людини, зокрема, Рекомендаціями 

Комітету Міністрів Ради Європи, приділяється увага не лише забезпеченню 

безпеки потерпілих, свідків та осіб, які скоїли злочин, а й осіб, на яких 

покладено обов’язки щодо реалізації задач кримінального судочинства 

(суддів, прокурорів, адвокатів). Зокрема, рекомендується застосовувати такі 

заходи захисту цієї категорії учасників кримінального судочинства, як-от: 

охорона в приміщенні суду, особиста охорона. Також підкреслюється 

необхідність захисту членів сімей суддів і прокурорів. 

4. Констатовано, що як і в правових актах універсального рівня, так і 

документах, прийнятих в рамках регіональних організацій, зокрема, 

європейських, суттєва увага приділяється захисту вразливих категорій осіб – 

жінок і дітей. Ними пропонується використання конкретних заходів захисту 

цієї категорії осіб, серед яких: заборона розкриття інформації, що може 

привести до ідентифікації цих осіб; використання аудіо-візуальних засобів у 

ході судового процесу; створення спеціальних кімнат очікування тощо. 

5. Міжнародними актами з прав людини регіонального характеру 

(рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи) приділено увагу заходам 

забезпечення безпеки людини, в тому числі, учасників міжнародного 

кримінального судочинства в аспекті використання інформаційно-

комунікаційних технологій та медіа, серед яких: заборона проведення 

репортажів у прямому ефірі в залі суду; можливість недопущення засобів 

масової інформації до участі в судовому засіданні; встановлення надійних 

систем захисту персональної інформації під час автоматизованої обробки 

даних тощо. 
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1.3. Регламентація права на забезпечення безпеки в статутах 

міжнародних органів кримінальної юрисдикції 

Відправлення правосуддя виключно незалежними, виконуючими свою 

діяльність на професійній основі органами, –  судами – є аксіомою для будь-

якої сучасної держави, яка декларує себе правовою і демократичною [49, 

c. 80]. Статтею 10 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р. 

закріплено: «кожна людина, для визначення її прав та обов’язків і для 

встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального 

обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була 

розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним 

і неупередженим судом [3]. Суд – основний, вирішальний, ключовий орган 

як у національному, так і міжнародному судочинстві, і його правоохоронна 

функція поширюється на всіх без винятку осіб, що приймають участь у 

кримінальній справі [49, c. 80–81]. Важливо зазначити, що однією з 

центральних функцій діяльності судових органів є захист прав і свобод 

людини і громадянина [110, c. 135]. 

ХХ століття відзначилось не лише стрімким розвитком науково- 

технічного прогресу, інститутів громадянського суспільства та міжнародних 

відносин, але й безпрецедентними за розмахом масовими порушеннями 

основоположних прав і свобод людини, вчиненими під час міжнародних та 

внутрішньодержавних конфліктів. Відсутність ефективних механізмів 

боротьби з такими посяганнями на національному рівні стала причиною 

створення міжнародних кримінальних судів. Першими такими установами 

були Нюрнберзький і Токійський військові трибунали, що притягли до 

відповідальності головних осіб, винних у злочинах, вчинених під час Другої 

світової війни. У 1993 і 1994 рр. були утворені відповідно Міжнародний 

кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії і Міжнародний 

кримінальний трибунал щодо Руанди, метою яких було переслідування осіб, 
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відповідальних за вчинення геноциду та інших серйозних порушень 

міжнародного гуманітарного права [111].  

У 2002 р. розпочав свою діяльність постійний орган міжнародної 

кримінальної юстиції – Міжнародний кримінальний суд. Римський статут 

Міжнародного кримінального суду, прийнятий 17 липня 1998 р. 

Дипломатичною конференцією повноважних представників під егідою ООН, 

має юрисдикцію стосовно осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що 

викликають стурбованість міжнародного співтовариства. Ця історична подія 

ознаменувала собою велику перемогу міжнародного співтовариства в 

боротьбі з безкарністю та рішучий крок до утвердження в світі верховенства 

права [112]. 

Генеральний Секретар ООН у своїй Доповіді про роботу Організації від 

22 серпня 2002 р. зазначив, що універсальний характер Римського статуту є 

надзвичайно важливим для того, щоб він міг заохочувати панування права, 

покласти край безкарності і запобігти геноциду, військовим злочинам і 

злочинам проти людяності (п. 163) [113, с. 36].  

Будучи новою, незалежною установою в рамках системи міжнародного 

кримінального правосуддя, яка продовжує формуватися, Міжнародний 

кримінальний суд переслідує мету справедливого, ефективного і 

неупередженого розслідування, кримінального переслідування і судового 

розгляду найсерйозніших злочинів згідно високих правових стандартів. 

Опосередкованим чином Суд покликаний також сприяти забезпеченню 

глибокої поваги до міжнародного кримінального правосуддя і його 

відправлення, а також попередженню вищезгаданих злочинів і боротьбі з 

безкарністю. Враховуючи, що незалежність, неупередженість і 

справедливість виступають головними атрибутами правосуддя, не варто 

забувати про те, що важливим елементом справедливого суду, який 

відповідно необхідний для забезпечення якості правосуддя, є публічний 
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характер судочинства. Правосуддя має відправлятися таким чином, щоб було 

видно, що воно дійсно здійснюється (пп. 1, 2) [114]. 

Важливими досягненнями Статуту Міжнародного кримінального суду 

(далі – Статуту МКС), що відображають його зв’язок із міжнародним 

захистом прав і свобод людини, є закріплення в ньому широких прав 

потерпілих в процесі, а також приділення особливої уваги захисту прав жінок 

і дітей [115, с. 21]. 

Статут МКС у своїй преамбулі містить положення, в якому вказується: 

«у нашому столітті мільйони дітей, жінок і чоловіків стали жертвами 

жахливих злодіянь, що глибоко шокували людство». Виходячи з означеного, 

можна зробити припущення, що головною метою в діяльності Міжнародного 

кримінального суду та основним завданням самого документа є забезпечення 

прав потерпілих та свідків злочинів. Забезпечення цих прав можливе за 

умови якісного та ефективного здійснення правосуддя, що передбачає 

безпеку всіх учасників кримінального судочинства [31]. 

Враховуючи важливість і необхідність забезпечення безпеки 

потерпілих і свідків, а також значущість їхньої участі у справі, в Статуті 

МКС і його процесуальних актах приділено значну увагу цьому питанню. 

Підтвердженням сказаного є передбачена Статутом можливість виключення 

з принципу відкритості проведення судових засідань і закріплення 

положення згідно з яким палати Суду можуть для захисту потерпілих, свідків 

і обвинуваченого провести будь-яку частину розгляду в закритому режимі 

або дозволити надати докази за допомогою електронних або інших 

спеціальних засобів (ст. 68 (2)) Римського Статуту МКС) [31]. Аналогічна 

норма міститься й у Статуті Міжнародного трибуналу для судового 

переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного 

гуманітарного права, вчинені на території колишньої Югославії з 1991 р. 

(далі – МТКЮ) (ст. 22), Статуті Міжнародного кримінального трибуналу для 

судового переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші серйозні 
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порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території Руанди, і 

громадян Руанди, відповідальних за геноцид та інші подібні порушення, 

вчинені на території сусідніх держав, у період з 1 січня 1994 р. по 31 грудня 

1994 р. (далі – МКТР) (ст. 21), Правилах процедури і доказування 

Спеціального трибуналу по Лівану (далі – СТЛ) (правило 137), Внутрішніх 

правилах Надзвичайних палат в судах Камбоджі (далі – НПСК) (правило 79 

(6 (в)). Можливість проведення закритого засідання відображена в Правилах 

процедури і доказування Спеціального суду по Сьєра-Леоне (далі – СССЛ) 

(правило 75).  

Питання забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні є надзвичайно важливим, оскільки передбачає не тільки 

застосування певних заходів для захисту, а й робить можливим виключення 

із встановленого принципу гласності. 

Статутом МКС передбачено, що Суд вживає належних заходів для 

захисту безпеки, фізичного та психічного добробуту, гідності і 

недоторканності особистого життя потерпілих та свідків. При цьому Суд 

враховує всі відповідні чинники, в тому числі вік, ґендерний чинник, як це 

визначено в п. 3 ст. 7, і стан здоров’я, а також характер злочину, і, зокрема, 

але не обмежуючись цим, ту обставину, що злочин включав сексуальне 

насильство, ґендерне насильство або насильство відносно дітей (ст. 68 (1) 

Статуту МКС). 

Статут МКС містить норми стосовно можливих заходів забезпечення 

безпеки жертв і свідків злочину, передбачає створення та функціонування 

органів, які здійснюють діяльність у забезпеченні безпеки потерпілих і 

свідків, зокрема, одним із суб’єктів, що здійснює повноваження у сфері 

забезпечення безпеки в міжнародному кримінальному судочинстві є 

Секретаріат МКС на чолі з Секретарем, який засновує Групу з надання 

допомоги потерпілим і свідкам. Ця Група забезпечує в консультації з 

Канцелярією Прокурору заходи захисту та процедури безпеки, 
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консультаційну та іншу допомогу свідкам, потерпілим, які з’являються до 

Суду, й іншим особам, яким загрожує небезпека в результаті свідчень, 

наданих свідками (ст. 43 (6) Статуту МКС). Група може рекомендувати 

Прокурору і Суду відповідні заходи захисту, процедури забезпечення 

безпеки, надання консультаційної та іншої допомоги (ст. 68 (4) Статуту 

МКС) [31]. 

Виходячи з положень ППД МКС, за клопотанням Прокурора або захисту 

або на прохання свідка, чи потерпілого або його, чи її законного 

представника, якщо такий є, або за власною ініціативою і після консультацій 

з Групою з надання допомоги потерпілим і свідкам, за необхідності, Палата 

відповідно до пп. 1 і 2 ст. 68 може віддати розпорядження про вжиття заходів 

для захисту потерпілого, свідка або іншої особи, яким загрожує небезпека в 

результаті показань, наданих свідком. Перш ніж прийняти заходи захисту 

Палата, коли це можливо, отримує згоду особи, щодо якої планується вжити 

заходи захисту (правило 87 (1) ППД МКС) [116]. 

Також Група з надання допомоги потерпілим і свідкам може відповідно 

до пункту 4 статті 68 виносити будь-яке питання на розгляд Палати в тих 

випадках, коли на підставі правил 87 і 88 потрібно розглянути питання про 

заходи захисту або спеціальні заходи (положення 41 РС) [117] 

Згідно зі Статутом СССЛ Секретар засновує в структурі Секретаріату 

Групу допомоги потерпілим і свідкам. Ця Група забезпечує, в консультації з 

канцелярією Обвинувача, заходи захисту та процедури безпеки, 

консультаційну та іншу відповідну допомогу свідкам, потерпілим, які 

виступають в Суді, та іншим особам, яким загрожує небезпека внаслідок 

свідчень, наданих такими свідками (ст.16 (4) Статуту СССЛ) [118]. 

Статутом СТЛ закріплено положення, згідно з яким Секретар створює 

Групу допомоги потерпілим і свідкам в складі Секретаріату. Ця Група 

забезпечує, в консультації з канцелярією Прокурора, заходи щодо 

забезпечення безпеки, фізичного та психологічного благополуччя, гідності і 
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недоторканності особистого життя потерпілих і свідків, а також надає іншу 

допомогу свідкам, які постануть перед Спеціальним трибуналом і особам, 

яким загрожує небезпека через дачу показань такими свідками (ст. 12 

Статуту СТЛ) [119, с. 16]. 

Статути МТКЮ та МКТР не містять інформації щодо спеціальних 

органів, які надають допомогу та забезпечують безпеку учасників 

міжнародного кримінального судочинства. Зазначені норми закріплені в 

Правилах процедури і доказування (далі – ППД) відповідних органів 

міжнародної кримінальної юрисдикції (ст. 22 Статуту МТКЮ, ст. 21 Статуту 

МКТР). Так, відповідно до правила 34 ППД МТКЮ функцію забезпечення 

безпеки жертв і свідків злочинів виконує Секція по справам потерпілих і 

свідків, створена під керівництвом Секретаря (правило 34 ППД МКТЮ) 

[120]. У МКТР ці повноваження покладені на Групу підтримки потерпілих і 

свідків (правило 34 ППД МКТР) [121].  

Внутрішніми правилами Надзвичайних палат в судах Камбоджі 

передбачено створення Групи підтримки жертв (правило 12 ВП НПСК) [122]. 

Положення Статуту МКС стосовно забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства конкретизуються в ППД. Зокрема, його 

правилами (правило 16) визначаються обов’язки Секретаря щодо потерпілих 

і свідків.  

Так, відповідно до положень ППД МКС на Секретаря покладено 

виконання обов’язків щодо потерпілих свідків злочинів, зокрема:  

- щодо потерпілих Секретар відповідає за виконання таких функцій 

відповідно до Статуту та Правил: повідомляє або сповіщає потерпілих або 

їхніх законних представників; допомагає їм в отриманні юридичної 

консультації й організовує їхнє юридичне представництво та забезпечує їхніх 

законних представників належною підтримкою, допомогою й інформацією, 

включаючи такі засоби обслуговування, які можуть виявитися необхідними 

для безпосереднього виконання ними своїх обов’язків, для цілей захисту 
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їхніх прав на всіх етапах розгляду відповідно до правил 89–91; допомагає їм 

брати участь в різних етапах розгляду відповідно до правил 89–91; вживає 

заходів, що враховують ґендерну специфіку з метою сприяння участі жертв 

сексуального насильства в усіх етапах розгляду; 

- щодо потерпілих, свідків та інших осіб, які наражаються на небезпеку 

через показання таких свідків, Секретар відповідає за виконання 

нижченаведених функцій відповідно до Статуту та Правил: інформує їх про 

права за Статутом і Правилами, а також про існування та функції Групи з 

надання допомоги потерпілим і свідкам і про можливість звернення до неї; 

забезпечує, щоб вони своєчасно знайомилися з відповідними рішеннями 

Суду, які можуть торкатися їхніх інтересів, з дотриманням положень, що 

стосуються конфіденційності. 

Секретар від імені Суду може обговорювати з державами угоди про 

переселення або надання допоміжних послуг на території будь-якої держави 

щодо травмованих або тих потерпілих, свідків або інших осіб, які 

наражаються на небезпеку через показання таких свідків, які зазнали погроз. 

Такі угоди можуть залишатися конфіденційними (правило 16 (1) (2) (4) ППД 

МКС) . 

Група з надання допомоги потерпілим і свідкам виконує свої функції 

відповідно до нормативних актів, якими регулюється її діяльність, зокрема, 

виконує такі функції: 

- по відношенню до всіх свідків, потерпілих, які з’являються до Суду, й 

інших осіб, які наражаються на небезпеку через показання таких свідків, 

відповідно до їхніх особливих потреб та обставин: вживає належних заходів 

щодо забезпечення їхнього захисту та безпеки і розробляє довго- і 

короткострокові плани їхнього захисту; надає органам Суду рекомендації 

щодо прийняття захисних заходів, а також повідомляє відповідні держави 

про такі заходи; допомагає їм в отриманні медичної, психологічної та іншої 

відповідної допомоги; організовує для Суду і сторін інструктажі з питань 
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травм, сексуального насильства, безпеки і конфіденційності; діючи в 

консультації з Канцелярією Прокурора, рекомендує розробку кодексу 

поведінки, в якому слідчим Суду, слідчим захисту і всім міжурядовим і 

неурядовим організаціям, що діють за дорученням Суду, вказується, за 

належністю, на найважливіше значення безпеки і конфіденційності; 

співпрацює в необхідних випадках з державами в забезпеченні будь-яких 

заходів, передбачених цим правилом; 

- щодо свідків: повідомляє їм про те, де отримати юридичну допомогу з 

метою захисту їхніх прав, зокрема стосовно їхніх показань; допомагає їм при 

виклику для надання свідчень до суду; вживає заходів, що враховують 

ґендерну специфіку з метою сприяння дачі жертвами сексуального 

насильства показань на всіх етапах розгляду (правило 17(2) ППД МКС).  

Гарантіями безпеки учасників міжнародного кримінального 

судочинства є обов’язки Групи стосовно забезпечення персоналом 

конфіденційності, дотримання інтересів свідка, неупередженість у своїй 

діяльності та співпраця з усіма сторонами, надання адміністративної та 

технічної допомоги свідкам, потерпілим, які постають перед Судом, та іншим 

особам, яким загрожує небезпека через свідчення, на всіх етапах розгляду і 

після нього, в розумних межах; забезпечення інструктажу свого персоналу 

щодо безпеки, фізичної недоторканності і захисту гідності потерпілих та 

свідків (правило 18 ППД МКС) [116]. 

Окрім персоналу, що згадується в п. 6 ст. 43 Статуту МКС, та за умови 

дотримання положень ст. 44 Статуту, Група з надання допомоги потерпілим і 

свідка може включати, за необхідності, співробітників, що мають 

кваліфікацію, зокрема, в таких галузях, як захист і забезпечення безпеки 

свідків; ґендерна проблематика і культурне різноманіття; діти, зокрема 

травмовані діти; особи похилого віку, зокрема люди, що отримали 

психологічні травми в результаті збройного конфлікту і посилання; інваліди; 
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соціальна робота та консультування;  медична допомога (правило 19 ППД 

МКС) [116]. 

Враховуючи, що забезпечення безпеки учасників міжнародного 

кримінального судочинства включає заходи, що здійснюються до початку 

судового розгляду та безпосередньо під час здійснення правосуддя, ППД 

МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ містять вказівку, що при проведенні 

розслідування Прокурор може: вживати такі заходи, які можуть виявитися 

необхідними для завершення розслідування і підготовки та проведення 

судового переслідування, в тому числі прийняття спеціальних заходів для 

забезпечення безпеки потенційних свідків та інформаторів (правила 39 (іі) 

ППД МТКЮ, МКТР, СССЛ, правило 61 (іі) ППД СТЛ). Згідно з ППД МКС 

якщо Прокурор має намір просити Палату попереднього провадження дати 

санкцію на порушення розслідування на підставі п. 3 ст. 15, Прокурор 

повідомляє про це потерпілих, відомих йому або їй чи Групі з надання 

допомоги потерпілим і свідкам, або їхніх законних представників, за 

винятком випадків, коли Прокурор визначає, що таке сповіщення поставить 

під загрозу об’єктивність розслідування або життя або благополуччя 

потерпілих і свідків. Прокурор може також здійснювати повідомлення з 

використанням загальнодоступних каналів, для того щоб охопити групи 

потерпілих, якщо він або вона визначає в конкретних обставинах справи, що 

таке повідомлення не може поставити під загрозу об’єктивність й ефективне 

проведення розслідування або безпеку і благополуччя потерпілих і свідків. 

При здійсненні цих функцій прокурор може, при необхідності, звертатися за 

сприянням до Групи з надання допомоги потерпілим і свідкам (правило 50 

(1)) [116]. 

Забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального 

судочинства здійснюється за допомогою низки заходів закріплених у 

статутах і процедурно-процесуальних актах органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції. До цих заходів відноситься: вилучення з відкритих 
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протоколів імен потерпілого, свідка або іншої особи, яким загрожує 

небезпека внаслідок показань, даних свідком, чи інформації, яка могла б 

сприяти встановленню їхньої особистості; можливість надання свідчення з 

використанням електронних або інших спеціальних засобів, які дозволяють 

змінювати зображення або голос; використання псевдонімів; проведення 

слухань in camera; заборона розголошення інформації щодо 

місцезнаходження; тощо (правило 87 ППД МКС; правило 75 ППД МТКЮ; 

правило 75 МКТР, правило 133 ППД СТЛ, правило 29 ВП НПСК).  

Регламент Суду МКС (далі – РС МКС) від 26 травня 2004 року включає 

положення відповідно до якого заходи захисту потерпілого або свідка, про 

які є судове розпорядження, зроблене в ході будь-якого судового розгляду, 

продовжують повністю залишатися в силі і діяти щодо будь-якого іншого 

розгляду в Суді, а також продовжують бути чинними після завершення 

судового процесу, якщо це питання не було переглянуто палатою (положення 

42(1) [117]. 

Схожа норма відбражена в положеннях ППД СССЛ, МКТР, МТКЮ, 

СТЛ відповідно до якої заходи забезпечення безпеки свідка чи потерпілого в 

ході судового розгляду в спеціальному суді або залишковому спеціальному 

суді («перша інстанція»), про які прийнято розпорядження, що зберігають 

свою дію з урахуванням необхідних змін в будь-якому іншому розгляді 

залишкового механізму спеціального суду («друга інстанція») до тих пір, 

поки вони не будуть скасовані, змінені або доповнені відповідно до 

процедури, викладеної у цьому правилі (правила 75 (F) ППД СССЛ, МКТР, 

МТКЮ, правило 133 (G)) [123]. 

Будь-яке клопотання про зміну запобіжного захисту, в першу чергу, 

має бути спрямовано до тієї Палати, яка дала відповідне розпорядження. 

Якщо ця Палата більше не займається судовим розглядом, у рамках якого 

було видано розпорядження щодо застосування заходів захисту, і 

провадження у справі було передано в іншу Палату, клопотання може бути 
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направлено в ту Палату, у якої запитується зміна запобіжного захисту. Ця 

Палата отримує всю інформацію, яка стосується того судового розгляду, в 

рамках якого було спочатку віддано розпорядження щодо такого заходу 

захисту. До винесення ухвали з даного питання Палата заручається, по 

можливості, згодою тієї особи, щодо якої надійшло клопотання стосовно 

скасування, зміни або посилення заходів захисту (положення 42(3) РС) [117]. 

Важливим є закріплення в нормах Регламенту Секретаріату Суду МКС 

(далі – РСС) положення, згідно з яким Секретар розробляє і, в міру 

можливості, здійснює політику та процедури з метою надання свідкам 

можливості давати свідчення в умовах безпеки, для того, щоб факт дачі 

свідчень не став для них причиною додаткового збитку, страждання або 

отримання травми (положення 79 (1) РСС) [124]. 

Слід також зауважити, що Секретар здійснює свої функції щодо 

свідків, потерпілих, які з’являються до Суду, і осіб, яким загрожує небезпека, 

без будь-якої різниці за такими ознаками, як стать, вік, раса, колір шкіри, 

мова, релігія чи вірування, політичні або інші переконання, національне, 

етнічне або соціальне походження, майновий стан, статус за народженням 

або інша ознака (положения 79 (2) РСС). 

Значущою гарантією забезпечення безпеки є організація перевезення 

свідків, потерпілих, що з’являються до Суду, та осіб, яким загрожує 

небезпека, які відповідно до постанови Палати повинні зробити поїздку для 

дачі показань або для цілей, пов’язаних із наданням підтримки або 

забезпеченням заходів захисту, що здійснюється Секретаріатом. Вид 

транспорту при цьому визначається в кожному конкретному випадку з 

урахуванням міркувань захисту, охорони і стану здоров’я (положення 81 

РСС) [124]. 

Регламент Секретаріату щодо надання допомоги потерпілим і свідкам, 

які дають свідчення перед Спеціальним судом по Лівану (далі – РС СТЛ) 

також закріплює положення, що регламентує порядок здійснення 



91 

 

транспортування вказаних осіб. Так, Секретар забезпечує, у випадку 

необхідності, транспортування для потерпілих і свідків (ст. 9 (А)). Секретар 

повинен забезпечити і організувати транспорт для перевезення жертв і 

свідків з того місця, де вони знаходяться для надання свідчень, у тому числі 

приготування і витрати на будь-які проїзні документи, які можуть 

знадобитися. Спосіб транспортування визначається на індивідуальній основі, 

з урахуванням забезпечення безпеки, підтримки і фінансових міркувань 

(ст. 10) [125]. Аналогічна норма закріплена Директивою щодо допомоги 

свідкам і свідкам-експертам МТКЮ (ст. 9 (А)) [126], Практичним 

керівництвом із допомоги свідкам і свідкам-експертам СССЛ (ст. 9 (А)) [127]. 

Важливою умовою забезпечення безпеки також є розміщення осіб, 

яким загрожує небезпека, що здійснюється в тих випадках, коли це потрібно 

для цілей Суду. Свідки, потерпілі, які з’являються до Суду, та особи, яким 

загрожує небезпека, що вирішили відмовитися від повного пансіону і 

розміщення, що надаються Судом, отримують лише допомогу на накладні 

витрати (положення 82 РСС).  Схоже положення закріплено й у РС СТЛ 

(ст. 11), Практичному керівництві з допомоги свідкам та свідкам-експертам 

СССЛ (ст. 5), Директиві щодо допомоги свідкам і свідкам-експертам МТКЮ 

(ст. 10). 

Також варто вказати, що Секретаріат розробляє програму з надання 

підтримки, яка також застосовується на місцях, для того, щоб, за можливості, 

на ранньому етапі надавати психологічну та соціальну допомогу і 

рекомендації потерпілим, свідкам та їхнім сім’ям, супроводжуючим особам 

та особам, яким загрожує небезпека (положення 88 (1) РСС МКС). 

Значимим є право приводити з собою до суду супроводжуючих осіб 

свідками, потерпілими, та особами, яким загрожує небезпека. При визначенні 

того, чи може свідок, потерпілий, який з’являється до Суду, або особа, якій 

загрожує небезпека, приводити з собою до Суду супроводжуючу його особу, 

враховуються, зокрема, такі критерії: той факт, що у даної особи немає 
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жодного близького члена сім’ї, що залишився в живих; наявність симптомів 

сильної травми; присутність можливих суїцидальних тенденцій; можливість 

насильницьких дій; почуття страху або тривоги у даної особи в такій мірі, що 

це може перешкодити їй з’явитися до Суду; вік; той факт, що дана особа є 

жертвою сексуального чи ґендерного насильства (положення 91 РСС). 

Можливість приводити супроводжуючу особу закріплено нормативними 

положеннями РС СТЛ (ст. 15), Практичному керівництві з допомоги свідкам 

та свідка-експектам СССЛ (ст. 10), Директиві щодо допомоги свідкам і 

свідкам-експертам МТКЮ (ст. 15). 

Необхідність урахування віку, ґендерного чинника, оскільки діти та 

жінки можуть потребувати додаткових заходів захисту, що зумовлено їхнім 

особливим становищем також закріплено в статутних та процедурно-

процесуальних актах міжнародних судових органів. Зокрема, у Керівних 

принципах, що стосуються правосуддя в питаннях, пов’язаних з участю 

дітей-жертв і свідків злочинів визнається той факт, що діти-жертви і свідки 

злочинів перебувають в особливо вразливому становищі і їм потрібно 

надавати особливий захист, допомогу та підтримку відповідно до їхнього 

віку, рівня зрілості й індивідуальних особливих потреб для того, щоб не 

допускати заподіяння їм додаткових неприємностей та їх травмування в 

результаті участі в кримінальному судочинстві (п. 7 (b)) [53]. 

Тобто, норми, які стосуються захисту та забезпечення безпеки дітей 

мають особливий характер, тому мають відображати всю сутність цього 

питання. Так, Статут МКС містить норму, згідно з якою при застосуванні 

заходів забезпечення безпеки Суд враховує всі відповідні чинники, у тому 

числі вік, ґендерний чинник, і стан здоров’я, а також характер злочину, та 

обставини, за яких злочин включав сексуальне насильство, ґендерне 

насильство чи насильство відносно дітей (ст. 68 (1)). 

Враховуючи всі чинники, значимим є положення щодо спеціальних 

заходів забезпечення безпеки. За клопотанням Прокурора або захисту або на 
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прохання свідка чи потерпілого або його/її законного представника, якщо 

такий є, або за власною ініціативою і після консультацій із Групою з надання 

допомоги потерпілим і свідкам, за необхідності, Палата може з урахуванням 

думок потерпілого чи свідка розпорядитися про вживання спеціальних 

заходів сприяння для дачі свідчень травмованим потерпілим або свідком, 

дитиною або особою похилого віку чи потерпілим від сексуального 

насильства. Перш, ніж розпорядитися про вживання спеціальних заходів, 

Палата одержує згоду особи, щодо якої передбачається прийняти такі заходи 

(правило 88 ППД МКС). 

Також, важливою умовою є те, що при виконанні своїх функцій Група з 

надання допомоги потерпілим і свідкам, що функціонує у складі 

Секретаріату належним чином враховує особливі потреби дітей, літніх людей 

та інвалідів. Для сприяння участі та захист дітей, які виступають в якості 

свідків, Група може в належних випадках призначити за згодою батьків або 

встановленого законом опікуна фахівця по роботі з дітьми, який допомагав 

би дитині на всіх етапах розгляду (правило 17 ППД). 

У правилах ППД МТКЮ, МКТР акцентовано увагу на можливості 

прийняття на роботу кваліфікованих жінок до Групи надання допомоги 

потерпілим і свідкам (правила 34 (В)). 

Виходячи із зазначеного вище, доходимо таких висновків: 

1. Статутами та процедурно-процесуальними актами (ППД, 

Регламентами) органів міжнародної кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, 

МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) закріплено положення, направлені на 

забезпечення захисту учасників міжнародного кримінального судочинства; 

передбачено створення та функціонування спеціальних органів (Група з 

надання допомоги потерпілим і свідкам, Група підтримки жертв, Секція у 

справах потерпілих і свідків, Група підтримки потерпілих і свідків), на яких 

покладено безпосередню реалізацію завдань із забезпечення безпеки 

потерпілих і свідків злочинів. 



94 

 

2. Ґрунтуючись на положеннях статутів органів міжнародного 

кримінального судочинства (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК), 

їхніх процесуально-процедурних актах, можемо зробити висновок про те, що 

всі передбачені заходи щодо забезпечення безпеки учасників міжнародного 

кримінального судочинства, мають сприяти зведенню до мінімуму 

незручностей жертв, охорони їхнього особистого життя у тих випадках, коли 

це потрібно, і забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки їхніх сімей та 

свідків з їхнього боку та захисту від погроз і помсти. Важливим аспектом є 

те, що дії по забезпеченню безпеки вказаних осіб повинні застосовуватися 

так, щоб не завдавати шкоди і не суперечити правам обвинуваченого.  

3. У закріплених статутами та процедурно-процесуальними актами 

(ППД, Регламенти) органів міжнародного кримінального судочинства (МКС, 

МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) положеннях зазначається, що під час 

забезпечення безпеки потерпілих і свідків мають враховуватися ґендерні та 

вікові особливості цих осіб. Крім того, для ефективної реалізації процедур 

захисту передбачено включення до складу Груп (Секцій) із надання 

допомоги потерпілим та свідкам фахівців у таких галузях як: ґендерна 

проблематика; діти, зокрема травмовані діти тощо. 

4. Успішність заходів забезпечення безпеки залежить від узгодженого 

співробітництва держав-учасниць, їхньої активної участі в програмах 

практичної реалізації положень із забезпечення безпеки, що вдосконалить не 

лише механізм захисту свідків і жертв злочинів, а й зміцнить систему 

міжнародного кримінального судочинства у цілому. Вважаємо, що лише за 

подібних умов можливе досягнення ефективних результатів із забезпечення 

безпеки свідків і потерпілих від злочинів та здійснення справедливого 

правосуддя. 
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Висновки до Розділу 1: 

1. Під егідою ООН закладено правовий фундамент щодо регламентації 

загального права людини на безпеку, що знайшло своє закріплення в Хартії 

прав людини. До цього процесу залучені головні органи ООН, Рада з прав 

людини, спеціалізовані інституції, Конгреси ООН з попередження 

злочинності і кримінального правосуддя тощо. Зокрема в Резолюції ГА ООН 

A/RES/66/290 (п. 3) міститься поняття «безпека людини», що з-поміж іншого 

включає «право людей на життя в умовах свободи й гідності; а також 

свободи від злиднів і безвиході; право на свободу від страху і потреби; 

можливість користування своїми правами та всебічно розкривати свій 

людський потенціал в умовах рівності можливостей…».  

2. Універсальними актами запропоновано розуміння концепції 

забезпечення безпеки людини, під яким слід розуміти захист основоположної 

сутності людського життя таким чином, щоб забезпечити дотримання свобод 

людини та її самореалізацію. Це означає захист фундаментальних свобод, 

захист людей від тяжких і широко розповсюджених загроз та ситуацій. 

Забезпечення безпеки людини означає створення політичних, суспільних, 

екологічних, військових, культурних систем, які в сукупності створюють для 

людей умови для виживання, засоби до існування та збереження людської 

гідності. 

3. Задля удосконалення національного законодавства міжнародними 

актами рекомендовано передбачити в національному законодавстві заходи 

щодо забезпечення безпеки жертв і свідків злочинів з урахуванням особливих 

потреб вразливих груп населення (дітей, жінок, жертв тероризму, 

транснаціональної злочинності), серед яких: видача судами охоронних або 

заборонних наказів щодо заборони вступати надалі в контакт із жертвою 

злочину;
 

ізоляція правопорушника від жертви; повідомлення жінок, які 

зазнали насильства, про будь-яке звільнення правопорушника з-під варти або 

з місця ув’язнення; опитування дітей за відсутності передбачуваного 
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правопорушника; наявність окремих залів очікування в суді і приміщень для 

допиту; нерозголошення інформації про місцезнаходження жертв, свідків 

злочину; використання щитів або перетинок, дача свідчень за допомогою 

відео-конференц-зв’язку, анонімна дача показань; допущення присутності 

супроводжуючої особи під час судових слухань; недопущення до зали суду 

представників громадськості та засобів масової інформації під час дачі 

дитиною свідчень; забезпечення повної анонімності, зміна особистих даних і 

/або переселення. 

4. Поняття «безпека людини», його сутність і значення є 

обговорюваним та актуальним на міжнародному регіональному рівні, що 

підтверджується відповідними актами таких організацій як Рада Європи, 

Європейський Союз, Організація з бепеки та співробітництва в Європі, 

Організація американських держав, Африканський союз, Економічне 

співтовариство західноафриканських держав, Асоціація держав південно-

східної Азії, Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво, в яких 

детально регламентуються питання забезпечення безпеки окремих категорій 

осіб, зокрема жінок, дітей, жертв організованої злочинності, тероризму та 

кіберзлочинів, торгівлі людьми тощо.  

5. Суттєвий внесок у розвиток правової основи забезпечення права на 

безпеку зроблено на рівні Ради Європи, зокрема Комітету Міністрів, у 

рекомендаціях якого приділяється увага не лише забезпеченню безпеки 

потерпілих, свідків та осіб, які скоїли злочин, а й осіб, на яких покладено 

обов’язки щодо реалізації завдань кримінального судочинства (суддів, 

прокурорів, адвокатів тощо). Так, зокрема, рекомендується застосовувати 

такі заходи захисту цієї категорії учасників кримінального судочинства, як 

охорона в приміщенні суду, особиста охорона. Також підкреслюється 

необхідність захисту членів сімей суддів та прокурорів. 

6. Суттєву увагу міжнародними універсальними і регіональними 

актами з прав людини приділено забезпеченню безпеки учасників 
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кримінального судочинства в аспекті використання інформаційно-

комунікаційних технологій та медіа, серед яких такі: заборона проведення 

репортажів у прямому ефірі в залі суду; можливість недопущення засобів 

масової інформації до участі в судовому засіданні; встановлення надійних 

систем захисту персональної інформації під час автоматизованої обробки 

даних тощо. 

7. Статутами та процедурно-процесуальними актами органів 

міжнародної кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, 

НПСК) закріплено правові положення, направлені на забезпечення захисту 

учасників міжнародного кримінального судочинства та передбачено 

створення спеціальних органів (Група з надання допомоги потерпілим і 

свідкам, Група підтримки жертв, Секція у справах потерпілих і свідків, Група 

підтримки потерпілих і свідків), на які покладено реалізацію завдань щодо 

забезпечення безпеки потерпілих і свідків злочинів. 

8. Грунтуючись на положеннях статутів органів міжнародного 

кримінального судочинства (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК), 

їхніх процедурно-процесуальних актах, доходимо висновку про те, що: 1) 

заходи забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального 

судочинства, мають сприяти зведенню до мінімуму незручностей жертв, 

охорони їхнього особистого життя в тих випадках, коли це потрібно, і 

забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки їхніх сімей та свідків з їхнього 

боку і захисту від погроз та помсти; 2) під час забезпечення безпеки 

потерпілих і свідків злочинів мають враховуватися ґендерні та вікові 

особливості цих осіб; 

2) застосування заходів безпеки не повинно завдавати шкоди і не суперечити 

правам обвинуваченого.  

9. Успішність заходів забезпечення безпеки залежить від узгодженого 

співробітництва держав-учасниць, їхньої активної участі в програмах 

практичної реалізації положень із забезпечення безпеки, що вдосконалить не 
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лише механізм захисту учасників судочинства, а й зміцнить  систему 

міжнародного правосуддя. Вважаємо, що лише за подібних умов можливе 

досягнення ефективних результатів із забезпечення безпеки свідків і 

потерпілих від злочинів та здійснення справедливого правосуддя. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ 

МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ПІДСТАВИ, 

ПОРЯДОК, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 

2.1. Забезпечення безпеки органів і посадових осіб, які забезпечують 

реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і прав 

учасників процесу 

Питання забезпечення безпеки суддів відіграє важливу роль як для 

кримінального судочинства, так і для всього суспільства в цілому, оскільки 

від належного виконання суддями покладених на них обов’язків, від їхнього 

професіоналізму, моральних та етичних якостей і зрештою від гарантій їхньої 

діяльності залежить здійснення правосуддя. 

Незважаючи на очевидну необхідність того, щоб судді, прокурори і 

адвокати виконували свої професійні обов’язки в умовах повної 

незалежності, досвід показує, що вони часто зазнають утисків у 

різноманітних формах із метою підірвати їхні можливості діяти таким чином 

[128, с. 143]. 

Так, забезпечення безпеки суддів в умовах численних і різноманітних 

посягань на них у низці країн є питанням, яке залишається поза увагою 

(п. 78) [129]. Зазначена проблематика є актуальною та перебуває у полі зору 

світової спільноти, про що свідчить звіт Спеціального доповідача за період з 

1994 р., який підтверджує, що в усіх регіонах світу особи, які займаються 

відправленням правосуддя, стикаються з ситуаціями, що спричиняють 

порушення їхніх прав людини. Мова йде про погрози, утиски, залякування, 

заплямування та різноманітні втручання. Погрози можуть бути прямими, 

анонімними або завуальованими; можуть здійснюватися по телефону, 

міститися у листі або надсилатися електронною поштою. Можуть мати місце 

порушення таємниці кореспонденції або створення перешкод для 

пересування, у тому числі для участі в нарадах або навчальних заходах з прав 
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людини або міжнародного публічного права. Також можуть мати місце 

посягання на фізичну недоторканість, погрози викраденням або викрадення, 

насильницькі зникнення, свавільні затримання, катування та навіть вбивства 

або покарання без належного судового розгляду. Крім того, у багатьох 

випадках судді зазнають тиску, погроз смертю або прямо стають жертвами 

спроб убивства з причин розслідування ними причетності політичних діячів 

або інших пов’язаних із владою осіб до вбивств чи інших грубих порушень 

прав людини. Значне поширення мають випадки, коли працівники системи 

правосуддя через ризики, з якими вони стикаються з причини винесених 

ними вироків і професійної діяльності, вимушені йти у відставку, 

переїжджати до іншого міста, переховуватися чи навіть залишати країну 

(п. 14–15) [130]. 

У зв’язку з означеною проблематикою виникає необхідність щодо 

прийняття та застосування необхідних заходів забезпечення безпеки суддів з 

метою уникнення можливості незаконного впливу на них. Це питання стало 

центром уваги в Доповіді Спеціального доповідача з питання про 

незалежність суддів та адвокатів (A/HRC/11/41), у якій підкреслюється 

велике значення прийняття превентивних заходів забезпечення безпеки для 

посилення заходів захисту тих суддів, які розглядають справи, що 

стосуються великомасштабної корупції й організованої злочинності, 

тероризму та злочинів проти людяності (п. 79) [129]. 

Рада з прав людини також виказала стурбованість щодо збільшення 

випадків посягань на незалежність суддів, адвокатів, осіб, які здійснюють 

судове переслідування, та інших судових працівників, зокрема погроз, 

залякування і втручання в процес виконання ними своїх професійних 

обов’язків та звернулася із закликом до всіх держав забезпечувати 

незалежність суддів і адвокатів та об’єктивність і неупередженість осіб, що 

здійснюють судове переслідування, а також можливість виконання ними 

своїх функцій відповідним чином, у тому числі за допомогою прийняття 
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ефективних законодавчих, правозастосовних та інших відповідних заходів, 

які дозволять їм здійснювати свої професійні обов’язки без будь-якого 

втручання, переслідування, погроз або залякування будь-якого роду. Крім 

того, Рада з прав людини звернула увагу на обов’язок держав забезпечувати 

непідкупність суддів, осіб, які здійснюють судове переслідування, й 

адвокатів і захищати їх, членів їхніх сімей та професійних помічників від усіх 

форм насильства, погроз, помсти, залякування і посягань у зв’язку з 

виконанням ними своїх посадових обов’язків, а також засуджувати такі акти і 

притягати осіб, які їх скоїли, до суду (пп. 1, 8) [131, с. 194–195]. 

У резолюції A/HRC/29/L.11 від 30 червня 2015 р. (Незалежність і 

неупередженість судової влади, присяжних засідателів і асесорів та 

незалежність адвокатів) Рада з прав людини акцентувала увагу на 

забезпеченні незалежності суддів і адвокатів та об’єктивності і 

неупередженості осіб, які здійснюють судове переслідування, а також їхньої 

можливості відповідним чином виконувати свої функції, в тому числі за 

допомогою прийняття ефективних законодавчих, правозастосовних та інших 

належних заходів, які дозволять їм здійснювати свої професійні обов’язки без 

будь-якого втручання, переслідування, погроз або залякування будь-якого 

роду (п. 1) [30]. 

У резолюції 1989/60 15-го пленарного засідання Економічної і 

Соціальної Ради ООН «Процедури ефективного здійснення основних 

принципів незалежності судових органів» вказано, що при здійсненні 

принципів 8 і 12 Основних принципів, що стосуються незалежності судових 

органів держави, приділяють особливу увагу необхідності виділення 

відповідних ресурсів для функціонування судової системи, включаючи 

призначення достатньої кількості суддів згідно кількості розглянутих справ, 

забезпечення судів необхідним технічним персоналом і обладнанням та 

забезпечення для суддів відповідної особистої безпеки, винагороди та виплат 

(принцип 5) [132]. 
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Комітет з прав людини у своєму Зауваженні загального порядку № 32 

«Стаття 14: Рівність перед судами і трибуналами і право кажного на 

справедливий судовий розгляд» CCPR/C/GC/32 вказав, що необхідно 

захищати суддів від конфліктів інтересів і залякування. З метою гарантувати 

незалежність суддів, їхній статус, включаючи термін перебування на посаді, 

їхню незалежність, безпеку, належний посадовий оклад, умови служби, 

пенсійне забезпечення та вік виходу у відставку належним чином 

забезпечуються законом (п. 19) [133]. 

Важливість забезпечення безпеки суддів акцентується й у положеннях 

«Заходів боротьби з міжнародним тероризмом», які містяться у додатку до 

резолюції про терористичну злочинну діяльність, прийнятої восьмим 

Конгресом ООН з попередження злочинності і поводження з 

правопорушниками. Зокрема, зазначено, що державам слід розробляти 

політику та вживати заходи, спрямовані на ефективний захист суддів і 

працівників кримінального правосуддя, включаючи присяжних та адвокатів, 

що беруть участь у судових процесах у справах про терористичні акти, а 

також слід співпрацювати один з одним у здійсненні таких заходів (п. 22) 

[134]. 

У більшості країн судді, прокурори, таємні агенти, свідки експерти і 

перекладачі включаються до програм захисту свідків тільки за виняткових 

обставин. Залякування або загроза їхньому життю вважається одним з 

елементів, пов’язаних з їхньою посадою і виконанням ними своїх службових 

обов’язків. Вони можуть претендувати на особливу поліцейську охорону, 

переведення до іншого місця роботи або достроковий вихід на пенсію, проте 

їхній захист відрізняється за своїм характером від заходів захисту, 

призначених для свідків, які знаходяться під загрозою [135, с. 22].  

У Доповіді місії з планування установи Спеціального суду Сьєрра-Леоне 

S/2002/246 зазначається, що для Спеціального суду буде забезпечуватися 

безпека приміщень, суддів та безпека в місцях проживання. Також звернуто 
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увагу на те, що є прийнятими заходи із забезпечення безпеки в місцях 

проживання на основі відшкодування, що затверджено і діє відносно всіх 

набраних на міжнародній основі співробітників в Сьєрра-Леоне. Таку безпеку 

слід також забезпечувати всьому набраному міжнародному персоналу 

Спеціального суду, включаючи суддів (ч. 43 (е)) [136]. 

Також у Доповіді місії з планування установи Спеціального суду 

Сьєрра-Леоне S/2002/246 передбачається охорона суддів групою особистих 

охоронців. Так, головний співробітник з питань безпеки буде нести 

відповідальність за особисту охорону суддів і, якщо того вимагатимуть 

обставини, Обвинувача і Секретаря. Зазначається, що кожному судді буде 

призначений один співробітник з питань безпеки для особистої охорони в 

робочий час. Три співробітники з питань безпеки будуть призначені в Групу 

особистих охоронців на початковий період. У міру призначення додаткових 

суддів кількість співробітників з питань безпеки буде коректуватися 

відповідним чином [136]. 

Важливо зазначити, що відповідно до ст. 5.1 Римського статуту МКС 

юрисдикція Суду поширюється на «найсерйозніші злочини, що викликають 

стурбованість міжнародного співтовариства», а саме: «(а) злочин геноциду; 

(b) злочини проти людства; (с) військові злочини і (d) злочин агресії». 

Значний і складний мандат Суду провести розслідування і притягнути до 

суду осіб, імовірно відповідальних за вчинення найбільш серйозних злочинів, 

логічно приносить з собою настільки ж істотні проблеми для безпеки (п. 1) 

[137]. 

Так, Угодою про привілеї та імунітети МКС закріплено, що приміщення 

суду є недоторканні (ст. 4) [138]. 

Окрім того, відповідно до ППД МКС у конкретному випадку, коли Суд 

визнає, що це буде в інтересах правосуддя, він може прийняти рішення про 

проведення розгляду в державі, крім держави його перебування (правило 100 

(1) ППД МКС). При цьому, в усіх випадках, коли Суд побажає відповідно до 
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правила 100 проводити засідання в державі, іншій, ніж держава його 

перебування, Секретар вживає всіх необхідних заходів для співпраці з 

владою зазначеної держави. Секретар заздалегідь надає Суду доповідь про 

оцінку стану безпеки в державі, в якій Суд бажає проводити засідання, а 

також будь-яку іншу відповідну інформацію (положення 48 РСС МКС). 

Схожа норма закріплена у ППД МКТР (правило 4), ППД МТКЮ 

(правило 4), ППД СССЛ (правило 4), ППД СТЛ (правило 44). 

В Інформаційному циркулярі МСК ICC/INF/2008/003 «Виконавча заява 

Секретаря щодо Секції Безпеки МКС. Загальна група оцінки загроз. Загальна 

група кризового управління та форум управління інформаційної безпеки 

(далі – ІЦ ICC/INF/2008/003)». Суд підтверджує своє зобов’язання щодо 

управління та зменшення ризиків, пов’язаних із заходами захисту і 

забезпечення безпеки, що можуть мати в ньому місце. Суд визнає своїм 

обов’язком дотримання інтересів своїх посадових осіб, співробітників, 

відвідувачів, свідків й обвинувачуваних, а також забезпечення захисту 

інформації тощо. Управління заходами безпеки та ризиками безпеки мають 

бути частиною організаційної культури Суду та повинні бути інтегровані до 

політики, процедур, практики, проектів і планів Суду. Управління ризиками і 

попереджувальні заходи щодо забезпечення безпеки повинні розглядатися в 

якості фундаментальної частини управління Суду на всіх рівнях і в усіх 

органах. Суд повинен активно пропагувати серед своїх співробітників і 

посадових осіб інформованість і дотримання правил безпеки, правил, 

політики, процедур, стандартів і керівних принципів Суду (1 (ii)). 

Відповідно до положень ІЦ ICC/INF/2008/003 у складі МКС діє Секція 

безпеки, мета діяльності полягає в сприянні захисту осіб, яким Суд 

зобов’язаний забезпечити захист, а також у захисті матеріальних і 

нематеріальних активів та інформаційних ресурсів Суду. Секція безпеки бере 

на себе провідну роль у Суді щодо консультування з питань і реалізації 

політики безпеки, прийнятої Судом. Така політика необхідна для 
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забезпечення безпечного, надійного і конфіденційного робочого середовища 

для посадових осіб, співробітників, експертів, адвокатів, обвинувачених, 

свідків і відвідувачів. Секція повинна служити і надавати консультації всім 

органам Суду щодо заходів, необхідних для забезпечення належного рівня 

захисту персоналу, інформації, майна Суду. Робота та  експертна діяльність 

Секції повинна, наприклад, відповідним чином включати в себе оцінку 

ризиків загроз, фізичної безпеки, забезпечення інформації, дослідження 

професійного досвіду кадрів, оцінку пожежної безпеки та правила 

експлуатації (2 (і)).  

До обов’язків Секції безпеки згідно ІЦ ICC/INF/2008/003 належить: 

а) фізичний захист Суду з метою забезпечення безпечного робочого 

середовища для посадових осіб, співробітників, свідків, відвідувачів і всіх 

осіб, які мають справи в суді; (b) безпечне утримання під вартою 

обвинувачених доки вони перебувають в Суді, згідно судових і відповідних 

міжнародних стандартів; (c) розроблення та перегляд політики безпеки, 

процедур і стандартів, необхідних для підвищення конфіденційності, 

доступності та цілісності систем обробки інформації і даних Суду; 

(d) забезпечення процедури законного відбору персоналу (перевірки) для 

співробітників Суду, допоміжного персоналу на місцях і всіх інших 

допоміжних працівників, включаючи підрядників і будь-яких інших 

співробітників, прикомандированих або іншим чином прикріплених до Суду; 

(f) захист працівників судових органів, активів...; (h) розслідування 

інцидентів у сфері безпеки і впливу на суду, в тому числі консультування з 

питань методів контррозвідки і захисту конфіденційної інформації або інших 

активів (п. 5). 

Варто також зазначити, що з огляду на різноманітні обов’язки Секції 

безпеки МКС, вона поділяється на чотири основні оперативні підрозділи: 

підрозділ захисної безпеки; підрозділ безпеки на місцях; підрозділ 
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інформаційної безпеки; підрозділ підтримки безпеки. На кожен із підрозділів 

Секції безпеки покладено виконання конкретних обов’язків [137].  

В адміністративній інструкції МКС ICC/AI/2004/003 «Використання 

фізичної сили і вогнепальної зброї співробітниками з питань безпеки» (далі – 

АІ ICC/AI/2004/003) визначено, що МКС визнає і поважає гідність і фізичну 

недоторканність кожної людини. Зокрема, МКС усвідомлює, що 

застосування фізичної сили (у тому числі, але не обмежуючись нею, фізичної 

сили на ураження) будь-яким співробітником щодо іншої особи може являти 

собою злочин і/або іншим чином призводити до відповідальності за 

заподіяну шкоду, якщо таке застосування фізичної сили (включаючи, але не 

обмежуючись нею, фізичної сили на ураження) регулюється правилами і 

принципами права. 

При призначенні співробітників з питань безпеки для виконання 

обов’язків, де їм може знадобитися застосування фізичної сили (у тому числі, 

але не обмежуючись нею, фізичної сили на ураження) в умовах, коли вони 

будуть виправдані, МКС визнає, що обов’язки співробітників служби 

охорони захистити життя і безпеку майна повинні бути співрозмірними з 

людськими інтересами [139]. 

АІ ICC/AI/2004/003 також визначено, що співробітник служби безпеки 

може застосовувати фізичну силу лише в тих випадках, коли таке 

застосування фізичної сили є виправданим і лише в тому випадку, коли 

фізична сила застосовується пропорційно і відповідно до законної меті, для 

якої використовується така фізична сила. Співробітник служби безпеки може 

використовувати фізичну силу на ураження тільки для того, щоб захистити 

себе або особу, захист якої офіційно доручено Офіцеру безпеки, або іншу 

особу в тому випадку, коли співробітник служби безпеки обґрунтовано 

вважає невідворотнім використання фізичної сили на ураження... 

Положеннями АІ ICC/AI/2004/003 також передбачено умови, за яких 

співробітник служби безпеки має визначати необхідність застосування 
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фізичної сили, а не фізичної сили на ураження, зокрема: співробітник служби 

безпеки може використовувати таку фізичну силу, яка необхідна для того, 

щоб захистити людину, яку співробітник служби безпеки зобов’язаний 

захищати від заподіяння шкоди самої собі або для запобігання травм такої 

особи від сторонніх предметів або від інших осіб; співробітник служби 

безпеки може використовувати таку фізичну силу, яка необхідна для 

підтримки порядку в межах приміщень, офісів і будь-яких інших відділень 

Суду, коли є загроза загальному порядку через пожежу, вибух, повінь, бурю 

чи іншу ситуацію, або через будь-які дії або бездіяльність будь-якої особи; 

співробітник служби безпеки може використовувати фізичну силу, якщо він 

обґрунтовано вважає, що така сила необхідна для того, щоб затримати або 

запобігти втечі особи, яку він обґрунтовано вважає винною у вчиненні 

кримінального правопорушення. Співробітник служби безпеки має бути 

абсолютно впевненим, перш ніж здійснити арешт, що особа, яку буде 

заарештовано, є особою, яка підозрюється у вчиненні злочину.  

Положеннями АІ ICC/AI/2004/003 також закріплено норми, якими 

врегульовано умови та підстави застосування фізичної сили на ураження 

[139]. 

Виходячи із зазначеного вище, констатуємо, що внутрішніми 

інструкціями МКС регламентовано окремі (специфічні) аспекти забезпечення 

безпеки співробітників суду під час перебування у приміщенні Суду. 

Щодо правового визначення поняття забезпечення безпеки суддів та 

інших осіб, які беруть участь у відправленні судочинства, слід зазначити, що 

у статутах і процедурно-процесуальних актах органів міжнародного 

кримінального судочинства (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) воно 

відсутнє. Так, ППД МКС, закріплено лише загальне положення, відповідно 

до якого Секретар також відповідає за забезпечення внутрішньої безпеки 

Суду в консультації з Президією і з Прокурором, а також із приймаючою 

державою (правило 13(2) [116]. ВП НПСК передбачено відповідне 
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положення згідно з яким Канцелярія Секретаріату несе відповідальність за 

безпеку НПСК відповідно до Додаткової угоди в галузі безпеки між 

Організацією Об’єднаних Націй і Королівським урядом Камбоджі. 

Так, варто зазначити, що норми Додаткової угоди в галузі безпеки між 

Організацією Об’єднаних Націй і Королівським урядом Камбоджі (далі – 

Додаткова угода) закріплюють положення щодо внутрішньої та зовнішньої 

безпеки приміщень (ст. 5, ст. 6) [140].   

Крім того, Додатковою угодою передбачено забезпечення безпеки 

приміщень суду, зокрема, шляхом перевірки осіб, які бажають взяти участь у 

відкритих слуханнях Надзвичайних палат; контролю місць для публіки під 

час таких відкритих слухань; захисту осіб, зазначених в Угоді, крім 

обвинуваченого, коли вони знаходяться в залі суду (ст. 8) [140]. 

ППД МТКЮ, МКТР передбачено лише обов’язок Секретаря відповідати 

за управління та обслуговування Трибуналу (правила 33 (А)). 

Проте, слід зауважити, що однією з гарантій забезпечення безпеки 

суддів у міжнародному кримінальному судочинстві можна вважати 

закріплення відповідальності за скоєння злочинів проти відправлення 

правосуддя. 

Так, протиправні дії можуть здійснюватися під час судового розгляду в 

міжнародних судових установах, і найпоширенішим способом боротьби з 

ними є розширення юрисдикції міжнародних судових органів на злочини 

проти відправлення правосуддя [141]. Положення стосовно відповідальності 

за злочини проти правосуддя містяться в статутах та інших нормативно-

правових актах (ППД, Елементах злочинів тощо) міжнародних кримінальних 

трибуналів і судів ad hoc. Зокрема, Статутом МКС закріплено, що суд володіє 

юрисдикцією відносно таких злочинів проти відправлення судочинства, 

здійснених навмисно: a) надання неправдивих свідчень після прийняття 

зобов’язання відповідно до п. 1 ст. 69 давати правдиві свідчення; b) надання 

завідомо неправдивих або сфальсифікованих доказів; c) протиправне 
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здійснення впливу на свідка, створення перешкод присутності свідка або 

надання ним свідчень, вплив на свідка як відплата за надання ним свідчень 

або знищення доказів, їхня фальсифікація чи перешкоджання їхньому 

зібранню; d) створення перешкод, залякування або протиправний вплив на 

посадову особу Суду з метою примусити або переконати посадову особу не 

виконувати або виконувати неналежним чином свої обов’язки; e) здійснення 

впливу на посадову особу Суду як відплата за те, що ця або інша посадова 

особа виконувала свої обов’язки; f) вимагання або отримання хабара як 

посадовою особою Суду у зв’язку зі своїми офіційними обов’язками (ст. 70 

(ч. 1)). У випадку винесення рішення про визнання будь-якої особи винною 

Суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк не 

більше, ніж п’ять років, чи штраф відповідно до Правил процедури і 

доказування або обидві міри одночасно [31]. 

Покарання за злочини проти відправлення правосуддя міститься в 

положеннях ППД МКС, згідно з якими штрафи можуть призначатися окремо 

за кожний злочин, і суми таких штрафів можуть складатися. Загальна сума 

штрафу не може за будь-яких обставин перевищувати 50 відсотків від 

вартості ліквідних або реалізованих активів, що піддаються визначенню і 

майна засудженої особи після вирахування відповідної суми, яка піде на 

задоволення фінансових потреб засудженої особи та її утриманців. 

Призначаючи штраф, Суд надає засудженій особі розумний строк, протягом 

якого вона може його виплатити. Суд може передбачити виплату паушальної 

суми або виплату частинами протягом цього періоду. Якщо засуджена особа 

не виплачує штраф, призначений їй відповідно до умов, викладених у 

підправилі 4, Суд може вживати належних заходів відповідно до правил 217-

222 і ст. 109. У випадку впертої і навмисної відмови виплачувати штраф, 

Суд, переконавшись, за своєю власною ініціативою або за клопотанням 

прокурора, в тому, що вичерпані всі доступні примусові заходи, може як 

крайній засіб призначити позбавлення волі відповідно до п. 3 ст. 70. При 



110 

 

визначенні терміну позбавлення волі Суд враховує суму виплаченого штрафу 

(правило 166 (3) (4) (5) ППД МКС) [116]. 

Крім того, у випадку передбачуваного злочину за ст. 70, вчиненого в 

присутності членів Палати, Прокурор може усно просити цю Палату 

розпорядитися щодо негайного арешту відповідної особи (правило 169 ППД 

МКС) [116]. 

Норми щодо відповідальності осіб за злочини проти відправлення 

правосуддя в МТКЮ, МКТР, СТЛ, НПСК містяться в Правилах процедури і 

доказування. Згідно з ППД, до такої категорії злочинів належать неправдиві 

свідчення, неповага до Трибуналу, втручання у здійснення правосуддя. До 

форм неповаги ППД віднесено: погрози, залякування, пропозицію хабара, 

заподіяння будь-якої шкоди тощо. Слід зазначити, що цей перелік не є 

вичерпним: за Трибуналом залишається правомочність вважати актом 

неповаги дії осіб, які навмисно та свідомо втручаються у відправлення 

правосуддя Трибуналом (правило 77 ППД МТКЮ, правило 77 ППД МКТР, 

правило 60 bis ППД СТЛ, правило 35 ВП НПСК, правило 77 ППД СССЛ). 

Якщо особу буде визнано винною у вчиненні зазначеного злочину, то до 

неї застосовується покарання. Так, максимальне покарання, яке може бути 

призначено особі, винній у неповазі до Трибуналу, є позбавлення волі на 

строк, що не перевищує сім років або штраф у розмірі не більше, ніж 100 000 

євро, або і те, й інше (правило 77 (G) ППД МТКЮ). Аналогічна норма ППД 

МКТР визначає, що максимальним покаранням, яке може бути призначено 

особі, яку визнано винною у неповазі до Трибуналу, є позбавлення волі на 

строк не більше, ніж п’ять років, або штраф, що не перевищує 10 000 

американських доларів, або і те, й інше (Правило 77 (G) ППД МКТР). 

Нормою ППД СССЛ передбачено, що максимальне покарання, яке може 

бути накладено на особу, визнану винною в неповазі до Спеціального суду, є 

позбавлення волі на строк не більше шести місяців, або штраф у розмірі не 

більше 2 мільйонів Леоне, або і те й інше; та тюремне ув’язнення протягом 
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семи років або штраф у розмірі, що не перевищує 20 мільйонів Леоне, або і те 

й інше. Покарання залежить від характеристики вчиненого злочину згідно з 

ППД СССЛ (правило 77 (G) ППД СССЛ). 

ППД СТЛ передбачено максимальне покарання, яке може бути 

накладено на особу, визнану в неповазі до Трибуналу у вигляді позбавлення 

волі на строк, що не перевищує семи років, або штрафу, що не перевищує 

100,000 євро, або і те й інше (правило ППД СТЛ 60 bis (J). 

Зазначене вище дає підстави констатувати, що закріплення статутами та 

процедурно-процесуальними актами органів міжнародного кримінального 

судочинства норм, які передбачають відповідальність за злочини проти 

відправлення правосуддя, є суттєвим внеском у забезпечення гарантій 

діяльності суддів, оскільки можливість притягнення до відповідальності 

учасників кримінального судочинства у випадку невиконання або 

неналежного виконання ними обов’язків має на меті запобігання 

протиправному впливу на суддів. 

Слід вказати, що окрім суддів потребувати забезпечення безпеки можуть 

і прокурори, оскільки на них покладено виконання важливих обов’язків у 

рамках кримінального судочинства.  

Так, спеціальний доповідач з питання про незалежність суддів і 

адвокатів Габріела Кнауль у своїй доповіді A/HRC/20/19 від 7 червня 2012 р. 

зазначила, що чимало чинників впливають на можливість співробітників 

прокуратури незалежно і неупереджено виконувати свої обов’язки. Деякі 

труднощі пов’язані з тим, як структуровано систему судового переслідування 

і організовано професійну діяльність співробітників прокуратури, а інші – 

залежать від зовнішніх чинників. Спеціальний доповідач при здійсненні 

свого мандата зустрічалася з наступними випадками: відсутність належних 

ресурсів (наприклад, людських, фінансових і транспортних); відсутність 

самостійності і незалежності через внутрішній або зовнішній тиск; погані 

умови роботи (наприклад, низька зарплата, відсутність інфраструктури і 
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необхідного технічного обладнання для проведення дієвого розслідування) і 

побоювання з приводу безпеки співробітників прокуратури та їхніх сімей 

(п. 58) [142, с. 15]. 

Так, у багатьох країнах співробітники прокуратури піддаються прямим 

загрозам безпеці, особливо ті, які займаються особливо важливими справами, 

пов’язаними, наприклад, з організованою злочинністю і тероризмом. 

Співробітник прокуратури, який побоюється за свою безпеку або безпеку 

своєї сім’ї, не може бути повністю незалежним і безстороннім при виконанні 

своїх обов’язків (п. 76) [142, с.18]. 

Важливі гарантії щодо особистої безпеки співробітників прокуратури 

містяться і в Керівних принципах, що стосуються ролі осіб, які здійснюють 

судове переслідування, прийнятих Восьмим Конгресом Організації 

Об’єднаних Націй з попередження злочинності і поводження з 

правопорушниками. Згідно з положеннями цих Керівних принципів держави 

забезпечують, щоб особи, які здійснюють судове переслідування, могли 

виконувати свої професійні обов’язки в обстановці, вільній від загроз, 

перешкод, залякування, непотрібного втручання або невиправданого 

залучення до цивільної, кримінальної або іншої відповідальності. Особи, які 

здійснюють судове переслідування, та їхні сім’ї забезпечуються фізичним 

захистом з боку влади в тих випадках, коли існує загроза їхній безпеці в 

результаті виконання ними функцій щодо здійснення судового 

переслідування (пп. 4, 5) [143]. 

Держави повинні забезпечувати особисту безпеку співробітників 

прокуратури та їхніх сімей. Будь-які акти насильства або погрози 

насильством, залякування, примус або неприпустиме втручання в життя 

співробітників прокуратури і/або їхніх сімей в будь-якій формі повинні 

належним чином розслідуватися. Слід також вживати заходів для 

попередження їхнього повторення в майбутньому і в разі необхідності, 
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надавати співробітникам прокуратури і їхнім сім’ям необхідну психологічну 

допомогу і підтримку (п. 118) [142]. 

У Декларації Міжнародної асоціації прокурорів про мінімальні 

стандарти забезпечення безпеки та захисту співробітників прокуратури (далі 

– Декларація МАП) вказано, що повинна існувати спеціальна структура, що 

займається оцінкою ризиків для безпеки співробітників прокуратури та їхніх 

сімей і надає їм інформацію, навчання та поради щодо особистої безпеки 

(пп. 4, 5) [144]. 

Також Декларацією МАП закріплено, що держави повинні вживати всі 

необхідні заходи для забезпечення того, щоб державні прокурори разом зі 

своїми сім’ями були фізично захищені відповідними державними органами, 

коли їхня особиста безпека перебуває під загрозою в результаті належного 

виконання ними своїх функцій. Зокрема, держави повинні забезпечувати їм 

будь-яку необхідну безпеку на робочому місці, включаючи будівлю суду, 

офіс та інші місця, де прокурор здійснює функції прокуратури, а у випадку 

необхідності також повинні забезпечувати захист прокурорів і членів їхніх 

сімей в домашніх умовах або під час подорожі. У випадку необхідності, 

держави повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити необхідний 

захист, у тому числі залучення поліції або охоронців. За необхідності, 

держави мають також забезпечити робоче місце і будинок прокурорів 

відповідними пристроями і системами безпеки та повинні забезпечувати 

прокурорів і членів їхніх сімей відповідними пристроями індивідуального 

захисту (п. 1-3). 

Якщо співробітники прокуратури або їхні сім’ї піддаються будь-якому 

насильству або погрозам його застосування або залякуванню, примусу або 

неналежному стеженню в будь-якій формі, держава повинна повністю 

розслідувати ці інциденти і вживати заходів для попередження їхнього 

повторення в майбутньому і за необхідності надавати співробітникам 
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прокуратури і їхнім сім’ям необхідну психологічну допомогу і підтримку (п. 

8). 

Окрім цього, Декларацією МАП покладено на держав обов’язок 

виявляти особливу обережність, щоб оцінити будь-які ризики в галузі 

безпеки і вжити відповідних заходів захисту в тих випадках, коли прокурори, 

ймовірно, будуть особливо вразливі в зв’язку з характером їхньої роботи, 

наприклад, коли прокурори працюють у справах про боротьбу з тероризмом, 

організованою злочинністю, військові злочини, злочини проти людяності, 

захоплення злочинних активів або злочини, вчинені особами у владі в 

державі. Заходи щодо забезпечення безпеки прокурорів і членів їхніх сімей, 

також повинні застосовуватися в інтересах інших осіб, які працюють з 

прокурорами або в органах прокуратури та членів їхніх сімей, де це 

необхідно для їхньої безпеки і захисту (п. 12–13) [144]. 

Проте статутами і процедурно-процесуальними актами (ППД, 

регламентами) органів міжнародної кримінальної юрисдикції (МКС, МТБЮ, 

МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) не закріплено заходи забезпечення безпеки 

прокурорів і членів їхніх сімей та гарантій належного захисту від 

стороннього тиску з метою впливу на професійну діяльність прокурора. 

Варто також звернути увагу на осіб, які здійснюють захист 

обвинуваченого під час відправлення судочинства в органах міжнародної 

кримінальної юрисдикції, які також можуть зазнавати стороннього 

протиправного тиску в зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків.  

Так, адвокати необхідні для захисту і заохочення прав людини та 

забезпечення справедливого судового розгляду і належної правової 

процедури. Хоча передбачається, що адвокати можуть бути менш 

об’єктивними, ніж судді, вони також повинні бути, як і судді, вільні від 

зовнішнього тиску і втручання. Коли гарантії, що дозволяють адвокатам 

незалежно виконувати свої обов’язки, відсутні, стають можливими будь-які 
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форми тиску і втручання з метою впливу на судочинство або його 

контролювання (п. 66) [145]. 

Адвокати представляють собою професійну групу, робота якої тісно 

пов’язана із заохоченням і захистом прав людини. Їхня ключова роль у 

заохоченні та захисті прав людини визнається у преамбулі Основних 

принципів, що стосуються ролі юристів, згідно з якою для забезпечення 

належного захисту прав і основних свобод необхідно, щоб усі люди «дійсно 

мали доступ до юридичних послуг, що надаються незалежними 

професійними юристами». Виступаючи від імені своїх клієнтів і захищаючи 

їхні права людини та основні свободи, адвокати також повинні розглядатися 

як правозахисники і таким чином отримувати захист, передбачений 

Декларацією про право та обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства 

заохочувати і захищати загальновизнані права людини та основні свободи. 

Правозахисники в найбільш очевидному сенсі слова – це люди, чиє 

покликання – заохочення і захист прав людини. До цієї категорії відносяться 

також юристи. Однак не всі юристи можуть автоматично вважатися 

правозахисниками через приналежність до цієї професії. Вони виступають у 

ролі правозахисників лише в тих випадках, коли надають професійні 

послуги, націлені на заохочення прав людини та основних свобод своїх 

клієнтів. У Декларації про право та обов’язок окремих осіб, груп і органів 

суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини та основні 

свободи міститься низка положень направлених на захист адвокатів у всіх 

випадках, коли вони надають професійну допомогу особам або групам, що 

захищають свої права в національних органах або добиваються 

відшкодування збитку за порушення прав людини, вчинені державними 

посадовими особами (п. 34–37) [146].  

Так, Декларацією про право та обов’язок окремих осіб, груп і органів 

суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини та основні 

свободи закріплені положення, згідно з якими при реалізації прав людини та 
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основних свобод, включаючи заохочення і захист прав людини, згаданих у 

цій Декларації, кожна людина, індивідуально і спільно з іншими, має право 

на користування ефективними засобами правового захисту і на захист у 

випадку порушення цих прав. З цією ж метою кожна особа, індивідуально чи 

спільно з іншими, має, зокрема, право: c) пропонувати і надавати професійну 

кваліфіковану правову допомогу або інші відповідні консультації та 

допомогу в справі захисту прав людини й основних свобод; і відповідно до 

міжнародних договорів і процедур, кожна людина має право, індивідуально 

чи спільно з іншими, на безперешкодний доступ до міжнародних органів, що 

володіють загальною або спеціальною компетенцією отримувати і розглядати 

повідомлення щодо питань прав людини і основних свобод, а також 

підтримувати з ними зв’язок (ст. 9 (1,3-4) [147]. 

Нормами Основних принципів, що стосуються ролі юристів, 

закріплений обов’язок урядів забезпечувати юристам такі умови, щоб вони: 

а) могли виконувати всі свої професійні обов’язки в обстановці, вільній від 

загроз, перешкод, залякування або невиправданого втручання; 

b) здійснювати поїздки і безперешкодно консультуватися зі своїми клієнтами 

всередині країни і за її межами; і c) не піддавалися судовому переслідуванню 

і судовим, адміністративним, економічним або іншим санкціям за будь-які 

дії, вчинені відповідно до визнаних професійних обов’язків, норм і етики, а 

також погроз такого переслідування і санкцій. У тих випадках, коли виникає 

загроза безпеці юристів у результаті виконання ними своїх функцій, влада 

забезпечує їм належний захист (пп. 16, 17) [148]. 

Спеціальний доповідач Ради з прав людини щодо питання про 

незалежність суддів і адвокатів у своїй доповіді A/71/348 зазначила, що 

міжнародне право прав людини вимагає, щоб держави вживали заходів – у 

тому числі шляхом застосування кримінального законодавства для 

недопущення в майбутньому поранень і травм та розслідування поранень і 

травм, які були завдані професійним юристам. Держави повинні належним 
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чином реагувати на тенденції насильства по відношенню до адвокатів, 

запобігати й усувати наслідки зловмисного впливу на адвокатів і вживати 

всіх необхідних заходів для захисту представників юридичної професії від 

зловживань з боку приватних суб’єктів (п. 73) [146]. 

ГА ООН у Документі A/C.3/70/L.46 від 02 листопада 2015 р. визнала 

істотну роль, яку можуть відігравати правозахисники щодо підтримки 

зусиль, спрямованих на активізацію діяльності з попередження конфліктів і 

зміцнення миру та розвитку, за допомогою діалогу і забезпечення 

відкритості, участі та справедливості, в тому числі шляхом забезпечення 

контролю за діяльністю стосовно заохочення і захисту прав людини, 

поданням інформації про неї і внесення внеску до неї та зазначила про 

життєво важливе значення діяльності правозахисників щодо заохочення, 

захисту й пропаганди реалізації економічних, соціальних і культурних прав... 

Окрім цього, Генеральна Асамблея звернула увагу на те, що в деяких 

випадках правозахисники піддаються нападам, погрозам та іншим 

протиправним діям з боку недержавних суб’єктів, і підкреслила необхідність 

забезпечення поваги і захисту прав людини й основних свобод 

правозахисників [149, с. 2–3].  

У своїй резолюції A/RES/66/164 ГА ООН зазначила, що в багатьох 

країнах особи та організації, які займаються заохоченням і захистом прав 

людини й основних свобод, через участь у цій діяльності часто піддаються 

загрозам і переслідуванням та опиняються в небезпечному становищі, 

зокрема через обмеження свободи асоціацій, свободи вираження переконань 

або права на проведення мирних зібрань або ж унаслідок зловживання 

цивільним або кримінальним судочинством і виказала стурбованість тим, що 

в усьому світі як і раніше здійснюється велика кількість порушень прав 

людини осіб, які займаються заохоченням і захистом прав людини та 

основних свобод, а також тим, що в багатьох країнах погрози на адресу 

правозахисників, напади на них та акти їхнього залякування як і раніше 
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залишаються безкарними і, що це негативно впливає на їхню роботу і 

безпеку, будучи стурбованою тим, що правозахисники зазнають 

переслідувань за те, що повідомляють про випадки порушень прав людини і 

збирають відповідну інформацію… У зв’язку з цим ГА ООН зазначила щодо 

необхідності здійснення державами заходів задля захисту правозахисників як 

на місцевому, так і на національному рівнях, у тому числі в періоди збройних 

конфліктів і миробудівництва (п. 4) [150, с. 1, 3]. 

Рада з прав людини звернула увагу на вразливий стан правозахисників і 

наполегливо закликала держави створити безпечні і сприятливі умови, в яких 

правозахисники могли б здійснювати свою діяльність, не побоюючись 

виникнення перешкод і загроз безпеці… (п. 2) [151, с. 29]. Рекомендувала 

всім державам боротися з безкарністю, розслідуючи всі випадки нападів і 

погроз на адресу будь-яких осіб, груп осіб або органів товариства, які 

захищають права людини, в тому числі членів їхніх сімей, колег і законних 

представників з боку державних і недержавних суб’єктів, притягуючи їх до 

відповідальності, а також публічно засуджуючи будь-які прояви насильства, 

дискримінації, залякування і репресій проти них (п. 6) [152, с. 170]. 

ГА ООН підкреслила, що право кожної людини сприяти забезпеченню і 

домагатися захисту і реалізації прав людини й основних свобод, не 

піддаючись за це гонінням і не побоюючись їх, є одним із найважливіших 

елементів у побудові і підтримці стійкого, відкритого і демократичного 

суспільства, закликала всі держави вжити всіх необхідних заходів для 

забезпечення дотримання прав і безпеки правозахисників і засудила 

насильницькі дії проти правозазахисників та їхнього переслідування, 

криміналізацію, залякування, застосування щодо них катувань, їхні 

зникнення і вбивство, щоб таким чином примусити правозахисників 

замовкнути, за те, що вони повідомляють і збирають інформацію про 

порушення прав людини… (пп. 1, 2, 5) [149, с. 4]. 
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Комітет Міністрів Ради Європи в Декларації про дії Ради Європи щодо 

поліпшення захисту правозахисників і сприяння їхній діяльності, висловив 

співчуття у зв’язку з тим, що правозахисники, включаючи журналістів, 

занадто часто стають жертвами порушення своїх прав, піддаються погрозам і 

нападам, незважаючи на зусилля як на національному, так і на міжнародному 

рівнях, і вважає, що правозахисники заслуговують на особливу увагу, 

оскільки такі порушення можуть свідчити про загальне положення в сфері 

прав людини у відповідній державі або про погіршення в цій сфері та 

закликав держав-учасниці приймати ефективні заходи для попередження 

нападів або переслідувань правозахисників, забезпечувати проведення 

незалежних й ефективних розслідувань подібних актів і застосовувати до 

тих, хто за них несе відповідальність, адміністративні заходи і/або притягати 

їх до кримінальної відповідальності (п. 2 (iv)) [153]. 

Парламентська Асамблея Ради Європи в своїй Рекомендації 

№ 2085(2016) (попередня редакція) «Посилення захисту та ролі 

правозахисників у державах-членах Ради Європи», рекомендувала Комітету 

Міністрів створити платформу щодо захисту правозахисників, подібної до 

тієї, що побудована для журналістів; публічно та регулярно і принаймні один 

раз на рік звітувати Асамблеї про випадки залякування правозахисників, які 

співпрацюють з органами Ради Європи, зокрема, правників, що 

представляють заявників у Європейському суді з прав людини, та 

представників громадянського суспільства, які співпрацюють з 

контролюючими органами Ради Європи і Комісаром з прав людини; 

виробити інші шляхи і засоби посилення захисту правозахисників проти 

актів залякування і репресій з боку державних і недержавних суб’єктів 

(пп. 1.3–1.5) [154]. 

У Керівних принципах щодо захисту правозахисників Бюро ОБСЄ з 

демократичних інститутів і прав людини підкреслюється, що державні 

інститути та посадові особи повинні утримуватися від будь-яких залякуючих 
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або репресивних дій, що мають форму погроз, пошкодження або знищення 

майна, фізичних нападів, тортур та інших видів жорстокого поводження, 

вбивства, насильницьких зникнень та інших видів заподіяння фізичної або 

психологічної шкоди стосовно правозахисників і членів їхніх сімей. Крім 

цього, держави-учасники зобов’язані захищати правозахисників від подібних 

дій з боку недержавних суб’єктів і вживати заходів щодо їхнього 

запобігання. Державна влада повинна відкрито засуджувати такі дії і 

проявляти до них абсолютну нетерпимість (п. 12). Крім того, держави 

повинні поважати, заохочувати і полегшувати правозахисну діяльність. Їм 

слід реалізовувати практичні заходи, спрямовані на створення безпечних і 

сприятливих умов, що створюють і розширюють можливості для вільного 

ведення правозахисної діяльності без накладення на неї незаконних 

обмежень – у тому числі діяльності, здійснюваної самостійно або спільно з 

іншими, всередині країни або на транскордонному рівні (п. 41) [155].  

Окрім викладеного, варто також акцентувати увагу на тому, що в 

сучасному світі необхідність забезпечення безпеки може мати місце не лише 

під час фізичної загрози життю та здоров’ю осіб, на яких покладено 

реалізацію завдань кримінального судочинства. Важливо також належним 

чином забезпечувати інформаційну безпеку даних, що знаходяться в 

розпорядженні суду, прокурора, адвоката тощо, оскільки вони можуть 

містити інформацію щодо місцезнаходження певних осіб, відомості щодо 

стану розгляду справи, дані про свідків і жертв злочинів та інше. 

Стрімкий розвиток і широке використання ІКТ призвели до формування 

фундаментальної залежності критичних національних інфраструктур від цих 

технологій і зумовив виникнення принципово нових загроз. Ці загрози 

пов’язані, насамперед, з можливістю використання ІКТ в цілях, несумісних із 

завданнями підтримки міжнародної стабільності та безпеки, дотримання 

принципів відмови від застосування сили, невтручання у внутрішні справи 

держав, забезпечення прав і свобод людини. Загострення потенційної 
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небезпеки обґрунтоване можливістю розробки, застосування та 

розповсюдження інформаційної зброї, загрозою інформаційних війн і 

інформаційного тероризму, здатних викликати інформаційні конфлікти зі 

значними руйнівними наслідками [156, c. 74].  

У Доповіді урядових експертів щодо досягнень у сфері інформатизації 

та телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки вказано, що існуючі і 

потенційні загрози в сфері інформаційної безпеки належать до числа 

найбільш серйозних проблем XXI століття. Загрози походять із широкого 

кола джерел і проявляються у підривній діяльності, спрямованій  рівною 

мірою проти фізичних та юридичних осіб, національної інфраструктури та 

урядів. Її наслідки пов’язані зі значним ризиком для громадської безпеки, 

безпеки країн і стабільності об’єднаного в глобальну мережу міжнародного 

співтовариства в цілому. У результаті зростання застосування ІКТ у 

критичній інфраструктурі виникають нові вразливі місця і можливості для 

здійснення підривних дій. З огляду на складний взаємозв’язок 

телекомунікаційних мереж та Internet будь-який пристрій ІКТ може 

слугувати джерелом або об’єктом дедалі більш витончених зловмисних дій. 

Оскільки через характер ІКТ вони можуть використовуватися подвійно, ті ж 

технології, які застосовуються для забезпечення надійної системи 

електронної торгівлі, можуть також використовуватися з метою створення 

загрози міжнародному миру і національній безпеці. Встановити джерело 

підривних дій, особу винного у їхньому вчиненні чи мотивацію таких дій 

може бути нелегко. У багатьох випадках винних у скоєнні такої діяльності 

можна визначити лише за об’єктом цих дій, їхніх наслідків або іншим 

непрямим доказом, і вони можуть здійснювати такі дії, фактично де б вони не 

знаходилися. Ці чинники сприяють використанню ІКТ для цілей здійснення 

підривної діяльності. Невизначеність щодо джерела дії і відсутність 

загальноприйнятого розуміння створюють ризик нестабільності і 

неправильного сприйняття [157, с. 2]. 
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ГА ООН у своїй резолюції A/RES/70/237 зазначила, що поширення та 

використання інформаційних технологій і засобів зачіпають інтереси всього 

міжнародного співтовариства і, що широка міжнародна взаємодія сприятиме 

забезпеченню оптимальної ефективності та виказала стурбованість тим, що 

ці технології та засоби потенційно можуть бути використані з метою 

несумісних із завданнями забезпечення міжнародної безпеки і стабільності, і 

можуть негативно впливати на цілісність інфраструктури держав, 

порушуючи їхню безпеку як у цивільній, так і у військовій сферах [158]. 

Рада з прав людини в резолюції 28/16 (Право на недоторканність 

приватного життя в цифрове століття) звернула увагу на те, що швидкі темпи 

технологічного розвитку дозволяють людям в усіх регіонах світу 

користуватися новими інформаційними і комунікаційними технологіями і в 

той же час підвищують здатність урядів, компаній та фізичних осіб 

відстежувати, перехоплювати і збирати інформацію, що може порушувати 

або обмежувати права людини, особливо право на недоторканність 

приватного життя, закріплене в ст. 12 Загальної декларації прав людини та в 

ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, і тому це 

питання викликає дедалі більше занепокоєння [159, с. 91]. 

Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй Резолюції 2001(2014) 

«Насилля в/через ЗМІ» зазначила, що за останнє десятиліття медійний 

простір змінився в зв’язку з величезним розвитком Internet та Internet-ЗМІ. 

Останнє, і зближення традиційних ЗМІ та соціальних мереж з можливістю 

обміну інформацією між користувачами, створили нові форми насилля в ЗМІ. 

Через це існуючі правила та положення щодо насилля в ЗМІ стикаються з 

проблемами як юридичного, так і практичного характеру. Насилля в/через 

ЗМІ може набувати різних форм, починаючи з явного або вербального до 

зображення психологічного або фізичного насилля, у тому числі 

сексуального. Таке насилля може бути спрямоване на вигаданих персонажів 

або людей, з урахуванням того, що відмінності між цими двома категоріями 
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стираються завдяки технологічним досягненням у комп’ютерній анімації. 

Інтерактивність комп’ютерних ігор, можливостей Internet (соціальних мереж, 

чатів, пошукових систем, купівлі в Internet) і загальна доступність до цих 

медіа (через смартфони) створюють додаткові можливості для користувачів 

використовувати розкручене в/через ЗМІ насилля та ідентифікувати себе 

(пп. 2, 3) [160]. 

Проблемі інформаційної безпеки було приділено також увагу в 

Стокгольмській програмі – «Відкрита та безпечна Європа, яка слугує своїм 

громадянам і захищає їх», в якій зазначено, що Internet значно полегшив 

зв’язок і сприяв глобальному розвитку та взаємодії. У той же час виникли 

нові сучасні загрози у вигляді кіберзлочинності, коли злочинні групи почали 

ефективно зловживати технологіями. Це в свою чергу робить розслідування 

більш складними для правоохоронних органів. Отже, Союз повинен сприяти 

розвитку політики і законодавства, що забезпечують дуже високий рівень 

безпеки мережі і дозволяють швидше реагувати у випадку кіберзбоїв або 

кібератак (п. 4.4.4) [91]. 

Органи міжнародної кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, 

СССЛ, СТЛ, НПСК тощо) також використовують у своїй діяльності ІКТ, які 

значно полегшують процес відправлення правосуддя, зокрема, сприяють 

ефективній систематизації інформації, яка міститься на електронних носіях, 

інформуванню громадськості щодо порядку розгляду справ, прискорюють 

швидкість передачі даних тощо. Разом із тим, застосування ІКТ може мати й 

негативні наслідки в сфері інформаційної безпеки, серед яких: витік 

інформації (конфіденційних даних), можливість внесення змін до 

інформаційних джерел (наданих свідчень, текстів документів тощо) або 

виведення з ладу усієї електронної системи суду. Такі протиправні дії 

завдають шкоди як окремим учасникам міжнародного кримінального 

судочинства (особи, які забезпечують реалізацію задач міжнародного 

кримінального судочинства і прав учасників процесу, потерпілі і свідки 
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злочинів, особи, які скоїли злочин), так й інформаційній безпеці суду в 

цілому. З огляду на зазначене, забезпечення інформаційної безпеки є 

невід’ємною частиною відправлення ефективного і незалежного правосуддя 

та дотримання прав учасників міжнародного кримінального судочинства. 

На підтвердження означеного свідчать положення процедурно-

процесуальних актів МКС, МТКЮ, СССЛ, СТЛ, НПСК тощо. Так, згідно з 

положеннями РС МКС, Суд створює надійну, захищену та ефективну 

електронну систему, яка забезпечує підтримку повсякденного управління 

судовими та адміністративними справами Суду і провадження в Суді. 

Секретаріат несе відповідальність за функціонування системи, згаданої в 

пункті 1 цього положення, враховуючи при цьому конкретні вимоги, 

пов’язані з судовою діяльністю Суду, в тому числі необхідність забезпечити 

автентичність, точність, конфіденційність і збереження судових протоколів і 

матеріалів. Документи, рішення і розпорядження передаються до 

Секретаріату для реєстрації, за можливості, в електронній формі (положення 

26 (1-3) РС МКС). 

Положення, що передбачають створення електронної системи 

управління документами передбачені також внутрішніми актами МТКЮ, 

СТЛ. Так, у статті 1 Практичного керівництва застосування системи 

управління електронним судом МТКЮ IT/239/Rev.2 2017 року (далі – 

Практичне керівництво IT/239/Rev.2) зазначено, що вказане керівництво 

приймається з метою забезпечення основи для надійної і безпечної 

електронної системи спрямованої на підтримку ефективного управління 

судовим розглядом (ст. 1). У Протоколі щодо впровадження інформації, яка 

зберігається в електронному вигляді СТЛ вказано, що Трибунал ухвалив і 

впровадив електронну систему управління документами (п.1). 

Згідно РСС МКС електронна система являє собою інформаційну 

систему, яка здійснює управління документами, матеріалами, 

розпорядженнями і рішеннями та забезпечує доступ до них. У консультації з 
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відповідними органами Суду і учасниками Секретар складає й оновлює 

список осіб, які мають у ході судочинства право на доступ через електронну 

систему до документів, матеріалів, розпоряджень і рішень (положення 10 (1-

2) РСС МКС). 

Суттєвою гарантією забезпечення безпеки інформаційної системи Суду 

є передбачена положеннями РСС МКС необхідність перевірки Секретарем 

джерела походження отриманих документів, матеріалів, розпоряджень та 

рішень (положення 13 РСС МКС). 

Важливо також зазначити, що Секретаріат МКС зберігає в надійному 

місці інформацію, що стосується свідків, потерпілих, які з’являються до 

Суду, й осіб, яким загрожує небезпека, супроводжуючих осіб і членів їхніх 

сім’ї. Будь-яка інформація, що стосується осіб, згаданих в п. 1, зберігається в 

захищеній електронній базі даних. Доступ до цієї бази даних мають лише 

призначені співробітники Секретаріату і, за необхідності, особи, призначені 

Палатою та учасниками (положення 88 РСС МКС). 

Для цілей положення 97 (конфіденційність повідомлень) Секретаріат 

підтримує захищену електронну базу даних для зберігання і обробки 

інформації, що міститься в заявах від потерпілих, будь-якої документації або 

додаткової інформації, представленої потерпілими або їхніми законними 

представниками, і будь-яких повідомлень, отриманих від подібних 

потерпілих або, які їх стосуються, включаючи надані в розпорядження 

Секретаріату іншими органами Суду повідомлення або іншу інформацію від 

конкретних потерпілих або щодо них (положення 98 (1) РСС МКС). 

Положення, згідно якого Секретар повинен поважати і захищати 

конфіденційність непублічних даних також закріплено у Практичному 

керівництві МТКЮ IT/239/Rev.2 (стаття 4 (5). 

Підтвердженням важливості означеної проблематики для забезпечення 

належної безпеки та нормального функціонування Суду є виданий Наказ 

Голови МКС «Політика інформаційної безпеки» (далі – Наказ), яким 
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закріплено положення, що стосуються забезпечення інформаційної безпеки 

Суду [161]. Так, зокрема, вказано, що ця політика спрямована на захист 

конфіденційності, цілісності і доступності інформації від загроз, включаючи 

помилки, шахрайство, саботаж, тероризм, вимагання, шпигунство, 

порушення конфіденційності, переривання обслуговування, крадіжки і 

стихійне лихо, будь то внутрішні або зовнішні, навмисні чи випадкові 

загрози. Суд вимагає, щоб важлива для його функціонування інформація 

була захищена належним чином щоб захистити громадськість та інтереси 

Суду. 

Положеннями Наказу визначено, що Голова, Обвинувач та Секретар 

мають забезпечувати належну розробку, впровадження та управління 

ефективними механізмами забезпечення інформаційної безпеки. Користувачі 

інформації повинні дотримуватися приписів щодо інформаційної безпеки та 

обмежень, накладених на них Судом. 

Наказом визначено, що забезпечення належного рівня інформаційної 

безпеки вимагає систематичного і скоординованого підходу, при якому 

рівень захисту відповідає оціненому рівню ризику. Захисні заходи, яких 

необхідно прийняти, щоб зменшити ймовірні ризики, можуть бути 

процедурними, технічними і фізичними. Вибір відповідних захисних заходів 

має ґрунтуватися на міцній фактичній, фінансовій, правовій та етичній 

основах. Найголовніше, при їхньому виборі має враховуватися оцінка 

можливих ризиків. 

 Передбачена необхідність класифікації інформації на основі 

формальної системи класифікації з метою зазначення її необхідності, 

пріоритету і бажаного рівня захисту. Класифікація має гарантувати, що 

інформація захищена відповідно до ступеня шкоди, яка може виникнути в 

результаті її несанкціонованого розголошення. При цьому під інформацією 

розуміють всі види інформації, незалежно від носія, яка створюється, 

передається і зберігається Судом. 
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Класифікація інформації згідно рівнів конфіденційності також 

передбачена Практичним керівництвом НПСК ECCC/004/2009/Rev.2 (ст.3), 

Практичним керівництвом щодо подачі документів до Залишкового 

Спеціального суду по Сьєра-Леоне (розділ 5), Практичним керівництвом 

щодо подачі документів до Спеціального трибуналу по Лівану STL-PD-2010-

01-Rev.2 (ст. 6). 

 Важливою гарантією забезпечення інформаційної безпеки МКС є 

закріплена Наказом Голови Суду «Політика інформаційної безпеки» норма, 

згідно з якою Суд має активно підтримувати серед співробітників і 

посадових осіб поінформованість і знання про інформаційну безпеку та 

пов’язану з нею політику, процедури, стандарти і керівні принципи, що 

стосуються інформаційної безпеки. Працівники та посадові особи зобов’язані 

негайно повідомляти про будь-які підозрілі інциденти, віруси, програмні збої 

в роботі, недоліки або загрози, які виникають або можуть виникнути щодо 

інформації та інформаційних систем Суду. На Офіцера з інформаційної 

безпеки (далі – ОІБ) покладаються обов’язки із забезпечення інформаційної 

безпеки Суду та координації і контролю відповідних заходів. Крім того, ОІБ 

надає МКС і його органам консультації про ризики, можливості і заходи 

щодо інформаційної безпеки. 

 Для реалізації цілей цього Наказу Голови, Суд буде безперервно 

контролювати свої інформаційні системи і реєструвати всі факти 

використання та передачі інформації, незалежно від способу або форми такої 

передачі. У випадку наявності обґрунтованої підозри щодо можливого 

порушення будь-яких політик інформаційної безпеки, процедур, стандартів 

або керівних принципів, Суд повинен негайно розслідувати це питання і 

прийняти необхідні заходи для захисту конфіденційності, цілісності та 

доступності інформації і відновлення нормального функціонування 

інформаційних систем [161]. 
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 В адміністративній інструкції ICC/AI/2007/002 «Інформаційна безпека 

в мобільних пристроях і портативних накопичувальних носіях» (далі – АІ 

ICC/AI/2007/002) вказано, що вона стосується конфіденційної інформації на 

мобільних пристроях (таких як ноутбуки) і портативних накопичувальних 

носіях (таких як компакт-диски та USB-накопичувачі), які використовуються 

співробітниками. Безпечне використання мобільних пристроїв і портативних 

носіїв інформації у Суді дозволить зменшити ризик розголошення 

конфіденційної інформації і пов’язані з цим негативні наслідки  через втрату 

або крадіжку. Так, Суд збирає, зберігає, обробляє і поширює інформацію. 

Велика частина цієї інформації є вразливою в тому сенсі, що її 

несанкціоноване розкриття або зміна можуть поставити під загрозу 

репутацію Суду, мати негативні наслідки для справи, свідків, співробітників, 

посадових осіб тощо. Такій інформації має бути забезпечено захист у 

встановленому порядку [162, с. 1]. 

 Під мобільними пристроями в АІ ICC/AI/2007/002 розуміють ноутбуки, 

планшетні ПК, кишенькові персональні комп’ютери, мобільні телефони та 

всі портативні мобільні обчислювальні пристрої, що використовуються в 

МКС, які можуть зберігати, обробляти і відправляти інформацію та які 

призначені для використання в МКС та за його межами, а під портативним 

накопичувальним засобом – будь-який носій, який розроблений і 

використовується для зберігання та транспортування (але не передачі) 

інформації. Користувачами Суд визначає всіх співробітників, виборних 

посадових осіб МКС, фахівців і стажистів / клерків, консультантів, 

робітників за контрактом та інших осіб, які отримали доступ до ІКТ-ресурсів. 

 Суттєвою гарантією забезпечення інформаційної безпеки Суду є 

положення  АІ ICC/AI/2007/002, яке закріплює, що мобільні пристрої, які 

використовуються для обробки, зберігання та відправлення інформації 

повинні мати засоби запобігання дії шкідливого коду. Під шкідливим кодом 

розуміється частина програмного коду, який викликає випадковий і 
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небажаний ефект і який може завдати шкоду або призвести до неправильного 

використання  інформації або пристроїв користувачами. 

 Варто зазначити, що під загрозами, що стосуються безпечного і 

контрольованого зберігання, обробки і відправки інформації на мобільних 

пристроях Суд визнає: виконання шкідливого коду; несанкціонований доступ 

до інформації; несанкціонований зв’язок. Так, згідно положень АІ 

ICC/AI/2007/002 мобільні пристрої, що використовуються для обробки, 

зберігання або відправки інформації, віднесено до категорії «МКС 

Обмежений доступ» і вище, повинні мати заходи для запобігання 

несанкціонованого доступу; мобільні пристрої, що використовуються для 

обробки, зберігання та відправки інформації, віднесені до категорії «МКС 

Конфіденційно», повинні мати заходи для запобігання несанкціонованого 

зв’язку; Мобільні пристрої, що використовуються для обробки, зберігання 

або відправки інформації, класифіковані як «МКС секретно» повинні 

використовуватися автономно або в мережі, лише в тому випадку, якщо така 

мережа або мережеве з’єднання перебуває під контролем Суду. У мобільних 

пристроях і портативних пристроях зберігання, які перебувають у приватній 

власності, може міститися лише інформація, класифікована як «МКС 

Обмежений доступ або нижче». 

 Вимоги щодо захисту портативного носія інформації можуть бути 

здійснені або шляхом відповідного цифрового шифрування портативного 

носія інформації в повному обсязі або за допомогою цифрового шифрування 

секретної інформації для кожного файлу. 

 Положення АІ ICC/AI/2007/002 також передбачають обов’язок  

користувачів розписатися для отримання мобільних пристроїв і засобів 

ідентифікації (токенів), які їм надаються. Адміністративне управління 

призначених мобільних пристроїв і засобів ідентифікації (токенів), які 

надаються користувачам здійснює Сервісний центр ІКТ. 
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 АІ ICC/AI/2007/002 визначено, що за користування і захист мобільних 

пристроїв і портативних запам’ятовуючих засобів несе відповідальність 

користувач. Користувачі не повинні підключати мобільні пристрої до інших 

мереж, окрім мережі Суду. Адміністратори відділу ІКТ можуть підключати 

мобільні пристрої PDA до мережі Суду для проведення випробувань, 

монтажу, технічного обслуговування і резервування. 

 Суттєвою гарантією забезпечення інформаційної безпеки є норма, яка 

закріплює положення, відповідно до якого будь-який ключ, засіб 

ідентифікації, логін, пароль або інший механізм, який дає доступ до 

мобільного пристрою або портативного носія інформації, не повинні 

перевозитися разом із мобільним пристроєм або портативним носієм 

інформації, до якого вони дають доступ. 

 У випадку виявлення будь-яких недоліків щодо мобільного пристрою 

або переносного носія інформації, авторизовані користувачі повинні: 

(а) припинити використання мобільного пристрою і/або переносного 

пристрою для зберігання інформації; (b) повідомити Сервісний центр ІКТ. 

 Питанню інформаційної безпеки було приділено увагу в 

Адміністративній інструкції «Інформаційна безпека в угодах з третіми 

сторонами» ICC/AI/2007/005 від 19 червня 2007 р. (далі – АІ 

ICC/AI/2007/005) [168]. Під третьою стороною в АІ ICC/AI/2007/005 

розуміють сторону, яка перебуває у договірних відносинах із Судом і має 

договірні зобов’язання з надання товарів і/або послуг, але є зовнішньою щодо 

Суду. Третя сторона може бути юридичною особою, фізичною особою або 

групою осіб. Приклади третіх сторін включають, але не обмежуються ними: 

(а) виконання функцій з прибирання та інші позаштатні обслуговування і 

допоміжні послуги; (b) зовнішня підтримка МКС та послуги з інформаційно-

технічної підтримки; (c) експерти, тренери та консультанти. 

 МКС користується послугами «третіх сторін» для вирішення різних 

завдань і на постійній основі. Інформація може бути поставлена під загрозу, у 
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випадку доступу третіх сторін із режимом безпеки, який не відповідає 

режиму безпеки Суду. Таким чином, офіційні угоди за участю третьої 

сторони щодо доступу до Суду та інформації Суду повинні бути передбачені 

і включені в контракти, процеси та інфраструктуру. Ця адміністративна 

інструкція встановлює практику Суду щодо захисту конфіденційності своєї 

інформації протягом її використання третіми особами. 

 Вказана АІ ICC/AI/2007/005 переслідує такі цілі: (а) визначення вимог 

щодо забезпечення контрольованого та безпечного доступу третіх осіб до 

судової інформації; (b) уточнення завдання й обов’язків щодо інформаційної 

безпеки для співробітників, які беруть участь у створенні та управлінні угод з 

третіми сторонами; (с) зведення до мінімуму потенційного ризику зараження 

від пошкоджень, які можуть виникнути в результаті несанкціонованого 

використання інформації і / або через третіх сторін (п. 2.2). 

 АІ ICC/AI/2007/005 застосовується до третіх сторін з доступом або 

потенційним доступом до секретної інформації Суду незалежно від форми 

такого доступу. Угоди з третіми сторонами повинні містити положення, що 

стосуються таких функцій і зобов’язань третіх сторін: (a) треті сторони 

повинні дотримуватися конфіденційності щодо інформації Суду; (b) треті 

сторони повинні відповідати вимогам формальної інформаційної політики, 

процедурам і стандартам безпеки Суду; (c) треті сторони несуть 

відповідальність за своїх співробітників і будь-якого субпідрядника, що 

працює на третю сторону; (d) треті сторони несуть відповідальність за відбір 

своїх співробітників і будь-якого субпідрядника, що працює на третю 

сторону, і мають бути в змозі підтвердити обґрунтованість змісту та 

результатів такого відбору; (е) треті сторони повинні вести список осіб, яким 

дозволено використовувати тип доступу і послуг, що надаються Судом від 

імені третьої сторони; (f) треті сторони повинні дотримуватися 

законодавства, що стосується Суду; (g) треті сторони повинні поважати 
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право на інтелектуальну власність інформації та програмного забезпечення, 

як воно сформульовано Судом або стосується Суду (п. 3.3) [163]. 

 При цьому АІ ICC/AI/2007/005 встановлено, що сторона контракту, 

пов’язаного з діяльністю Суду, повинна дотримуватися вимог політики 

інформаційної безпеки, процедур і стандартів таким чином, щоб забезпечити 

можливість доступу для Третьої Сторони. Треті сторони, які очікують на 

отримання доступу  до конфіденційної інформації Суду на регулярній основі, 

повинні бути проінформовані відділом інформаційної безпеки Секції безпеки 

Секретаріату Суду про формальну політику інформаційної безпеки, 

процедури і стандарти (пп. 4.1, 4.3). 

Підсумовуючи викладене вище, доходимо таких висновків: 

1. Актами органів міжнародної кримінальної юрисдикції у сфері 

забезпечення безпеки посадових осіб, які забезпечують реалізацію завдань 

міжнародного кримінального судочинства і прав учасників процесу не 

закріплено поняття «забезпечення безпеки осіб, на яких покладено 

реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства», заходи їхнього 

захисту, підстав застосування та скасування цих заходів. Задля усунення 

цього недоліку пропонуємо внести до положень міжнародно-правових актів 

кримінальної юрисдикції (статутів, правил процедури та доказування, 

регламентів) поняття «забезпечення безпеки суддів та прокурорів» і викласти 

його у такій редакції: «забезпечення безпеки осіб, на яких покладено 

реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства – це здійснення 

комплексних заходів спеціально уповноваженими органами для безпеки, 

фізичного і психологічного благополуччя, забезпечення гідності та 

недоторканності особистого життя цих осіб у зв’язку з їхньою професійною 

діяльністю та належного відправлення правосуддя».  

2. До заходів забезпечення безпеки осіб, на яких покладено реалізацію 

задач міжнародного кримінального судочинства пропонуємо віднести: 

забезпечення безпеки приміщень; забезпечення безпеки місця проживання 
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судді, прокурора та ін.; використання особистого охоронця; можливість 

видачі зброї судді; використання технічних засобів контролю і 

прослуховування телефонних та інших переговорів; візуальне 

спостереження; тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; 

забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту 

3. Підставою застосування заходів забезпечення безпеки може бути 

заява судді, прокурора тощо про існування реальної загрози його безпеці, 

фізичному та психологічному благополуччю, гідності та недоторканності 

особистого життя (або наявність даних про існування реальної загрози 

життю, здоров’ю та майну особи) або рішення уповноваженого органу про 

необхідність застосування заходів забезпечення безпеки відносно судді, 

прокурора та ін..  

4. Підставами скасування застосування заходів забезпечення безпеки 

вважати: усунення реальної загрози безпеці, фізичному та психологічному 

благополуччю, гідності та недоторканності особистого життя особи, яка 

скоїла злочин (або наявність даних про існування реальної загрози життю, 

здоров’ю та майну особи); закінчення строку, на який обирався захід 

забезпечення безпеки; заява особи, щодо якої застосовано заходи 

забезпечення безпеки. 

5. Негативною тенденцією є та обставина, що в усьому світі 

правозахисники зазнають переслідувань (їм погрожують, їх залякують, 

здійснюють на них напади тощо) за те, що вони повідомляють про випадки 

порушень прав людини, збирають відповідну інформацію та надають 

допомогу, й ці переслідування негативно впливають на виконання ними 

професійних обов’язків і безпеку, у зв’язку з цим існує об’єктивна 

необхідність щодо прийняття заходів забезпечення безпеки щодо цієї 

категорії учасників міжнародного кримінального судочинства.  

6. Важливу увагу у внутрішніх актах МКС (адміністративні інструкції, 

накази, інформаційні циркуляри тощо) приділено забезпеченню 
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інформаційної безпеки, зокрема, передбачено класифікацію інформації згідно 

з рівнем ризику, встановленням порядку використання мобільних пристроїв і 

портативних запам’ятовуючих засобів, встановленням порядку доступу 

третіх осіб до інформації тощо.   

 

2.2. Забезпечення безпеки потерпілих і свідків 

У сучасному світі потерпілі і свідки злочинів відіграють важливу роль у 

кримінальному процесі. Дача свідками показань безпосередньо пов’язана з 

належним і справедливим відправленням правосуддя. При цьому відсутність 

належних гарантій безпеки часто стає причиною небажання свідка з’явитися 

до суду та відмови від дачі показань. 

Участь у кримінальному провадженні часто пов’язана з певним рівнем 

ризику для будь-яких свідків. Завдання систем кримінальної юстиції полягає 

в тому, щоб адаптуватися до рівня ризику, зумовленого особливостями 

конкретних справ. Успішний захист свідків та потерпілих лежить в основі 

будь-якого ефективного розслідування і переслідування виконавців 

серйозних порушень прав людини й серйозних порушень міжнародного 

гуманітарного права, включаючи сексуальне і ґендерне насильство та 

особливі види злочинів, наприклад, торгівлю людьми. Створення бази для 

захисту свідків і потерпілих сприяє формуванню сприятливих обставин для 

того, щоб свідки і потерпілі заявляли про те, що трапилося, і стимулює їх до 

того, щоб вони співпрацювали в подальшому розгляді справи (п. 60) [43]. 

У боротьбі з серйозними злочинами дуже важливо, щоб судова система 

могла забезпечити ефективний захист інформаторів і свідків, тому, 

приймаючи кримінально-правові заходи боротьби з організованою 

злочинністю, тероризмом та іншими серйозними злочинами, уряди повинні 

бути в змозі надійно захистити їх від залякування, нападу і розправи [164]. 

Судочинство є потенційним джерелом небезпеки для свідка і програми. 

Крім того, що свідок може стати об’єктом залякування та погроз, будучи 
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фізично присутнім у залі суду і даючи показання, сторонам для вивчення і 

оцінки може бути надана конфіденційна інформація про програму 

(наприклад, особисті дані та місцезнаходження свідка або вжиті заходи 

безпеки) [135, с. 30]. 

Конференція з огляду Римського Статуту МКС в своїй Резолюції 

RC/Res.2 (Вплив системи Римського статуту на потерпілих і згадані 

спільноти), прийнята консенсусом на 9-му пленарному засіданні 8 червня 

2010 р. визнала, що право потерпілих на рівний та ефективний доступ до 

правосуддя; захист і підтримку; адекватне і невідкладне відшкодування 

понесеної шкоди; і доступ до відповідної інформації про порушення та 

механізми судового захисту є істотним компонентом правосуддя [165, с. 12].  

Представники високого рівня держав-учасниць Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду, які зібралися в Кампалі (Уганда), на 

першій Конференції відповідно до Статуту, що відбулася 31 травня – 

11 червня 2010 рр., висловили рішучість у продовженні та активізації зусиль 

щодо сприяння реалізації прав потерпілих згідно з Римським Статутом, 

включаючи їхнє право на участь у судових розглядах і вимог відшкодування, 

а також захисту потерпілих і згаданих спільнот (п.4) [166, с. 27].  

Так, у деяких випадках для забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства достатнім є застосування основних заходів 

захисту, серед яких: особиста охорона, можливість надавати свідчення за 

допомогою електронних засобів, вилучення імен з відкритих протоколів. У 

певних випадках можуть застосовуватися і такі заходи, як зміна зовнішності, 

переїзд на нове місце проживання тощо. Це обумовлено тим, що потерпілі і 

свідки злочину можуть піддаватися серйозній небезпеці, вираженій у 

надходженні на їхню адресу погроз розправою, а також здійсненні на них 

нападу з боку осіб, які скоїли злочин і (або) їхніх співучасників. 

Заснування Радою Безпеки в 1990-х рр. Міжнародного кримінального 

трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні 
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порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території 

колишньої Югославії з 1991 р., а також Міжнародного кримінального 

трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за геноцид та 

інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на 

території Руанди, і громадян Руанди, відповідальних за геноцид та інші 

подібні порушення, вчинені на території сусідніх держав, в період з 1 січня 

1994 р. по 31 грудня 1994 р. стало важливим кроком для забезпечення того, 

щоб серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, такі як геноцид, 

військові злочини і злочини проти людяності, не залишалися безкарними. 

Організація цих судів, їхня практика, а також діяльність у сфері захисту 

жертв і свідків настільки жахливих злочинів мали безпрецедентний характер 

і значною мірою визначили зміст положень про захист свідків, включених до 

Римського статуту МКС. Вони також мали істотний вплив на діяльність 

інших судів, заснованих за згодою з Організацією Об’єднаних Націй –  

Спеціальний суд для Сьєрра-Леоне і Надзвичайні палати судів Камбоджі для 

судового переслідування за злочини, вчинені в період Демократичної 

Кампучії [135, с. 15–16]. 

У статутах і процедурно-процесуальних актах органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) 

закріплені норми, що визначають заходи щодо забезпечення безпеки жертв і 

свідків злочинів; визначено органи, на яких покладено реалізацію цих 

функцій, і порядок застосування відповідних заходів безпеки. Так, 

здійснення і координацію належних процедур і заходи захисту та безпеки для 

забезпечення охорони свідків, потерпілих, які з’являються до Суду, і осіб, 

яким загрожує небезпека, включаючи супроводжуючих осіб доручено 

Секретаріату (положення 92 (1) РСС). Згідно з положеннями РСС МКС 

судовий секретар представляє Секретаря в судовому розгляді і, за 

необхідності, йому може допомагати інший представник Секретаріату. Він 

забезпечує прийняття необхідних практичних заходів для проведення 
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розгляду і доводить до відома головуючого судді будь-яку інформацію, яку 

він вважає необхідною. Судовий секретар сприяє Палаті й учасникам у 

процедурних питаннях. Під час слухань судовий секретар виступає в якості 

координатора з усіх питань, пов’язаних із підготовкою стенограм, усним 

перекладом, аудіовізуальним обслуговуванням, а також забезпеченням 

безпеки і технічним обладнанням (положення 40 (1-3) РСС МКС). 

Забезпечення безпеки потерпілих і свідків у статутах і процедурно-

процесуальних актах МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК передбачає 

також створення спеціальних органів, що виконують функції щодо захисту 

цієї категорії осіб у кримінальному судочинстві. 

Відповідно до положень Статуту МКС Секретар засновує в структурі 

Секретаріату Групу з надання допомоги потерпілим і свідкам. Ця Група 

забезпечує в консультації з Канцелярією Прокурора заходи захисту та 

процедури безпеки, консультаційну та іншу відповідну допомогу свідкам, 

потерпілим, які з’являються до Суду, й іншим особам, яким загрожує 

небезпека в результаті показань, наданих такими свідками. До складу Групи 

входять співробітники, що мають досвід роботи з питань, що належать до 

травм, включаючи травми, пов’язані зі злочинами сексуального насильства 

(ч. 6 ст. 43) [31, с. 27]. Правила процедури і доказування МТКЮ, МКТР, 

Статути СССЛ, СТЛ, Внутрішні правила НПСК також містять положення, 

які передбачають створення спеціальних органів для забезпечення безпеки 

свідків і жертв злочинів (правило 34 ППД МТКЮ, правило 34 ППД МУТР, 

ч. 4 ст. 16 Статуту СССЛ, ч. 4 ст. 12 Статуту СТЛ, правило 12 bis ВП НПСК). 

Діючи відповідно до Статуту МКС і Правил процедури і доказування 

МКС, а в належних випадках  у консультації з Палатою, Прокурором і 

захистом, Група з надання допомоги потерпілим і свідкам виконує функції, 

передбачені правилом 17 ППД МКС. 

Так, при виконанні своїх функцій Група належним чином враховує 

особливі потреби дітей, людей похилого віку та інвалідів. Для сприяння 
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участі та захисту дітей, які виступають в якості свідків, Група може в 

належних випадках призначити – за згодою батьків або встановленого 

законом опікуна – фахівця по роботі з дітьми, який допомагав би дитині на 

всіх етапах розгляду (правило17 (3) ППД МКС) [116, с. 27–28]. 

Необхідність прийняття до уваги особливих потреб окремих категорій 

потерпілих і свідків (жінок, дітей та ін.) підкреслюється ст. 68 Статуту МКС, 

відповідно до якої «... Суд враховує всі відповідні чинники, в тому числі вік, 

ґендерний чинник, як це визначено в п. 3 ст. 7, і стан здоров’я, а також 

характер злочину, і, зокрема, але, не обмежуючись цим, ту обставину, що 

злочин включав сексуальне насильство, ґендерне насильство або насильство 

щодо дітей. Прокурор вживає такі заходи, зокрема, при проведенні 

розслідування і здійснення кримінального переслідування за ці злочини... » 

(ст. 68 (1) Статуту МКС) [31, с. 43]. 

Суттєвою гарантією забезпечення безпеки потерпілих і свідків, які 

належать до вразливих категорій людей, таких як діти, жінки, є закріплення 

статутами та процедурно-процесуальними документами МКС, МТКЮ, 

МКТР, СССЛ положень, згідно з якими відносно вказаних осіб можуть 

застосовуватися спеціальні заходи захисту. 

Так, за клопотанням Прокурора або захисту або на прохання свідка чи 

потерпілого або його чи її законного представника, якщо такий є, або за 

власною ініціативою і після консультацій з Групою з надання допомоги 

потерпілим і свідкам, за необхідності, Палата може з урахуванням думок 

потерпілого або свідка розпорядитися про прийняття спеціальних заходів, 

включаючи, але не обмежуючись ними, заходи сприяння для дачі показань 

травмованим потерпілим або свідком, дитиною або особою похилого віку або 

потерпілим від сексуального насильства, відповідно до п. 1 і 2 ст. 68. Перш 

ніж давати розпорядження про вжиття спеціальних заходів, Палата отримує 

згоду особи, щодо якої планується вжити такі заходи (правило 88 (1) ППД 

МКС) [116, с. 58]. 
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Відповідно до своїх функцій, Група з надання допомоги потерпілим і 

свідкам може рекомендувати Прокурору і Суду відповідні заходи захисту, 

процедури забезпечення безпеки, надання консультаційної та іншої 

допомоги, згаданої в п. 6 ст. 43 (ч. 4 ст. 68 Статуту МКС) [31, с. 43]. 

Спеціальний доповідач з питання про незалежність суддів і адвокатів 

звернула увагу на те, що спеціальні заходи, що вживаються з метою 

забезпечення ґендерного захисту жінок, повинні здійснюватися в контексті 

рівного захисту перед законом і доступу до суду, з тим, щоб судді й інша 

влада, які приймають рішення про прийняття таких заходів, розглядалися не 

як такі особи, які роблять щось «особливе» для жінок, що може підірвати 

право обвинуваченого на справедливий судовий розгляд, а як такі, що 

забезпечують, щоб ті можливості, які існують для одних осіб, також були 

доступні для жінок (п. 69) [43]. 

На значущість урахування ґендерного та вікового чинників при 

плануванні та застосуванні заходів забезпечення безпеки жертв і свідків 

злочинів також зверталася увага в остаточній доповіді координаторів (Чилі і 

Фінляндія) «Критичний аналіз міжнародного кримінального правосуддя. 

Вплив системи Римського статуту на потерпілих і згадані спільноти» ICC-

ASP/9/25, в якій вказано, що державам необхідно надавати підтримку Суду в 

подальшій розробці низки заходів щодо захисту потерпілих і свідків на 

місцях, особливо таких вразливих потерпілих як жінки, жертви ґендерних 

злочинів і діти (п. 15 (b(iv)) [167, с. 8]. 

Заходи захисту жертв і свідків злочинів деталізуються в ППД, ВП 

органів міжнародної кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, 

СТЛ, НПСК), Регламенті МКС, Регламенті Секретаріату МКС. 

Аналіз положень Правил процедури і доказування органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) 

дозволяє зробити висновок про те, що в них закріплено схожі заходи 

забезпечення безпеки, серед яких: вилучення з відкритих протоколів Палати 
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імен потерпілого, свідка або іншої особи, яким загрожує небезпека в 

результаті показань, наданих свідком, або будь-якої інформації, яка могла б 

сприяти встановленню їхньої особистості; заборона Прокурору, захисту або 

будь-якому іншому учаснику розгляду розкривати таку інформацію будь-якій 

третій стороні; надання свідчень з використанням електронних або інших 

спеціальних засобів, включаючи технічні засоби, які дозволяють змінювати 

зображення або голос, аудіовізуальну техніку, зокрема відеоконференції і 

закриті передачі, і виняткове використання звукових засобів; використання 

стосовно потерпілого, свідка або іншої особи, яким загрожує небезпека в 

результаті показань, наданих свідком, псевдонімів; проведення Палатою 

частини своїх слухань in camera (правило 87 (3) ППД МКС, правило 75 ППД 

МТКЮ, правило 75 ППД МКТР, правило 75 ППД СССЛ, правило 29 ВП 

НПСК, правило 133 ППД СТЛ). 

Зокрема ППД МКС передбачає, що судовий розгляд є відкритим. Однак 

Судова палата може встановити, що особливі обставини вимагають того, щоб 

деякі засідання проводилися в закритому засіданні для цілей, передбачених 

ст. 68, або в інтересах захисту конфіденційної або чутливої інформації, яка 

повинна бути представлена як доказ (ст. 64 (7) ППД МКС). 

Проведення закритих засідань з метою забезпечення безпеки або не 

розкриття інформації про потерпілого або свідка передбачено  також і 

положеннями ППД МТКЮ (правило 79 (А) іі), ППД МКТР (правило 79 (А) 

іі), ППД СССЛ (правило 79 (А) іі), ППД СТЛ (правило 137), ВП НПСК 

(правило 29 (4(e)). 

Положеннями РС МКС визначено, що свідки й учасники інформуються 

про те, що відповідно до цього положення ведеться трансляція відкритих 

слухань у Палаті. Відповідно до п. 4 і 5 Палата приймає постанову щодо 

заперечень, які надійшли. Будь-яке заперечення проти опублікування 

стенограм або записів або прохання про те, щоб деякі свідчення були 

виключені з трансляції, надаються якнайшвидше і, в будь-якому випадку, не 
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пізніше початку засідання, на якому має з’явитися даний свідок або учасник. 

Палата може прийняти рішення про заборону трансляції будь-якого 

слухання, пов’язаного із запереченням, до тих пір, доки з приводу  

заперечення не буде винесено постанову. В інтересах правосуддя Палата 

може на прохання учасника процесу або Секретаріату, або за власною 

ініціативою і, у разі можливості, у межах часу, зазначеного в п. 2 цього 

положення, дати розпорядження, згідно з яким будь-яка інформація, яка 

може, ймовірно, становити загрозу для безпеки потерпілих, свідків або інших 

осіб або яка може, ймовірно, завдати шкоди інтересам національної безпеки, 

не підлягає опублікуванню у вигляді будь-якої трансляції, аудіо- чи 

відеозапису або стенограми відкритого слухання (положення 21 (3)(4)(5)(8) 

РС МКС) [117]. 

Слід також зазначити, що згідно з положенням 21 РС МКС 

оприлюднення судових слухань може виходити за межі зали суду і 

здійснюватися за допомогою організованої Секретаріатом трансляції в ефірі 

або опублікування стенограм або записів, якщо Палатою не було віддано 

іншого розпорядження. Для захисту інформації чутливого характеру 

трансляція аудіо- і відеозаписів усіх судових слухань затримується 

щонайменше на 30 хвилин, якщо Палатою не було віддано іншого 

розпорядження. Будь-яке заперечення проти опублікування стенограм або 

записів або прохання про те, щоб деякі свідчення були виключені з 

трансляції, надаються якнайшвидше і, в будь-якому разі, не пізніше початку 

засідання, на якому має з’явитися цей свідок або учасник. В інтересах 

правосуддя Палата може на прохання учасника процесу чи Секретаріату, або 

за власною ініціативою і, за можливості, у межах часу, зазначеного в п. 2 

цього положення, винести розпорядження, згідно з яким будь-яка 

інформація, яка може, ймовірно, являти собою загрозу для безпеки 

потерпілих, свідків або інших осіб або яка може, ймовірно, завдати шкоди 

інтересам національної безпеки, не підлягає опублікуванню у вигляді будь-
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якої трансляції, аудіо- чи відеозапису або стенограми відкритого слухання 

(положення 21 (1) (2) (4) (8)) РС МКС). 

Нормами РСС МКС також закріплено, що заява про те, щоб інформація 

не підлягала опублікуванню, може бути зроблена більш ніж через 30 хвилин 

після згадки цієї інформації під час слухання, якщо вона являє собою загрозу 

для особистої безпеки потерпілих, свідків або інших осіб, яким загрожує 

небезпека, або завдає шкоди інтересам національної безпеки (положення 

43 (3) РСС МКС). 

Слід зазначити, що можливість проведення слухань in camera як виняток 

із принципу проведення відкритих слухань передбачено і ст. 68 Статуту 

МКС. Так, «... палати Суду можуть для захисту потерпілих і свідків або 

обвинуваченого провести будь-яку частину розгляду in camera або дозволити 

надати докази за допомогою електронних або інших спеціальних засобів. 

Зокрема, такі заходи вживаються у тому випадку, коли мова йде про жертву 

сексуального насильства або дитину, яка є потерпілою або свідком, якщо 

Судом не встановлено інше, з урахуванням всіх обставин, особливо думки 

такого потерпілого або свідка (ст. 68 (2) Статуту МКС) [31, с. 43]. 

Трансляція показів свідків по каналах аудіо- та відеозв’язку також є 

одним із закріплених статутними та процедурно-процесуальними актами 

органів міжнародної кримінальної юрисдикції заходів забезпечення безпеки 

учасників міжнародного кримінального судочинства. 

Відповідно до п. 2 ст. 69 Палата може дозволити свідку дати viva voce 

(усні) покази в Палаті з використанням аудіо- чи відео-техніки за умови, що 

така техніка дозволяє Прокурору, захисту і самій Палаті спостерігати за 

свідком під час дачі ним таких свідчень. Спостереження за свідком 

відповідно до цього правила здійснюється на підставі відповідних правил цієї 

глави. Палата при сприянні Секретаря забезпечує, щоб місце, обране для 

надання свідчень по каналах аудіо- або відеозв’язку, сприяло дачі правдивих 

і відвертих свідчень, а також забезпечення безпеки, фізичного і психічного 
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благополуччя, гідності і недоторканності особистого життя свідка (правило 

67 ППД МКС). 

Схожа норма, що закріплює право свідків і жертв злочинів надавати 

свідчення за допомогою пристроїв, що змінюють зображення та голос, 

міститься в ППД МТКЮ (правило 75 (B) (i) (c), ППД МКТР (правило 75 (B) 

(i) (c), ППД СССЛ (правило 75 (B) (i) (c), ППД СТЛ (правило 133 (С(с), ВП 

НПСК (правило 29 (4 (d). 

Секретаріат вживає необхідних заходів у тих випадках, коли Палата 

віддає розпорядження про проведення слухання свідка з використанням 

каналів аудіо- або відеозв’язку відповідно до п. 2 ст. 69 та правила 67. Як 

правило, учасник, який бажає дати свідчення з використанням аудіо- або 

відеотехніки, звертається з відповідним проханням як мінімум за 

15 календарних днів. При виборі місця для проведення слухання свідків з 

використанням аудіо- або відеотехніки відповідно до підправила 3 правила 

67 Секретар розглядає, зокрема, такі місця: приміщення Суду за кордоном; 

національний суд; приміщення міжнародної організації; або посольство чи 

консульство (положення 45 РСС МКС). 

Секретар призначає представника Секретаріату або будь-яку іншу 

належним чином кваліфіковану особу для забезпечення того, щоб дача 

свідчень із використанням аудіо- або відеозв’язку проводилася відповідно до 

Статуту, Правил, Регламенту Суду і цим Регламентом. У тих випадках, коли 

дача свідчень здійснюється з використанням аудіо- або відеозв’язку, 

призначена Секретарем особа встановлює аудіовізуальний зв’язок із залою 

Суду за допомогою технічних фахівців, якщо це необхідно. На прохання 

Палати призначена Секретарем особа викликає свідка до кімнати для 

трансляції та приводить його до офіційної присяги. При використанні 

відеозв’язку свідок має можливість бачити і чути суддів, обвинуваченого й 

особу, яка його допитує, а також відповідні докази, що надаються в залі суду. 

Аналогічним чином судді, обвинувачений та особа, яка здійснює допит 
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мають можливість бачити і чути свідка, а також будь-які докази, що 

подаються дистанційно. Якщо Палата не віддає розпорядження про інше, 

дача свідчень проводиться в присутності лише призначеної особи і члена 

технічної групи і, за необхідності та за згодою Палати, мовчазних 

спостерігачів для учасників, крім осіб, передбачених у підправилі 2 

правила 88. Призначена особа в будь-який час інформує Палату про умови, в 

яких проходить дача свідчень. Після того, як Палата відпускає свідка і свідок 

виходить із залу, призначена особа підтверджує Палаті відсутність явних 

причин, які перешкоджають вільній і добровільній дачі свідчень (положення 

46 РСС МКС). 

Відповідно до правила 32 (E) ППД СТЛ, беручи до уваги, що правила 

123 (D) і 124 дозволяють надавати докази або свідчення, які можуть бути 

прийняті або отримані за допомогою відео-конференції, і беручи до уваги, 

що у правилі 105  зазначено, що обвинуваченому може бути дозволено брати 

участь в розгляді за допомогою відео-конференції за умови, що його адвокат 

присутній особисто, було видане Практичне керівництво щодо проведення  

відеоконференції в Спеціальному трибуналі по Лівану. 

Згідно зі ст. 1 Практичного керівництва СТЛ запит на проведення відео-

конференції відповідно до правила 123 (D), Правила 124 або Правила 105 має 

бути зроблено в письмовій формі. Проте як виняток, також можуть бути 

прийняті усні запити. Коли запит на проведення відео-конференції надається 

в усній формі, то суддя попереднього провадження або Палата повинні 

згодом оформити рішення у формі письмового документа. Будь-які технічні 

заходи мають бути запитані у Секретаря протягом 10-ти днів з моменту 

запиту, зробленого Стороною. Якщо справа стосується обвинуваченого, який 

має право брати участь у провадженні за допомогою відеоконференції зі 

слідчого ізолятора Трибуналу, попередні домовленості мають бути зроблені 

зі співробітниками ізолятора. 
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У запиті повинно бути запропоновано місце, яке є прийнятним для 

проведення розгляду справи, у тому числі з міркувань безпеки відповідних 

учасників процесу, а також забезпечення об’єктивності судового розгляду. 

Заслухавши сторони, суддя попереднього провадження або Палата визначає 

місце розташування проведення відео-конференції. Секретар повинен 

забезпечити необхідні практичні заходи, пов’язані з використанням 

визначеного місця проведення відео-конференції.  Місцями для проведення 

відео-конференції можуть бути: (a) відомства Спеціального трибуналу, в 

тому числі Управління Спеціального трибуналу в Лівані; (b) Судові об’єкти; 

а також (c) посольства або консульства. З дозволу судді, що проводить 

досудове розслідування, або Палати може бути використана будь-яка інша 

відповідна установа (ст. 1(2)).  

Будь-яка система відеоконференцій, яка використовується для цілей 

проведення відеоконференції має відповідати наступним мінімальним 

технічним вимогам: 

- всі учасники, включаючи свідка чи обвинуваченого в місці 

розташування, з яким встановлюється відео-конференц-зв’язок, повинні мати 

можливість бачити, чути і спілкуватися один з одним одночасно; 

- всі учасники повинні мати можливість бачити, чути, і іншим чином 

стежити за тим, які речові докази або експонати, були представлені під час 

розгляду за допомогою відеозв’язку, факсимільного зв’язку, або будь-яким 

іншим способом; 

- якість відео має бути достатньою для того, щоб дати можливість 

учасникам спостерігати за поведінкою і невербальними комунікаціями один 

одного. Аудіо та відео канали повинні бути синхронізовані; 

- пристрій перекладу, який вимагається відповідно до правила 10 ППД 

повинен бути такими, щоб кожен учасник міг одночасно чути і спілкуватися 

мовою, якою він володіє (ст.1 (3)) [168]. 
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Слід також звернути увагу, що тримання в таємниці інформації щодо 

потерпілого або свідка злочину, зокрема, його місцезнаходження, 

справжнього імені, зовнішності тощо відіграє суттєву роль у процесі 

забезпеченні безпеки цих осіб. 

Так, Суд забезпечує, щоб при опублікуванні всіх документів відповідно 

до Статуту та Правил дотримувалося правило щодо збереження таємниці 

судочинства і забезпечення безпеки потерпілих і свідків (правило 43 ППД 

МКС). 

Згідно з ч. 3 ст. 54 Статуту МКС Прокурор може вживати необхідних 

заходів або просить про прийняття необхідних заходів для забезпечення 

конфіденційності інформації, захисту будь-якої особи або збереження доказів 

(ст. 54 (3(f)) Статуту МКС). 

Палата попереднього провадження поряд зі своїми іншими функціями 

відповідно до Статуту може в тих випадках, коли це необхідно, 

забезпечувати захист і недоторканність приватного життя потерпілих і 

свідків, збереження доказів, захист осіб, які були заарештовані чи з’явилися 

за наказом, і захист інформації, що стосується національної безпеки (ст. 57 

(3(З)) Статуту МКС). 

ППД МКС закріплено, що якщо вживаються заходи для збереження 

конфіденційного характеру інформації відповідно до ст. 54, 57, 64, 72 і 93 та, 

відповідно до ст. 68, для забезпечення безпеки свідків і потерпілих та членів 

їхніх сімей така інформація не розкривається, за винятком випадків, 

передбачених у цих статтях. Коли розкриття такої інформації може 

спричинити загрозу для безпеки свідка, Суд завчасно вживає заходів щодо 

інформування свідка. Палата, яка розглядає на той момент це питання, 

приймає за власною ініціативою або на прохання Прокурора, обвинуваченого 

або будь-якої держави необхідні заходи для забезпечення конфіденційності 

інформації відповідно до ст. 54, 72 і 93 та, відповідно до ст. 68, для 

забезпечення безпеки свідків і потерпілих та членів їхніх сімей, зокрема 
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дозволяючи не розкривати їхню особистість до початку судового розгляду 

(правила 81 (3) (4) ППД МКС). 

Крім того, Секретаріат, якщо цього вимагають міркування особистої 

безпеки потерпілого, приймає, у межах своїх повноважень, усі необхідні 

заходи для забезпечення конфіденційності наступних повідомлень: 

повідомлень у рамках Суду, що стосуються конкретних потерпілих, 

включаючи повідомлення в рамках Секретаріату і між Секретаріатом та 

іншими органами Суду; між Судом і потерпілими, які вступили в контакт із 

Судом; між Судом і законними представниками потерпілих; між Судом і 

особами або організаціями, що діють від імені потерпілих; і між Судом і 

особами або організаціями, які виступають у якості посередників між Судом 

і потерпілими (положення 97 (1) РСС МКС). 

Секретаріат для цілей положення 97 РСС підтримує захищену 

електронну базу даних для зберігання й обробки інформації, що міститься в 

заявах від потерпілих, будь-якої документації або додаткової інформації, 

наданої потерпілими або їхніми законними представниками, і будь-яких 

повідомлень, отриманих від подібних потерпілих або тих, що стосуються їх, 

включаючи надані в розпорядження Секретаріату іншими органами Суду 

повідомлення або іншу інформацію від конкретних потерпілих або щодо них. 

Доступ до бази даних, згаданої в п. 1, можуть мати лше призначені 

співробітники Секретаріату і, за необхідності, особи, призначені Палатою й 

учасниками (положення 98 РСС МКС). 

Після отримання заяви від потерпілого і до прийняття будь-якого 

рішення Палатою Секретаріат розглядає дану заяву й оцінює ймовірність 

того, що розкриття будь-якої інформації, що міститься в цій заяві, 

Прокурору, захисту і/або іншим учасникам може створити загрозу для 

охорони і безпеки відповідного потерпілого. При подібному розгляді 

враховуються чинники, викладені в п. 1 ст. 68, будь-яке прохання про 

нерозкриття, що надійшло від потерпілого, і, зокрема, рівень безпеки в тому 
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районі, де живе потерпілий, і практична можливість здійснення місцевих 

заходів для забезпечення, за необхідності, його захисту та безпеки і/або 

заходів захисту. Якщо від потерпілого надходить прохання, щоб вся 

інформація або частина інформації, яку він повідомив Секретаріату, не 

розкривалася Прокурору, захисту або іншим учасникам, Секретаріат 

інформує потерпілого про те, що подібні прохання можуть бути прийняті або 

відхилені Палатою. Секретаріат повідомляє про прохання потерпілого разом 

із результатом оцінки, проведеної відповідно до пунктів 1 і 2, Палаті і 

законному представнику потерпілого (положення 99 РСС МКС). 

РСС зазначено, що у випадку прямого контакту Секретаріату з 

потерпілими він забезпечує, щоб у результаті цього контакту не виникала 

загроза для їхньої безпеки, фізичного і психологічного благополуччя, 

гідності та особистого життя. Секретаріат приймає також всі можливі заходи 

для забезпечення того, щоб групи, згадані в п. 1 положення 105, 

дотримувалися тієї ж мети у своїх контактах з потерпілими. Якщо 

потерпілий, який бажає брати участь у розгляді або претендувати на 

відшкодування шкоди, побоюється, що його заява створить для нього 

загрозу, або якщо в оцінці, проведеній відповідно до п. 1 і 2 положення 99 

РСС, міститься висновок щодо ймовірності існування подібної небезпеки, 

Секретаріат може рекомендувати Палаті належні заходи захисту і/або 

механізми для захисту безпеки і фізичного і психологічного благополуччя 

потерпілого. Секретаріат може просити про нерозголошення інформації 

відповідно до п. 3 положення 43 (положення 100 РСС МКС). 

Правила процедури і доказування МТКЮ, МКТР також визначають, що 

у виняткових випадках, будь-яка зі сторін може звернутися до судді або 

судової Палати з проханням про нерозголошення особистості потерпілого 

або свідка, які можуть наражатися на небезпеку або ризик, доки вони не 

будуть прийняті під захист Трибуналу. При визначенні захисних заходів для 

потерпілих і свідків, Суддя або Судова палата можуть консультуватися із 
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Секцією у справах потерпілих та свідків (правило 69 (А) (В) ППД МТКЮ, 

ППД МКТР). Аналогічна норма закріплена і ППД СССЛ (правило 69 (А) (В), 

ППД СТЛ (правило 133 (С(і), ВП НПСК (правило 29(5). 

Окрім того, РСС також передбачений широкий спектр заходів щодо 

захисту жертв і свідків, серед яких: забезпечення учасників можливістю 

цілодобового телефонного зв’язку з метою подачі заяви з проханням про 

захист або будь-якого запиту щодо охорони свідків, потерпілих, які 

з’являються до Суду, або осіб, яким загрожує небезпека заподіяння шкоди 

або смерті (положення 95 РСС); організація перевезення свідків, потерпілих, 

які з’являються до Суду, і осіб, яким загрожує небезпека, які відповідно до 

постанови Палати повинні здійснити поїздку для дачі показань або для цілей, 

пов’язаних із наданням підтримки або забезпеченням заходів захисту. Вид 

транспорту визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням 

міркувань захисту, охорони і стану здоров’я (положення 81 (1) (2) РСС 

МКС). 

Суттєвою гарантією забезпечення безпеки жертв і свідків злочину є 

закріплення положення Регламенту Суду, відповідно до якого, заходи 

захисту потерпілого або свідка, про які є судове розпорядження, зроблене в 

ході будь-якого судового розгляду, продовжують повністю залишатися в силі 

і діяти щодо будь-якого іншого розгляду в Суді, а також продовжують 

залишатися дійсними після завершення судового процесу, якщо це питання 

не було переглянуто Палатою (положення 42 (1) РС МКС). 

Будь-яке клопотання про зміну запобіжного захисту в першу чергу має 

бути спрямоване до тієї Палати, яка надала відповідне розпорядження. Якщо 

дана Палата не займається більше судовим розглядом, в рамках якого було 

віддано розпорядження щодо застосування заходів захисту, і провадження у 

справі було передано до іншої Палати, клопотання може бути направлено до 

тієї Палати, в якій запитується зміна запобіжного захисту. Ця Палата отримує 

всю інформацію, що стосується того судового розгляду, в рамках якого було 
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спочатку віддано розпорядження щодо такого заходу захисту (положення 42 

(3) РС МКС). 

Положення 96 РСС закріплює можливість здійснення програм захисту, 

зокрема, Секретаріат вживає всі необхідні заходи для здійснення програми 

захисту свідків, включаючи супроводжуючих осіб, та інших осіб, яким, як 

вважається, загрожує небезпека заподіяння шкоди і/або смерті в зв’язку з 

показаннями, наданими такими свідками, або в результаті їхніх контактів із 

Судом. 

Клопотання про включення до програми захисту може бути подано 

Прокурором або адвокатом (положення 96 (1) (2) РСС МКС). 

При цьому важливо враховувати, що при оцінці прийнятності для 

включення до програми захисту крім чинників, викладених в ст. 68, 

Секретаріат враховує, зокрема, таке: a) роль особи, яка з’являється до Суду; 

b) чи загрожує цій особі або її близьким родичам небезпека у зв’язку з їхніми 

контактами з Судом; c) чи згодна дана особа бути включеною до програми 

захисту (положення 96 (3) РСС МКС). 

Проте однією з причин, що утримують від використання програм 

захисту свідків, можуть бути витрати на їхню організацію та 

функціонування. Обсяг цих витрат може залежати від різних чинників, а 

саме: від витрат на організацію програми (матеріально-технічна база 

підрозділу, службові приміщення); витрат на переселення; заробітної плати 

співробітників; посібників для свідків; психологічних обстежень і 

консультацій психологів тощо. 

Ці витрати необхідно зіставляти з потенційними вигодами: ліквідацією 

організованих злочинних співтовариств, скороченням термінів 

розслідування, ефективнішим кримінальним переслідуванням винних і 

належним функціонуванням системи кримінального правосуддя. 

Особливу увагу слід приділяти тому, як орган із захисту свідків 

здійснює свої дискреційні повноваження, та які заходи він може 
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застосовувати. У більшості випадків рішення не підлягають будь-якому 

зовнішньому перегляду, оскільки з причин безпеки і конфіденційності 

жодний інший орган не має доступу до інформації, наявної в розпорядженні 

органу із захисту свідків [135, с. 62]. 

Суттєвою гарантією забезпечення безпеки свідків і жертв злочинів є 

положення процедурно-процесуальних актів МКС, відповідно до яких 

начальник місця ув’язнення, де знаходиться обвинувачений, має право на 

перевірку поштової кореспонденції, телефонних дзвінків та встановлення 

контролю за відвідувачами. 

Так, начальник місця позбавлення волі перевіряє всю вхідну і вихідну 

пошту, за винятком поштових відправлень, адресованих наступним особам та 

органам або відправлених ними: a) адвокат ув’язненого; b) співробітники 

Суду; c) незалежний інспекційний орган; або d) дипломатичний чи 

консульський представник. Після проведення перевірки відповідно до п. 1 

відкриті поштові відправлення негайно доставляються ув’язненому або 

відправляються адресату за винятком тих випадків, коли їхній зміст: a) є 

порушенням: i) цього Регламенту; ii) Регламенту Суду; iii) будь-якого іншого 

положення, що стосується питань утримання під вартою; або iv) 

розпорядження Палати; b) дає начальнику місця ув’язнення розумні підстави 

вважати, що цей ув’язнений може зробити спробу: i) організувати втечу; 

ii) перешкоджати свідку або залякувати його; iii) перешкоджати здійсненню 

правосуддя; iv) іншим чином заважати забезпеченню безпеки і підтриманню 

належного порядку в пенітенціарному центрі; або c) створює загрозу 

громадській безпеці або правам чи свободам будь-якої особи; або c) створює 

загрозу громадській безпеці або правам чи свободам будь-якої особи 

(положення 169 (1) (3) РСС МКС). 

Окрім цього, якщо у начальника місця ув’язнення є розумні підстави 

вважати, що ув’язнений може зробити спробу: a) організувати втечу; 

b) перешкоджати свідку або залякувати його; c) перешкоджати здійсненню 
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правосуддя; d) іншим чином заважати забезпеченню безпеки і підтриманню 

належного порядку в пенітенціарному центрі; e) створити загрозу 

громадській безпеці або правам чи свободам будь-якої особи; або 

f) порушити розпорядження про нерозголошення, винесене Палатою, він 

може негайно припинити телефонну розмову і повідомити відповідного 

ув’язненого про причини такого рішення. Начальник місця позбавлення волі 

доповідає про цей випадок Секретарю та просить його дозволити 

здійснювати активний контроль телефонних дзвінків, зазначаючи при цьому 

причини подібного прохання. Тільки Секретар може віддати розпорядження 

про контроль протягом строку, що не перевищує 14-ти календарних днів, за 

всіма телефонними дзвінками, які надходять до ув’язненого і від нього, за 

винятком телефонних розмов з адвокатом, дипломатичними та 

консульськими представниками, представниками незалежного інспекційного 

органу або співробітниками Суду. Секретар доповідає про це Президії. До 

здійснення розпорядження Секретаря, винесеного згідно з п. 2, про нього 

повідомлюють ув’язненому про його адвоката (положення 175 (1-3) РСС 

МКС). 

Також, у тих випадках, коли у начальника місця ув’язнення є розумні 

підстави вважати, що ув’язнений може зробити спробу: a) організувати 

втечу; b) перешкоджати свідку або залякувати його; c) перешкоджати 

здійсненню правосуддя; d) іншим чином заважати забезпеченню безпеки і 

підтримання належного порядку в пенітенціарному центрі; e) створити 

загрозу громадській безпеці або правам чи свободам будь-якої особи; або 

f) порушити розпорядження про нерозголошення інформації, винесене 

Палатою, він повідомляє Секретарю причини свого прохання про 

встановлення контролю за відвідуваннями і просить на це дозвіл Секретаря. 

За винятком випадків, зазначених у п. 1 положення 183 РСС МКС, Секретар 

може особисто розпорядитися про встановлення контролю за всіма або 
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певними відвідуваннями відповідного ув’язненого. Секретар доповідає про 

це Президії (положення 184 (1) (2) РСС МКС). 

Значущість забезпечення безпеки свідків і жертв злочинів 

підкреслюється також і в Статуті Міжнародного залишкового механізму для 

кримінальних трибуналів. Так, відповідно до ст. 20 Статуту, Механізм 

передбачає в своїх Правилах процедури і доказування захисту потерпілих і 

свідків щодо МТКЮ, МКТР і Механізму. Такі заходи захисту включають 

проведення закритих розглядів і збереження в таємниці особистості 

потерпілого, але не обмежуються ними [169, c. 16]. 

У Доповіді Голови Міжнародного залишкового механізму для 

кримінальних трибуналів судді Теодора Мерона про оцінку та хід роботи 

Механізму за період з 16 листопада 2014 р. по 15 травня 2015 р S/2015/341 

зазначено, що Секція підтримки і захисту свідків функціонує в повному 

обсязі в обох відділеннях Механізму. Відповідно до розпоряджень про 

судовий захист та в тісній взаємодії з національними властями або з іншими 

структурами Організації Об’єднаних Націй Секція забезпечує безпеку 

свідків, проводячи оцінку загроз та координуючи заходи, що вживаються у 

відповідь потреби, що виникають у галузі безпеки. Крім того, Секція 

забезпечує збереження конфіденційної інформації, отриманої від свідків 

(п. 28) [170, с. 6]. 

Слід зазначити, що істотною гарантією в забезпеченні безпеки 

потерпілих і свідків є закріплення Статутом МКС відповідальності за 

злочини проти правосуддя. Так, Суд має юрисдикцію щодо наступних 

злочинів проти відправлення правосуддя, скоєних умисно: протиправне 

здійснення впливу на свідка, створення перешкод для присутності свідка або 

дачі ним свідчень, вплив на свідка в якості відплати за дачу ним свідчень або 

знищення доказів, їхня фальсифікація або перешкода їхньому збиранню (ст. 

70 (1(с)) Cтатуту МКС).  
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У випадку винесення рішення про визнання будь-якої особи винною, 

Суд може призначати покарання у вигляді позбавлення волі на строк не 

більше п’яти років або штраф відповідно до Правил процедури і доказування 

або те й інше одночасно (ст. 70 (3) Cтатуту МКС). 

ППД МТКЮ, МКТР, СССЛ також закріплюють схожі норми щодо 

відповідальності за проявлення зневаги до Трибуналу (Суду) (правило 77 

ППД МТКЮ, правило 77 ППД МКТР, правило 77 ППД СССЛ, правило 60 bis 

ППД СТЛ. Правила ВП НПСК визначають, що відносно особи, визнаної 

винною в скоєнні будь-якого акту, викладеного в підправилі 1 

застосовуються санкції згідно з Камбоджійським Законом (правило 35(4)).  

Серед іншого, важливу роль у процесі здійснення діяльності із 

забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства, 

зокрема, свідків і жертв злочинів, відіграє право Суду звертатися до держав-

учасниць із проханнями про співпрацю. Такі прохання направляються 

дипломатичними каналами або будь-якими іншими відповідними каналами, 

які можуть бути визначені кожною державою-учасницею при ратифікації, 

прийнятті, затвердженні або приєднанні (ст. 87 (1) Статуту МКС). 

У зв’язку з будь-яким проханням про допомогу, наданим відповідно до 

цієї частини, Суд може вживати такі заходи, включаючи заходи, пов’язані із 

захистом інформації, які можуть знадобитися для забезпечення безпеки і 

фізичного або психічного благополуччя будь-яких потерпілих, потенційних 

свідків і їхніх сімей. Суд може звернутися з проханням, щоб будь-яка 

інформація, яка надається відповідно до цієї частини, передавалася і 

використовувалася таким чином, щоб забезпечувалися безпека і фізичне або 

психічне благолуччя будь-яких потерпілих, потенційних свідків і їхніх сімей 

(ст. 87 (4) Статуту МКС). 

Держави-учасниці відповідно до положень цієї частини та згідно з 

процедурами, передбаченими їхніми національним законодавством, 

виконують прохання Суду про надання допомоги в зв’язку зі здійсненням 



155 

 

розслідувань або кримінального переслідування шляхом: j) захисту 

потерпілих і свідків і збереження доказів (ст. 93 (1(j) Статуту МКС). 

Підсумовуючи сказане вище, доходимо таких висновків: 

1. Статутами і процедурно-процесуальними актами (ППД, Регламенти) 

(МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ) закріплено універсальні заходи забезпечення 

безпеки жертв і свідків злочинів, серед яких: можливість проведення 

закритих засідань, зміна голосу і зовнішності, використання екрану між 

свідком і обвинуваченим, консультування до і після дачі свідчень. Суттєвою 

гарантією забезпечення фізичної і психічної безпеки дітей – жертв і свідків 

злочину, які беруть участь у кримінальному судочинстві, є залучення 

спеціалістів у справах дітей. 

2. Статутами та процедурно-процесуальними актами міжнародних 

органів кримінальної юрисдикції закріплено широкий перелік заходів щодо 

забезпечення безпеки жертв і свідків злочинів. Разом з тим зазначені акти не 

містять нормативного закріплення поняття «забезпечення безпеки потерпілих 

і свідків». Крім того, існує проблема практичної реалізації закріплених 

положень, оскільки проведення деяких заходів, зокрема програм захисту, 

вимагає активної підтримки з боку держав-учасниць. Виходячи з означеного, 

вважаємо за необхідне:  

1) закріпити в актах органів міжнародної кримінальної юрисдикції 

(статутах, правилах процедури і доказування, регламентах) наступне 

положення: «Забезпечення безпеки потерпілих і свідків – це комплекс 

заходів, що здійснюється з метою захисту фізичної недоторканності, 

психологічної підтримки, забезпечення гідності і недоторканності життя 

потерпілих і свідків злочинів»;  

2) закріпити в зазначених актах норму, що передбачає право потерпілого 

або свідка у випадку відмови щодо застосування заходів щодо забезпечення 

безпеки (у тому числі й програм захисту) звертатися до органу, що прийняв 
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відповідне розпорядження або рішення (Палата Суду, Секретаріат), із заявою 

про його перегляд. 

 

2.3. Забезпечення безпеки осіб, які скоїли злочин 

Забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального 

судочинства є гарантією відправлення справедливого та незалежного 

правосуддя. Особливу категорію учасників  судочинства складають особи, 

які скоїли злочин (підозрюваний, обвинувачений). Незважаючи на різне 

ставлення спільноти, громадськості до них, вони, не менше ніж  будь-які інші 

учасники судочинства, а в деяких випадках навіть і більше, потребують 

забезпечення особистої безпеки. Підтвердженням цьому є доктринальне 

дослідження статусу підозрюваних, обвинувачених. Деякі автори вказують 

на те, що в юридичній літературі підвищена увага приділяється вивченню 

особливостей державного захисту свідків, потерпілих та інших учасників 

кримінального судочинства з боку обвинувачення. Разом із тим недостатньо 

дослідженими залишаються проблеми забезпечення особистої безпеки 

підозрюваних, обвинувачених [171]. 

Аналіз положень статутів міжнародних органів кримінальної 

юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) дає можливість 

зробити висновок про те, що в них закріплено загальні гарантії щодо осіб, 

переданих для притягнення до відповідальності, що властиві основним 

міжнародним договорам у сфері прав людини (Загальна декларація прав 

людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 

1966 р., Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р.) і 

національному кримінальному процесуальному законодавству держав 

[49, с. 168–169]. 

На підтвердження зазначеного вище звернемося до положень 

міжнародних актів. Так, Міжнародний пакт про громадянські та політичні 

права 1966 р. містить положення, відповідно до якого, всі особи є рівними 
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перед судами і трибуналами. Кожен має право при розгляді будь-якого 

кримінального обвинувачення, висунутого йому, або при визначенні його 

прав та обов’язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і 

публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, 

створеним на підставі закону (ст. 14 (1)). 

Положення Статуту МКС закріплюють, що Судова палата забезпечує, 

щоб розгляд був справедливим і швидким і проводився при повному 

дотриманні прав обвинуваченого і з належним урахуванням необхідності 

захисту потерпілих і свідків (ст. 64 (2). Подібна норма відображена у Статуті 

МТКЮ (ст. 20 (1)), Статуті МКТР (ст. 19 (1)), Статуті СССЛ (ст. 17 (2)), 

Статуті СТЛ (ст. 16 (2)), Законі про заснування Надзвичайних палат у судах 

Камбоджі для переслідування за злочини, вчинені в період Демократичної 

Кампучії (ст. 33 нова). 

Нормами Статуту МКС також передбачено, що Суд вживає належних 

заходів для захисту безпеки, фізичного та психологічного благополуччя, 

гідності й недоторканності особистого життя потерпілих і свідків <…>, і 

<…> такі заходи не повинні завдавати шкоди правам обвинуваченого або 

бути несумісними з ними, а також завдавати шкоди проведенню 

справедливого й незалежного судового розгляду (ст. 68 (1) Статуту МКС). 

У Попередньому звіті Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 

(S/PV.6545) також акцентовано увагу на тому, щоб трибунали вживали всіх 

можливих заходів для максимально оперативного відправлення своїх 

функцій, і разом із тим зазначено, що вони не повинні обмежувати права 

обвинувачених або стандарти справедливого судового розгляду [172, с. 27]. 

Виходячи із зазначеного вище, заходи, спрямовані на забезпечення 

безпеки жертв і свідків злочинів, мають здійснюватися з додержанням прав 

обвинуваченого. Так, наприклад, дозвіл свідкам давати свідчення анонімно – 

одне з найбільш суперечливих питань: завдяки йому відпадає необхідність у 

переселенні та вживанні інших захисних заходів, тому він може 
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застосовуватися таким чином, щоб забезпечити достатньо гарантований 

захист. Однак існує небезпека того, що анонімні свідчення будуть 

суперечити праву обвинуваченого на справедливий розгляд і праву 

допитувати свідків обвинувачення або мати право на те, щоб ці свідки були 

допитані. 

Тобто Статут МКС передбачає, що обвинувачений має право 

допитувати свідків, які дають проти нього свідчення, або має право на те, 

щоб ці свідки були допитані, а також має право на виклик і допит свідків, які 

дають показання на його користь, на тих самих умовах, що існують для 

свідків, які свідчать проти нього (ст. 67 (1(е) Статуту МКС) [31]. Враховуючи 

ту обставину, що свідок є носієм доказової інформації про події злочину, він 

може суттєво вплинути на забезпечення необхідної доказової бази у справі, 

тому важливість його допиту в судовому засіданні стороною захисту є одним 

зі значущих джерел доказів. Разом з тим слід підкреслити, що це положення 

не дає обвинуваченому право викликати будь-якого свідка, особливо того, 

чиї свідчення не можуть допомогти у встановленні істини, у тому числі й 

анонімних свідків. У зв’язку з цим постає питання про те, як це право має 

узгоджуватися у випадку, якщо свідки відмовляються від їхнього допиту 

обвинуваченим з метою безпеки. 

Згідно з положеннями Статуту МКС (ст. 69) та ППД (правила 67, 68), 

докази, якими виступають і свідчення, мають бути представлені 

обвинуваченому на відкритому засіданні на предмет оспорювання іншої 

стороною. Однак свідчення, отримані на попередній стадії розслідування 

справи, можуть використовуватися як докази при дотриманні всіх прав 

захисту. Як правило, ці права вимагають, щоб обвинувачений на будь-якій 

стадії процесу розслідування мав можливість допитати свідка, який свідчив 

проти нього, та оскаржити його показання. У випадку, якщо свідок із метою 

безпеки не присутній на засіданні, ні сам обвинувачений, ні його 

представник не мають можливості безпосередньо допитати анонімних 
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свідків. Статут МКС передбачає можливість поставити запитання у 

письмовій формі, але вони можуть також обмежуватися у зв’язку з рішенням 

про захист анонімних свідків. Це серйозно погіршує становище 

обвинуваченого [49, с. 238]. 

Статутами та процедурно-процесуальними актами міжнародних 

органів кримінальної юрисдикції закріплено загальні права та гарантії для 

осіб, які скоїли злочин у ході розслідування. Так, зокрема, під час 

розслідування, що проводиться відповідно до Статуту МКС, особа: а) не 

повинна піддаватися примусу свідчити проти самої себе або визнавати свою 

провину; b) не повинна піддаватися примусу, тиску або погрозам у будь-якій 

формі, катуванням або іншим жорстоким, нелюдським чи таким, що 

принижують гідність, видам поводження або покарання; с) якщо допит 

проводиться мовою, яку ця особа не розуміє повною мірою і якою вона не 

розмовляє, вона повинна користуватися безкоштовною допомогою 

кваліфікованого перекладача і такими перекладами, які необхідні для 

дотримання вимог справедливості; d) не повинна зазнавати безпідставного 

арешту або затримання, а також піддаватися позбавленню волі, крім як на 

таких підставах та відповідно до таких процедур, які передбачені Статутом 

МКС (ст. 55 (1) Статуту МКС) [31]. Подібні норми, що закріплюють основні 

права осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів містяться у ППД МТКЮ 

(правило 42), ППД МКТР (правило 42), ППД СССЛ (правило 42), ППД СТЛ 

(правило 65),  Законі про заснування Надзвичайних палат в судах Камбоджі 

для переслідування за злочини, вчинені в період Демократичної Кампучії 

(ст. 24 нова). 

Так, заборона катувань або інших жорстоких, нелюдських чи таких, що 

принижують гідність, видів поводження або покарання закріплена також 

положеннями Зводу принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню 

чи ув’язненню у будь-якій формі, прийнятим резолюцією 43/173 Генеральної 

Асамблеї від 9 грудня 1988 р., відповідно до яких жодна затримана чи 
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ув’язнена особа не повинна піддаватися тортурам, або жорстокому, 

нелюдському, або таким, що принижують гідність видам поводження чи 

покарання. 

Жодні обставини не можуть слугувати виправданням тортур або інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження чи покарання (принцип 6) [173]. 

Слід зазначити, що питанню попередження та недопущення катувань 

осіб, які перебувають під вартою, приділено увагу Радою з прав людини у 

Резолюції 31/31 (Катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що 

принижують гідність види поводження і покарання: гарантії, спрямовані на 

попередження катувань в період утримання в поліції і утримання під вартою 

до суду) від 24 березня 2016 р., в положеннях якої було підкреслено важливе 

значення систематичного перегляду правил, інструкцій, методів і практики 

проведення допитів, а також розробки національних керівних вказівок щодо 

допитів із метою запобігання будь-яких випадків тортур та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та 

покарання. Окрім цього, Рада з прав людини  наполегливо закликала держав 

у ході перегляду таких національних правил, інструкцій, методів і практики 

забезпечувати дотримання ними своїх міжнародних зобов’язань, наявність 

гарантій захисту від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання, а також враховувати 

при такому їхньому перегляді особливу важливість гарантій для того, щоб: a) 

забезпечувати людяні фізичні та інші умови для допитів; b) тривалість 

допитів відповідала зобов’язанням за міжнародним правом прав людини, 

включаючи заборону тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання; c) до осіб, які 

допитуються не застосовувалися примусові методи допиту, які применшують 

його здатність приймати рішення або міркувати, примушують до дачі 

свідчень, дачі показань проти себе або свідчення проти будь-якої іншої 
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особи; d) всім особам, які допитуються у період утримання в поліції й 

утримання під вартою до суду, надавалося право на присутність при допиті і 

допомогу адвоката, а у випадку необхідності – на присутність при допиті і 

послуги усного перекладача, який володіє відповідною кваліфікацією; 

е) вести належний облік і надійно зберігати протоколи допитів, проведених у 

період утримання в поліції і утримання під вартою до суду, в яких, у тому 

числі повинні зазначатися відомості щодо їхньої тривалості і перерви в 

допитах, а також про особу співробітника правоохоронних органів, який 

проводить допит та інших присутніх при допиті осіб; f) встановити норми, в 

силу яких співробітники правоохоронних органів зобов’язані повідомляти 

про випадки катувань або інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження та покарання до вищої інстанції, і 

передбачити відповідні санкції за невиконання цього обов’язку, а також, за 

необхідності, надати незалежним органам повноваження здійснювати нагляд 

або приймати корекційні заходи; g) у всіх випадках враховувалися особисті 

обставини допитуваної особи (пп. 11,12) [174, с. 164–165]. 

Статутами та процедурно-процесуальними документами МКС, МТКЮ, 

МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК також закріплено норми, які стосуються 

забезпечення прав осіб, обвинувачених у скоєнні злочину. Так, зокрема, 

мінімальні гарантії обвинуваченого закріплені в положеннях Статуту МКС, 

відповідно до яких при визначенні будь-якого звинувачення обвинувачений 

має право на публічне слухання, з урахуванням положень Статуту, на 

справедливе слухання, яке проводиться неупередженим чином, і, як мінімум, 

на такі гарантії на основі повної рівності: а) бути в терміновому порядку і 

детально поінформованим мовою, яку обвинувачений розуміє повною мірою 

і на якій він говорить, про характер, підстави та зміст обвинувачення, яке 

йому пред’явлено; b) мати достатній час і можливості для підготовки свого 

захисту, а також вільно спілкуватися з обраним захисником в умовах 

конфіденційності; с) бути судимим без невиправданої затримки; d) з 
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урахуванням п. 2 ст. 63 бути судимим у його присутності і захищати себе 

особисто або за посередництвом призначеного ним захисника, бути 

поінформованим, якщо він не має захисника, про це право, мати 

призначеного йому Судом захисника в будь-якому випадку, коли того 

вимагають інтереси правосуддя, і безоплатно для нього в будь-якому 

випадку, коли він не має достатньо коштів для оплати послуг захисника; 

е) допитувати свідків обвинувачення або мати право на те, щоб їх допитали, а 

також вимагати виклику й допиту свідків захисту, які свідчать на його 

користь, на тих самих умовах, які існують для свідків, які надають свідчення 

проти нього. Обвинувачений також має право висувати аргументи на свій 

захист і представляти інші докази, які є допустимими згідно зі Статутом; 

е) безкоштовно користуватися допомогою кваліфікованого перекладача й 

одержувати переклади, необхідні для того, щоб судовий розгляд відповідав 

вимогам справедливості, у випадках, коли мова, яка використовується для 

розгляду справи в Суді або при складанні документів, представлених Суду, 

не є тією мовою, яку обвинувачений розуміє повною мірою і на якій він 

говорить; g) не бути примушеним до дачі свідчень або до визнання себе 

винним і мати право зберігати мовчання, причому таке мовчання не повинно 

прийматися до уваги при визначенні вини або невинності; h) без прийняття 

присяги виступати з усними або письмовими заявами на свій захист; і) бути 

вільним від тягаря доведення зворотного або обов’язку спростування (ст. 67 

Статуту МКС).  

Норми щодо прав обвинувачених закріплені також у Законі про 

заснування Надзвичайних палат в судах Камбоджі для переслідування за 

злочини, вчинені в період Демократичної Кампучії (ст. 35 нова), ППД СТЛ 

(правило 69), Статуті СТЛ (ст. 16), Статуті СССЛ (ст. 17), Статуті МКТР 

(ст. 20), Статуті МТКЮ (ст. 21). 

Крім того, Статутом МКС закріплюється можливість забезпечення 

безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства, зокрема 
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обвинуваченого. Так, у ст. 64 Статуту МКС зазначається, що при здійсненні 

своїх функцій до початку судового розгляду або під час судового розгляду 

Судова палата у випадку необхідності: забезпечує захист обвинуваченого 

(ст. 64 (6 (е) Статуту МКС). Також, як виняток із принципу проведення 

відкритих слухань, передбачений ст. 67, палати Суду можуть для захисту 

потерпілих і свідків або обвинуваченого провести будь-яку частину розгляду 

in camera або дозволити надати докази за допомогою електронних чи інших 

спеціальних засобів (ст. 68 (2)). 

Так, слід також звернути увагу на те, що особа, яка брала участь у 

злочині, пов’язаному зі злочинною організацією, може мати важливу 

інформацію про структуру організації, методах діяльності, операціях і 

зв’язках з іншими місцевими або іноземними групами. Дедалі більше країн 

приймають законодавство або проводять політику з метою сприяння 

співробітництву таких осіб у розслідуванні справ, пов’язаних з 

організованою злочинністю. Цих осіб називають по-різному: свідки, які 

співпрацюють, свідки звинувачення, свідки, які співпрацюють зі слідством, 

особи, які співпрацюють з органами юстиції, державні свідки, «стукачі» і 

«пентіти» (італійське слово, що означає «ті, хто покаялися»). Ті, хто йде на 

співпрацю, не керуються моральними спонуканнями. Багато з них 

співпрацюють у надії на звільнення від покарання або принаймні на 

зменшення терміну тюремного ув’язнення і фізичний захист себе і своїх 

сімей. Вони складають більшість учасників програм захисту свідків. Прояв 

поблажливості в процесі судового переслідування (або навіть звільнення від 

такого переслідування) в поєднанні із захистом свідків вважається 

ефективним засобом успішного судового переслідування у справах, 

пов’язаних з організованою злочинністю [135, с. 19]. 

Проте така практика може викликати питання етичного характеру, 

оскільки вона може розглядатися як заохочення осіб, які вчинили злочини, 

шляхом звільнення їх від покарання. У зв’язку з цим дедалі більша кількість 
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правових систем передбачають для тих осіб, які йдуть на співпрацю, не повне 

звільнення від відповідальності за участь у злочинній діяльності, а 

пом’якшення покарання, яке може відбутися лише як наслідок їхнього 

співробітництва під час судового процесу [135, с. 20]. 

Однією з гарантій забезпечення безпеки осіб, які співпрацюють із 

правосуддям, є положення процедурно-процесуальних актів органів 

міжнародного кримінального судочинства, відповідно до якого, судовий 

розгляд у справі осіб, яким висунуті спільні обвинувачення, ведеться спільно, 

за винятком тих випадків, коли Суд з власної ініціативи або на прохання 

Прокурора або захисту віддає розпорядження про проведення окремих 

судових розглядів, якщо він визнає це необхідним для того, щоб уникнути 

завдання серйозної шкоди обвинуваченому або для захисту інтересів 

правосуддя. При спільному судовому розгляді кожному обвинуваченому 

надаються такі самі права, як і в тому випадку, якщо б розгляд у справі цього 

обвинуваченого вівся окремо (правило 136 ППД МКС, правило 82 ППД 

МКТР, правило 82 ППД МТКЮ, правило 82 СССЛ). 

Також у випадках скоєння злочинів групою осіб та подальшого 

спільного судового розгляду стосовно них важливо забезпечити окремо 

допит кожного з них, оскільки один зі співучасників може надавати 

свідчення, що є важливими для належного й ефективного розгляду справи. У 

тому випадку, якщо надані свідчення одного з обвинувачених є істотними і 

можуть спричинити загрозу його безпеці, припустимими до застосування 

можуть бути заходи, що передбачені для забезпечення безпеки свідків 

злочину, оскільки є можливим вплив на осіб, які скоїли злочин, коли вони 

сприяють відправленню правосуддя. Зокрема, до таких заходів забезпечення 

безпеки, що передбачені правилом 87 Правил процедури й доказування МКС, 

належать: вилучення з відкритих протоколів Палати імен потерпілого, свідка 

або іншої особи, яким загрожує небезпека внаслідок свідчень, наданих 

свідком, чи інформації, яка могла б сприяти встановленню їхньої 
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особистості; заборона прокурору, захисту або будь-якому іншому учаснику 

судового розгляду розкривати таку інформацію будь-якій третій стороні; 

надання свідчень з використанням електронних або інших спеціальних 

засобів, включаючи технічні засоби, які дають змогу змінювати зображення 

або голос, аудіовізуальну техніку, зокрема відеоконференції та закриті 

передачі, і виняткове використання звукових засобів; використання відносно 

потерпілого, свідка чи іншої особи, яким загрожує небезпека внаслідок 

свідчень, наданих свідком, псевдонімів; або проведення Палатою частини 

своїх слухань in camera (правило 87 ППД МКС) [116]. 

Положення РСС МКС також передбачають окреме утримання груп 

ув’язнених. Так, начальник місця позбавлення волі може організувати 

використання приміщень загального користування пенітенціарного центру і 

розділити камери перетинками таким чином, щоб відокремити один від 

одного певні групи ув’язнених в інтересах безпеки одного або декількох 

ув’язнених, а також для належного функціонування та роботи 

пенітенціарного центру (положення 202 (1) РСС). 

 Тримання в конфіденційності особової справи ув’язненого також 

відіграє істотну роль у процесі забезпечення його безпеки. Зокрема, нормами 

РС МКС передбачено, що особиста справа кожної особи, яка утримується під 

вартою особи, є конфіденційною. Доступ до особової справи ув’язненого має 

його адвокат, а також особи, які отримали дозвіл Секретаря, за винятком тих 

випадків, коли в інтересах належного управління пенітенціарним центром 

начальник місця позбавлення волі в консультації з Секретарем вирішує 

перешкодити ознайомленню з подібною інформацією. Палата може за 

власною ініціативою або на прохання будь-якої зацікавленої особи зробити 

розпорядження щодо закриття або відкриття всієї особистої справи 

ув’язненого або її частини (положення 92 РС МКС). 

 Варто відзначити, що нормами процедурно-процесуальних актів 

органів міжнародного кримінального судочинства, зокрема, Регламентом 
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Секретаріату Суду на Секретаря покладено обов’язок вживати заходи з 

метою забезпечення охорони здоров’я і безпеки ув’язнених (ч. 1 положення 

103 РСС МКС).  

 Згідно з положеннями РС МКС відповідно до Статуту, Правил та 

Регламенту Cуду, Секретар несе загальну відповідальність за всі аспекти 

управління пенітенціарним центром, у тому числі забезпечення безпеки і 

порядку, та приймає всі пов’язані з цим рішення. Повсякденне виконання 

функцій, викладених у п. 1 цього положення, покладається на начальника 

місця ув’язнення. У відповідних випадках начальник місця позбавлення волі 

може доручити виконання окремих функцій іншим особам (положення 90 РС 

МКС). 

Начальник місця позбавлення волі підтримує дисципліну і порядок для 

забезпечення безпечного утримання під вартою та належного управління 

пенітенціарним центром (ч.1 положення 95 РС МКС). Начальник місця 

позбавлення волі несе відповідальність за надійне утримання під вартою всіх 

ув’язнених, безпечне і гуманне поводження з ними, забезпечення їхніх прав, 

визначених Судом, і за підтримку дисципліни і належного порядку в 

пенітенціарному центрі (положення 187 (1) РСС МКС). 

Після прибуття до пенітенціарного центру ув’язненого фотографують і 

знімають відбитки пальців. Реєструються особливі прикмети і будь-яка інша 

інформація, необхідна для забезпечення безпеки і підтримання належного 

порядку в пенітенціарному центрі (положення 188 РСС МКС). 

Ув’язненому дозволяється залишити одяг і особисті речі для власного 

користування або вживання, за винятком тих випадків, коли, на думку 

начальника місця ув’язнення, подібні речі становлять загрозу для безпеки чи 

належного порядку в пенітенціарному центрі, або для здоров’я і безпеки 

ув’язнених чи будь-якої особи в пенітенціарному центрі. Речі, що 

представляють собою загрозу для безпеки чи належного порядку в 

пенітенціарному центрі, для здоров’я чи безпеки ув’язнених або інших осіб у 
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пенітенціарному центрі, вилучаються персоналом пенітенціарного центру, 

який потім інформує про це начальника місця ув’язнення (положення 166 (1-

2) РСС МКС). 

Будь-яка річ, отримана ззовні пенітенціарного центру, включаючи 

будь-яку річ, принесену будь-яким відвідувачем для ув’язненого, підлягає 

перевірці з точки зору безпеки і доставляється в межах пенітенціарного 

центру його персоналом. Начальник місця позбавлення волі може заборонити 

отримання або може конфіскувати будь-яку річ, призначену для 

використання або вживання ув’язненими, якщо така річ являє собою загрозу 

для: a) безпеки чи належного порядку в пенітенціарному центрі; або 

b) здоров’я і безпеки ув’язнених або будь-якої іншої особи в пенітенціарному 

центрі (положення 167(1)(2) РСС МКС). 

Начальник місця позбавлення волі може наказати обшукати 

ув’язненого в будь-який час, коли він вважає, що це необхідно для 

забезпечення безпеки і підтримання належного порядку в пенітенціарному 

центрі. Коли ув’язнений прибуває до пенітенціарного центру, начальник 

місця ув’язнення віддає розпорядження про обшук ув’язненого та огляд його 

одягу щодо наявності предметів, які можуть становити небезпеку для: 

a) забезпечення безпеки і підтримання належного порядку в пенітенціарному 

центрі; або b) даного ув’язненого, будь-якого іншого ув’язненого, будь-якого 

співробітника пенітенціарного центру або будь-якого його відвідувача. У тих 

випадках, коли в начальника місця ув’язнення є підстави вважати, що в 

ув’язненого є заборонений предмет, зазначений у п. 2, і що подібний предмет 

може бути виявлений лише за допомогою зняття всього одягу, начальник 

місця ув’язнення може дати вказівку про проведення подібного обшуку 

ув’язненого. У тих випадках, коли ув’язненого просять повністю роздягтися, 

обшук проводиться таким чином, щоб він ніколи не опинявся повністю 

роздягненим і щоб проявлялася повага до особливостей його культурних 

традицій. Ув’язнений не роздягається і йому не може бути наказано 
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роздягтися в присутності іншого ув’язненого, і будь-який обшук за подібних 

обставин проводиться в присутності персоналу тієї ж статі, що і цей 

ув’язнений. За подібних обставин обшук ув’язненого проводиться не більше, 

ніж двома співробітниками. У тих випадках, коли ув’язнений відмовляється 

співпрацювати при проведенні обшуку, начальник місця позбавлення волі 

може віддати наказ про застосування мінімальної сили, необхідної для 

проведення цього обшуку (положення 194 РСС МКС). 

Положеннями РСС МКС передбачено, що при вході до пенітенціарного 

центру всі особи проходять перевірку, передбачену системою безпеки. Будь-

якій особі, яка відмовляється виконувати такі вимоги, може бути відмовлено 

в доступі до пенітенціарного центру. Під час відвідування відвідувачам не 

дозволяється передавати будь-які речі ув’язненому. У тих випадках, коли 

начальник місця позбавлення волі вважає, що цей Регламент або будь-яке 

положення, що стосується питань утримання під вартою, порушуються тим 

чи іншим чином, він може негайно припинити відвідування та повідомити 

ув’язненому і відвідувачеві про причини такого рішення. Відвідувача можуть 

попросити покинути пенітенціарний центр, і начальник місця позбавлення 

волі доповідає про цей випадок Секретарю. Це положення застосовується в 

рівній мірі до всіх відвідувачів (положення 181 РСС МКС). 

 Крім того, начальник місця позбавлення волі несе відповідальність за 

надійне утримання під вартою всіх ув’язнених, безпечне і гуманне 

поводження з ними, забезпечення їхніх прав, визначених Судом, і за 

підтримку дисципліни і належного порядку в пенітенціарному центрі 

(положення 187 (1) РСС). 

Положенням РСС МКС закріплено право начальника місця ув’язнення 

санкціонувати проведення спеціального обшуку камери ув’язненого, якщо у 

нього є підстави вважати, що в цій камері є предмет, який несе загрозу для 

здоров’я і безпеки цього ув’язненого або будь-якої особи в пенітенціарному 
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центрі, а також для безпеки і забезпечення належного порядку в 

пенітенціарному центрі (положення 195 (2) РСС). 

За необхідності, з метою забезпечення здоров’я та особистої безпеки 

ув’язненого або для забезпечення безпеки і підтримання належного порядку 

в пенітенціарному центрі, Секретар може віддати розпорядження про 

контроль камери ув’язненого за допомогою апаратури відеоспостереження і 

доповідає про своє рішення Президії. У подібних випадках Секретар 

переглядає своє рішення кожні 14 календарних днів, а у випадку необхідності 

продовження терміну спостереження інформує Президію в письмовому 

вигляді про причини подібного продовження. Секретар повідомляє 

відповідного ув’язненого та його адвоката про будь-які розпорядження, 

винесені відповідно до п. 1. Ув’язнений може подати скаргу щодо 

використання апаратури відеоспостереження відповідно до процедури подачі 

скарг (положення 196 РСС МКС). 

Ув’язнений може бути поміщений до ізолятор лише за розпорядженням 

начальника місця ув’язнення з метою позбавити його можливості заподіяння 

шкоди самому собі або іншим ув’язненим і, за виняткових обставин, для 

забезпечення безпеки і підтримання належного порядку в пенітенціарному 

центрі. У жодному випадку поміщення до ізолятора не застосовується в 

якості дисциплінарного заходу. Начальник місця позбавлення волі інформує 

штатного лікаря про всі випадки використання ізолятора. Штатний лікар дає 

письмовий висновок щодо того, чи здатний цей ув’язнений фізично і 

психічно винести подібну ізоляцію. Жоден ув’язнений не може перебувати в 

ізоляторі більше семи днів поспіль без повторного розгляду відповідного 

рішення. Якщо необхідна подальша ізоляція, начальник місця позбавлення 

волі доповідає про це Секретареві до закінчення семиденного терміну. 

Штатний лікар підтверджує письмово, що ув’язнений, як і раніше, фізично і 

психічно здатний винести продовження подібної ізоляції. Кожне 

продовження ув’язнення в ізоляторі вимагає дотримання тієї ж процедури, 
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що викладена в п. 5. Ув’язненого, поміщеного до ізолятора, щодня 

відвідують начальник місця перебування та штатний лікар або його 

заступник. Ув’язнений, поміщений до ізолятора, може в будь-який час 

звернутися з проханням щодо надання медичної допомоги. Подібна допомога 

надається, як тільки це стає можливо, і в будь-якому випадку протягом 24-х 

годин після звернення з таким проханням. Ув’язнений може подавати скаргу 

відповідно до процедури подачі скарг (положення 212 РСС МКС). 

У випадку, якщо в пенітенціарному центрі виникають серйозні 

заворушення або інші обставини надзвичайного характеру, начальник місця 

позбавлення волі може вжити таких заходів, які є терміново необхідними для 

забезпечення безпеки ув’язнених і персоналу пенітенціарного центру або 

безпеки самого пенітенціарного центру. Про будь-які заходи, які були 

прийняті начальником місця позбавлення волі на підставі п. 1 цього 

положення, негайно сповіщають Секретаря, який може за згодою Президіуму 

тимчасово призупинити дію всіх або частини положень цього Регламенту або 

Регламенту Секретаріату, які стосуються питань утримання під вартою, якщо 

це необхідно для відновлення безпеки і належного порядку в 

пенітенціарному центрі (положення 96 РС). 

Варто зазначити, що ув’язнений має право подати скаргу з приводу 

будь-якого адміністративного рішення або розпорядження, а також з будь-

якого іншого питання, що стосується утримання його під вартою. Процедура 

подачі скарги викладається в Регламенті Секретаріату і передбачає право 

ув’язненого звернутися зі скаргою до Президії (положення 106 РС МКС).  

Аналізуючи закріплені статутними та процедурно-процесуальними 

актами органів міжнародної кримінальної юрисдикції норми, варто 

відмітити, що в них, переважно, визначені заходи забезпечення безпеки осіб, 

які скоїли злочин у межах приміщення суду або пенітенціарного центру, 

разом із тим вони можуть піддаватися небезпеці під час прямування до залу 

судового засідання або під час будь-якого іншого переміщення. 
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На підтвердження зазначеної думки свідчить положення РСС МКС, 

відповідно до якого, при перевезенні ув’язненого до пенітенціарного центру 

або з нього здійснюється все можливе для того, щоб його не бачили сторонні 

особи, і вживаються всі можливі запобіжні заходи, щоб захистити його від 

образ, заподіяння ушкоджень, цікавості та будь-якого розголосу. 

Перевезення ув’язненого завжди проводиться за допомогою транспортних 

засобів з належною вентиляцією й освітленням і таким чином, щоб захистити 

його від зайвих фізичних страждань або приниження його гідності; при 

цьому враховується недієздатність будь-якого роду, від якої страждає даний 

ув’язнений (положення 200 (1)(2) РСС). 

Варто також звернути увагу на те, що процедурно-процесуальними 

документами міжнародних органів кримінальної юрисдикції передбачено 

норму щодо можливого застосування сили проти ув’язненого. Так, згідно з 

положеннями РСС МКС сила застосовується проти ув’язненого лише як 

крайній засіб. Персонал пенітенціарного центру застосовує мінімальну силу, 

необхідну для обмеження дій ув’язненого і відновлення порядку. Персонал 

пенітенціарного центру може застосовувати силу проти ув’язненого за таких 

обставин: a) у порядку самооборони або для захисту ув’язненого або будь-

якої іншої особи в пенітенціарному центрі; або b) у випадку: i) спроби втечі; 

ii) активного або пасивного опору виконанню розпорядження, винесеного на 

підставі РСС МКС, або будь-якого правила, що стосується порядку 

утримання під вартою (положення 204 (1)(2) РСС МКС). 

При цьому, важливо зазначити, що застосування сили проти особи, яка 

скоїла злочин, може використовуватися з метою примусити її до здійснення 

певних дій або відмови від них, що може, в свою чергу, порушувати її права, 

закріплені процедурно-процесуальними актами міжнародних органів 

кримінальної юрисдикції.  

Проте слід зазначити, що згідноз положеннями РСС МКС начальник 

місця позбавлення волі вживає необхідних заходів для того, щоб ув’язненого, 
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проти якого було застосовано силу, якомога швидше був обстежений 

штатним лікарем і, у випадку необхідності отримав від нього медичну 

допомогу. Медичне обстеження проводиться конфіденційно і під час 

відсутності будь-якого немедичного персоналу. Ув’язнений, проти якого 

застосовувалася сила, може подати скаргу (положення 204 (4)(7) РСС МКС). 

Положення РСС МКС містять норми, спрямовані на забезпечення 

безпеки осіб, які є учасниками міжнародного кримінального судочинства, що 

можуть застосовуватися і до осіб, які скоїли злочин. Зокрема, РСС МКС 

передбачає, що Секретаріат надає допомогу свідкам, потерпілим, які 

з’являються до Суду, та особам, яким загрожує небезпека, за допомогою: 

a) організації, у випадку необхідності, медичного обслуговування та 

допомоги в період їхнього перебування в Суді або в тому місці, де 

проводиться розгляд; b) забезпечення, у випадку необхідності, психологічної 

допомоги, особливо дітям, інвалідам, людям похилого віку, особам і жертвам 

сексуального насилля. Секретаріат створює місцеві системи для 

забезпечення, особливо на місцях, охорони здоров’я та благополуччя свідків, 

потерпілих, які з’являються до Суду, та осіб, яким загрожує небезпека 

(положення 89). Положення 92–96 РСС також передбачають забезпечення 

безпеки осіб, яким загрожує небезпека. До них можна віднести й осіб, які 

скоїли злочин, проте чіткого закріплення заходів забезпечення безпеки для 

цієї групи учасників міжнародного кримінального судочинства в нормах 

статутів і процедурно-процесуальних актів органів міжнародної кримінальної 

юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ) не міститься [124]. 

Враховуючи зазначене вище, доходимо висновку, що особи, які скоїли 

злочин, мають право на забезпечення безпеки на рівні з іншими учасниками 

кримінального процесу. Проте в питанні забезпечення безпеки підвищена 

увага приділяється здебільшого жертвам і свідкам злочину. Так, статути та 

процедурно-процесуальні акти органів міжнародної кримінальної юрисдикції 

(МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, НПСК) містять положення, які більшою 
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мірою присвячені забезпеченню безпеки жертв і свідків злочинів (ст. 68 

Статуту МКС, ст. 22 Статуту МТКЮ, ст. 21 Статуту МКТР, ст. 16 (4) Статуту 

СССЛ, ст. 12 (4) Статуту СТЛ, правило 12 bis ВП НПСК). Крім того, 

зазначені акти не містять чіткого визначення права на забезпечення безпеки 

осіб, які скоїли злочин. Вважаємо, що це є суттєвим недоліком, оскільки ця 

категорія учасників судочинства може піддаватися сторонньому незаконному 

впливу зі сторони інших співучасників у випадку надання проти них свідчень 

та сприяння судовому розгляду. 

Враховуючи викладене вище, пропонуємо: 

1. Закріпити у відповідних правових актах органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції (статутах, правилах процедури та доказування, 

регламентах) норму щодо забезпечення безпеки осіб, які скоїли злочин, і 

викласти її у такій редакції: «Забезпечення безпеки осіб, які скоїли злочин, – 

це здійснення комплексних заходів для безпеки, фізичного і психологічного 

благополуччя, забезпечення гідності та недоторканності особистого життя 

осіб, які скоїли злочин». 

2. Визначити чіткий перелік заходів забезпечення безпеки вказаної 

категорії осіб і підстави їхнього застосування і скасування. До заходів 

забезпечення безпеки осіб, які скоїли злочин, пропонуємо віднести: 

використання псевдоніму; спотворення зображення особи за допомогою 

електронної мозаїки; спотворення голосу за допомогою електронних засобів; 

закриті засідання – проведення слухання in camera; відеоконференції, коли 

особа бере участь у розгляді за допомогою прямого відеозв’язку; вилучення 

із загальнодоступних протоколів розгляду будь-якої інформації, яка могла б 

сприяти встановленню особи, якій загрожує небезпека; будь-яке поєднання 

перелічених вище заходів захисту; можливість окремого тримання особи, яка 

скоїла злочин; особисту охорону, охорону житла і майна; видачу спеціальних 

засобів індивідуального захисту; конфіденційність місцезнаходження особи. 
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Підставою для застосування заходів забезпечення безпеки визнати 

наявність даних про існування реальної загрози безпеці, фізичному та 

психологічному благополуччю, гідності та недоторканності особистого 

життя особи, яка скоїла злочин (або наявність даних про існування реальної 

загрози життю, здоров’ю та майну особи). 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Слід констатувати, що в актах органів міжнародної кримінальної 

юрисдикції не знайшло свого закріплення поняття «забезпечення безпеки 

осіб, на яких покладено реалізацію задач міжнародного кримінального 

судочинства», заходи їхнього захисту, підстави застосування та скасування 

цих заходів. Задля усунення цього недоліку пропонуємо внести до положень 

міжнародно-правових актів кримінальної юрисдикції (статутів, правил 

процедури та доказування, регламентів) поняття «забезпечення безпеки осіб, 

на яких покладено реалізацію задач міжнародного кримінального 

судочинства» і викласти його у такій редакції: «забезпечення безпеки осіб, на 

яких покладено реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства – 

це здійснення комплексних заходів спеціально уповноваженими органами 

для безпеки, фізичного і психологічного благополуччя, забезпечення гідності 

та недоторканності особистого життя цих осіб у зв’язку з їхньою 

професійною діяльністю та належного відправлення правосуддя».  

2. До заходів забезпечення безпеки осіб, на яких покладено реалізацію 

задач міжнародного кримінального судочинства пропонуємо віднести: 

забезпечення безпеки приміщень; забезпечення безпеки місця проживання 

судді, прокурора; використання особистого охоронця; можливість видачі 

зброї судді; використання технічних засобів контролю і прослуховування 

телефонних та інших переговорів; візуальне спостереження; тимчасове 

розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; забезпечення 

конфіденційності даних про об’єкти захисту. 
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3. Підставою застосування заходів забезпечення безпеки може бути 

заява судді, прокурора про існування реальної загрози його безпеці, 

фізичному і психологічному благополуччю, гідності та недоторканності 

особистого життя (або наявність даних про існування реальної загрози 

життю, здоров’ю та майну особи) або рішення уповноваженого органу про 

необхідність застосування заходів забезпечення безпеки стосовно судді, 

прокурора.  

4. Підставами скасування заходів забезпечення безпеки вважати такі: 

усунення реальної загрози безпеці, фізичному і психологічному 

благополуччю, гідності та недоторканності особистого життя (або наявність 

даних про існування реальної загрози життю, здоров’ю та майну особи); 

закінчення строку, на який обирався захід забезпечення безпеки; заява особи, 

відносно якої застосовано заходи забезпечення безпеки. 

5. Негативною тенденцією є та обставина, що в усьому світі 

правозахисники зазнають переслідувань (їм погрожують, їх залякують, 

здійснюють на них напади тощо) за те, що вони повідомляють про випадки 

порушень прав людини, збирають відповідну інформацію та надають 

допомогу, й ці переслідування  негативно впливають на виконання ними 

професійних обов’язків і безпеку, у зв’язку з цим існує об’єктивна 

необхідність щодо прийняття заходів забезпечення безпеки щодо цієї 

категорії учасників міжнародного кримінального судочинства.  

6. Суттєву увагу в процедурно-процесуальних актах МКС, внутрішніх 

актах (адміністративні інструкції, накази, інформаційні циркуляри тощо) 

приділено забезпеченню інформаційної безпеки Суду, зокрема, передбачено 

здійснення класифікації інформації, яка знаходиться в розпорядженні Суду 

згідно з рівнем ризику, встановлення порядку використання мобільних 

пристроїв і портативних запам’ятовуючих засобів, які використовуються в 

роботі суду, встановлення порядку доступу третіх осіб до інформації тощо.   
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7. Статутами та процедурно-процесуальними актами міжнародних 

органів кримінальної юрисдикції закріплено універсальні заходи 

забезпечення безпеки жертв і свідків злочинів, серед яких: можливість 

проведення закритих засідань, зміна голосу та зовнішності, використання 

екрану між свідком і обвинуваченим, консультування до і після дачі свідчень. 

Суттєвою гарантією забезпечення фізичної і психічної безпеки дітей – жертв 

і свідків злочину, які беруть участь у кримінальному судочинстві, є 

залучення спеціалістів у справах дітей. 

8. Аналізуючи положення статутних і процедурно-процесуальних актів 

міжнародних органів кримінальної юрисдикції, доходимо висновку, що в них 

закріплений широкий перелік заходів щодо забезпечення безпеки жертв і 

свідків злочинів. Разом із тим зазначені акти не містять нормативного 

закріплення поняття «забезпечення безпеки потерпілих і свідків». Крім того, 

існує проблема практичної реалізації закріплених положень, оскільки 

здійснення деяких заходів, зокрема програм захисту, вимагає активної 

підтримки з боку держав-учасниць. Виходячи з означеного, вважаємо за 

необхідне: 1) закріпити в актах органів міжнародної кримінальної юрисдикції 

(статутах, правилах процедури і доказування, регламентах) таке положення: 

«Забезпечення безпеки потерпілих і свідків – це комплекс заходів, що 

здійснюється з метою захисту фізичної недоторканності, психологічної 

підтримки, забезпечення гідності і недоторканності життя потерпілих і 

свідків злочинів»; 2) закріпити в зазначених актах норму, що передбачає 

право потерпілого або свідка у випадку відмови в застосуванні заходів 

забезпечення безпеки (у тому числі і програм захисту) звертатися до органу, 

що прийняв відповідне розпорядження або рішення (Палата Суду, 

Секретаріат), із заявою про його перегляд. 

9. У положеннях процесуальних актів органів міжнародної кримінальної 

юрисдикції закріплені загальні процесуальні права підозрюваних та 

обвинувачених осіб; норми, які регламентують забезпечення безпеки під час 
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перебування в пенітенціарному центрі (під вартою), разом із тим не 

визначено конкретних заходів забезпечення їхньої безпеки під час 

безпосередньої участі у судовому засіданні при проведені судових слухань. 

10. Виходячи з означеного, пропонуємо закріпити у відповідних 

правових актах органів міжнародної кримінальної юрисдикції (статутах, 

правилах процедури та доказування, регламентах) норму щодо забезпечення 

безпеки осіб, які скоїли злочин, і викласти її у такій редакції: «Забезпечення 

безпеки осіб, які скоїли злочин – це здійснення комплексних заходів для 

безпеки, фізичного і психологічного благополуччя, забезпечення гідності та 

недоторканності особистого життя осіб, які скоїли злочин». 

11. Закріпити чіткий перелік заходів забезпечення безпеки вказаної 

категорії осіб та підстави для їхнього застосування і скасування. До заходів 

забезпечення безпеки осіб, які скоїли злочин, пропонуємо віднести такі: 

використання псевдоніму; спотворення зображення особи за допомогою 

електронної мозаїки; спотворення голосу за допомогою електронних засобів; 

проведення закритих  засідань; використання режиму відеоконференції, коли 

особа бере участь у розгляді за допомогою прямого відеозв’язку; вилучення 

із загальнодоступних протоколів розгляду будь-якої інформації, яка могла б 

сприяти встановленню особи, якій загрожує небезпека; будь-яке поєднання 

перелічених вище заходів захисту; можливість окремого тримання особи, яка 

скоїла злочин; особисту охорону, охорону житла і майна; видачу спеціальних 

засобів індивідуального захисту; конфіденційність місцезнаходження особи. 

Підставою для застосування заходів забезпечення безпеки визнати 

наявність даних про існування реальної загрози безпеці, фізичному і 

психологічному благополуччю, гідності та недоторканності особистого 

життя особи, яка скоїла злочин. 

 

 

 



178 

 

ВИСНОВКИ 

 1. Під егідою ООН закладено правовий фундамент регламентації 

загального права людини на безпеку, що знайшло своє закріплення в Хартії 

прав людини. До цього процесу залучені головні органи ООН, Рада з прав 

людини, спеціалізовані інституції, Конгреси ООН з попередження 

злочинності й кримінального правосуддя, Програма розвитку ООН тощо. 

Так,  в Резолюції ГА ООН A/RES/66/290 (п. 3) міститься поняття «безпека 

людини», що з-поміж іншого включає «право людей на життя в умовах 

свободи й гідності; а також свободи від злиднів і безвиході; право на свободу 

від страху і потреби; можливість користування своїми правами та всебічне 

розкриття свого людського потенціалу в умовах рівних можливостей…».  

 Універсальними актами запропоновано розуміння концепції 

забезпечення безпеки людини, під якою слід розуміти захист основоположної 

сутності людського життя таким чином, щоб забезпечити дотримання свобод 

людини та її самореалізацію. Це означає захист фундаментальних свобод, 

захист людей від тяжких та розповсюджених загроз і ситуацій. Забезпечення 

безпеки людини означає створення політичних, суспільних, екологічних, 

військових, культурних систем, які в сукупності створюють для людей умови 

для виживання, засоби до існування та збереження людської гідності. 

 2. Задля удосконалення національного законодавства міжнародними  

універсальними актами рекомендовано передбачити в національному 

законодавстві заходи щодо забезпечення безпеки жертв і свідків злочинів з 

урахуванням особливих потреб вразливих груп населення (дітей, жінок, 

жертв тероризму, жертв транснаціональної злочинності), серед яких: видача 

судами охоронних або заборонних наказів щодо заборони вступати надалі в 

контакт із жертвою злочину; ізоляція правопорушника від жертви; 

повідомлення жінок, які зазнали насильства, про звільнення правопорушника 

з-під варти або з місця ув’язнення; опитування дітей за відсутності 

передбачуваного правопорушника; наявність окремих залів очікування в суді 
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й приміщень для допиту; нерозголошення інформації про місцезнаходження 

жертв, свідків злочину; використання щитів або перетинок, дача свідчень за 

допомогою відео-конференц-зв’язку, анонімна дача показань; допущення 

присутності супроводжуючої особи під час судових слухань; недопущення 

до зали суду представників громадськості та засобів масової інформації під 

час дачі свідчень дитиною; забезпечення повної анонімності, зміна особистих 

даних і/або переселення. 

 3. Поняття «безпека людини», його сутність і значення є 

обговорюваним та актуальним на міжнародному регіональному рівні, що 

підтверджується відповідними актами таких організацій як: Рада Європи, 

Європейський Союз, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, 

Організація американських держав, Африканський союз, Економічне 

співтовариство західноафриканських держав, Асоціація держав південно-

східної Азії, Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво, в яких 

детально регламентуються питання забезпечення безпеки окремих категорій 

осіб, зокрема: жінок, дітей, жертв  організованої злочинності, тероризму та  

кіберзлочинів, торгівлі людьми тощо.  

 4. Суттєвий внесок у розвиток правової основи забезпечення права на 

безпеку зроблено на рівні Ради Європи, зокрема, Комітету Міністрів, у 

рекомендаціях якого приділяється увага не лише забезпеченню безпеки 

потерпілих, свідків та осіб, які скоїли злочин, а й осіб, які забезпечують 

реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і прав учасників 

процесу (суддів, прокурорів, адвокатів). Зокрема, рекомендується 

застосовувати такі заходи захисту цієї категорії учасників кримінального 

судочинства як-от: охорона в приміщенні суду, особиста охорона. Також 

підкреслюється необхідність захисту членів сімей суддів і прокурорів. 

 5. Міжнародними універсальними і регіональними актами з прав 

людини приділено увагу забезпеченню безпеки учасників кримінального 

судочинства в аспекті використання інформаційно-комунікаційних 
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технологій та медіа, серед яких: заборона проведення репортажів у прямому 

ефірі в залі суду; можливість недопущення засобів масової інформації до 

участі в судовому засіданні; встановлення надійних систем захисту 

персональної інформації під час автоматизованої обробки даних тощо. 

 6. Статутами та процедурно-процесуальними актами органів 

міжнародної кримінальної юрисдикції (МКС, МТКЮ, МКТР, СССЛ, СТЛ, 

НПСК) закріплено правові положення, направлені на забезпечення захисту 

учасників міжнародного кримінального судочинства та передбачено 

створення спеціальних органів (Група з надання допомоги потерпілим і 

свідкам, Група підтримки жертв, Секція у справах потерпілих і свідків, Група 

підтримки потерпілих і свідків), на які покладено реалізацію завдань щодо 

забезпечення безпеки потерпілих і свідків злочинів. 

 7. Заходи забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального 

судочинства мають сприяти зведенню до мінімуму незручностей жертв, 

охорони їхнього особистого життя в тих випадках, коли це потрібно, і 

забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки їхніх сімей та свідків з їхнього 

боку і захисту від погроз та помсти. Під час забезпечення безпеки потерпілих 

і свідків злочинів мають враховуватися ґендерні та вікові особливості цих 

осіб. Застосування заходів безпеки не повинно завдавати шкоди і не 

суперечити правам обвинуваченого. Успішність заходів забезпечення 

безпеки залежить від узгодженого співробітництва держав-учасниць, їхньої 

активної участі в програмах практичної реалізації положень із забезпечення 

безпеки, що вдосконалить не лише механізм захисту учасників судочинства, 

а й зміцнить систему міжнародного правосуддя. Вважаємо, що лише за 

подібних умов можливе досягнення ефективних результатів із забезпечення 

безпеки свідків і потерпілих від злочинів та здійснення справедливого 

правосуддя. 

 8. В актах органів міжнародної кримінальної юрисдикції не знайшло 

свого закріплення поняття «забезпечення безпеки осіб, які забезпечують 
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реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і прав учасників 

процесу», не передбачено заходи їхнього захисту, підстави застосування та 

скасування цих заходів. Задля усунення цього недоліку пропонуємо внести 

до положень міжнародно-правових актів кримінальної юрисдикції (статутів, 

правил процедури та доказування, регламентів) поняття «забезпечення 

безпеки осіб, які забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального 

судочинства і прав учасників процесу» і викласти його у наступній редакції: 

«забезпечення безпеки осіб, які забезпечують реалізацію задач міжнародного 

кримінального судочинства і прав учасників процесу – це здійснення 

комплексних заходів спеціально уповноваженими органами для безпеки, 

фізичного і психологічного благополуччя, забезпечення гідності та 

недоторканності особистого життя цих осіб у зв’язку з їхньою професійною 

діяльністю та належного відправлення правосуддя».  

 9. До заходів забезпечення безпеки забезпечення безпеки осіб, які 

забезпечують реалізацію задач міжнародного кримінального судочинства і 

прав учасників процесу, пропонуємо віднести такі: забезпечення безпеки 

приміщень; забезпечення безпеки місця проживання судді, прокурора; 

використання особистого охоронця; можливість видачі зброї судді; 

використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та 

інших переговорів; візуальне спостереження; тимчасове розміщення у 

місцях, що забезпечують безпеку; забезпечення конфіденційності даних про 

об’єкти захисту. 

 Підставою застосування заходів забезпечення безпеки може бути заява 

судді, прокурора про існування реальної загрози його безпеці, фізичному та 

психологічному благополуччю, гідності та недоторканності особистого 

життя (або наявність даних про існування реальної загрози життю, здоров’ю 

та майну особи) або рішення уповноваженого органу про необхідність 

застосування заходів забезпечення безпеки стосовно судді, прокурора. 

Підставами скасування застосування заходів забезпечення безпеки вважати 
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такі: усунення реальної загрози безпеці, фізичному та психологічному 

благополуччю, гідності та недоторканності особистого життя (або наявність 

даних про існування реальної загрози життю, здоров’ю та майну особи); 

закінчення строку, на який обирався захід забезпечення безпеки; заява особи, 

стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки. 

 10. Негативною тенденцією є та обставина, що в усьому світі 

правозахисники зазнають переслідувань (їм погрожують, їх залякують, 

здійснюють на них напади тощо) за те, що вони повідомляють про випадки 

порушень прав людини, збирають відповідну інформацію та надають 

допомогу, й ці переслідування негативно впливають на виконання ними 

професійних обов’язків і безпеку, у зв’язку з цим існує об’єктивна 

необхідність щодо прийняття заходів забезпечення безпеки стосовно цієї 

категорії осіб.  

 11. Суттєву увагу в процедурно-процесуальних актах МКС, внутрішніх 

актах (адміністративні інструкції, накази, інформаційні циркуляри тощо)  

приділено забезпеченню інформаційної безпеки Суду, зокрема, передбачено 

здійснення класифікації інформації, яка перебуває в розпорядженні Суду 

згідно з рівнем ризику, встановлення порядку застосування мобільних 

пристроїв і портативних запам’ятовуючих засобів, які використовуються в 

роботі суду, встановлення порядку доступу третіх осіб до інформації тощо.   

 12. Статутами та процедурно-процесуальними актами міжнародних 

органів кримінальної юрисдикції закріплено універсальні заходи 

забезпечення безпеки жертв і свідків злочинів, серед яких: можливість 

проведення закритих засідань, зміна голосу та зовнішності, використання 

екрану між свідком і обвинуваченим, консультування до і після дачі свідчень. 

Суттєвою гарантією забезпечення фізичної і психічної безпеки дітей – жертв 

і свідків злочину, які беруть участь у кримінальному судочинстві, є 

залучення спеціалістів у справах дітей. 

 13. У статутах і процедурно-процесуальних актах міжнародних органів 
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кримінальної юрисдикції закріплено широкий перелік заходів щодо 

забезпечення безпеки жертв і свідків злочинів. Разом із тим зазначені акти не 

містять нормативного закріплення поняття «забезпечення безпеки потерпілих 

і свідків». Крім того, існує проблема практичної реалізації закріплених 

положень, оскільки здійснення деяких заходів, зокрема, програм захисту, 

вимагає активної підтримки з боку держав-учасниць. Виходячи з означеного, 

вважаємо за необхідне:  

 1) закріпити в актах органів міжнародної кримінальної юрисдикції 

(статутах, правилах процедури і доказування, регламентах) наступне 

положення: «Забезпечення безпеки потерпілих і свідків – це комплекс 

заходів, що здійснюється з метою захисту фізичної недоторканності, 

психологічної підтримки, забезпечення гідності й недоторканності життя 

потерпілих і свідків злочинів»;  

 2) закріпити у зазначених актах норму, що передбачає право 

потерпілого або свідка у випадку відмови щодо застосування заходів 

забезпечення безпеки (у тому числі й програм захисту) звертатися до органу, 

що прийняв відповідне розпорядження або рішення (Палата Суду, 

Секретаріат), із заявою про його перегляд. 

 14. У положеннях процесуальних актів органів міжнародної 

кримінальної юрисдикції закріплено загальні процесуальні права 

підозрюваних та обвинувачених осіб; норми, які регламентують забезпечення 

безпеки під час перебування в пенітенціарному центрі (під вартою), разом із 

тим не визначено конкретних заходів забезпечення їхньої безпеки під час 

безпосередньої участі у судовому засіданні. У зв’язку з цим, пропонуємо 

закріпити у статутах, правилах процедури та доказування, регламентах 

органів міжнародної кримінальної юрисдикції норму щодо забезпечення 

безпеки осіб, які скоїли злочин, і викласти її у такій редакції: «Забезпечення 

безпеки осіб, які скоїли злочин – це здійснення комплексних заходів задля 

безпеки, фізичного і психологічного благополуччя, забезпечення гідності та 
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недоторканності особистого життя осіб, які скоїли злочин». 

 15. Закріпити чіткий перелік заходів забезпечення безпеки означеної 

категорії осіб та підстави для їхнього застосування і скасування. До заходів 

забезпечення безпеки осіб, які скоїли злочин, пропонуємо віднести такі: 

використання псевдоніму; навмисне спотворення зображення особи за 

допомогою електронної мозаїки; спотворення голосу за допомогою 

електронних засобів; проведення закритих  засідань; використання режиму 

відеоконференції, коли особа бере участь у розгляді за допомогою прямого 

відеозв’язку; вилучення із загальнодоступних протоколів розгляду будь-якої 

інформації, яка могла б сприяти встановленню особи, якій загрожує 

небезпека; будь-яке поєднання перелічених вище заходів захисту; 

можливість окремого тримання особи, яка скоїла злочин; особисту охорону, 

охорону житла і майна; видачу спеціальних засобів індивідуального захисту; 

конфіденційність місцезнаходження особи. 

 Підставою для застосування заходів забезпечення безпеки визнати 

наявність даних про існування реальної загрози безпеці, фізичному і 

психологічному благополуччю, гідності та недоторканності особистого 

життя особи, яка скоїла злочин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Фоміна Л. О. Регламентація права на забезпечення безпеки в рамках 

ООН / Л. О. Фоміна // Юстиція, свобода і безпека як сфери європейської 

інтеграції України : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 3 березня 2014 р.) 

/ за ред. В. О. Серьогіна. – Х. : Рейтинг, 2014 – С. 113–115. 

2. Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих 

уголовному правосудию: мировой опыт и развитие российского 

законодательства (процессуальное исследование) : монография / 

Л. В. Брусницын. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 464 с. 

3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml. 

5. Замечание Комитета по правам человека общего порядка № 35 

Статья 9 (Свобода и личная неприкосновенность) CCPR/C/GC/35 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/244/53/PDF/G1424453.pdf?OpenElement. 

6. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 21 декабря 1965 г. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml. 

7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Итоговый документ 

Всемирного саммита 2005 года» A/RES/60/1 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/outcome2005.shtml. 

8. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Последующая 

деятельность в связи с пунктом 143 Итогового документа Всемирного 

саммита 2005 года, посвященным безопасности человека» A/RES/66/290 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
http://www.un.org/


186 

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/24/PDF/N1147624.pdf?OpenElement. 

9. Доклад Генерального секретаря «Последующие меры по итогам 

Саммита тысячелетия: Безопасность человека» A/64/701 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/263/40/PDF/N1026340.pdf?OpenElement. 

10. Человеческое развитие: новое измерение социально-

экономического прогресса : учебное пособие / под общ. ред. проф. В.П. 

Колесова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Права человека, 2008. – 636 с. 

11. Официальные отчеты A/64/PV.89 ГА ООН (Пункт 33 повестки дня 

(продолжение) Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по 

поддержанию мира во всех их аспектах) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/371/21/PDF/N1037121.pdf?OpenElement. 

12. Никитин Д. А. Конституционно-правовые основы безопасности 

личности в Российской Федерации : дис. на соискание ученой степени 

к.юрид.н. : 12.00.02 / Д. А. Никитин. – Саратов, 2005. – 223 с. 

13. Телятников А. А. Безопасность личности в уголовном праве : дис. 

на соискание ученой степени к.юрид.н. : 12.00.08 / А. А. Телятников. – 

Ставрополь, 2009. – 192 с. 

14. Прудников А.С. Безопасность личности и ее обеспечение органами 

внутренних дел (Теоретико-правовое исследование) : дис. на соискание 

ученой степени д.юрид.н. : 12.00.01, 12.00.02 / А. С. Прудников. – М., 1999. – 

433 с. 

15. Панарин С. Безопасность и этническая миграция в России / 

С. Панарин // Pro et Contra. – 1998. – Т. 3. – №4. – С. 6. 

16. Курбанов Т. Б. Концепция безопасности личности в контексте 

межгосударственного сотрудничества в сфере прав человека: международно-

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/24/PDF/N1147624.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/24/PDF/N1147624.pdf?OpenElement


187 

 

правовые аспекты : дис. на соискание ученой степени к.юрид.н. : 12.00.10 / 

Т.Б. Курбанов. – М., 2004. – 183 с. 

17. Епихин А.Ю. Концепция обеспечения безопасности личности в 

сфере уголовного судопроизводства : дис. на соискание ученой степени 

д.юрид.н. : 12.00.09 / А. Ю. Епихин ; Сыктывкарский государственный 

университет. – М., 2006. – 460 с. 

18. Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на 

вызовы XXI века [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml. 

19. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 «Седьмой Конгресс 

ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-

dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/482/59/IMG/NR048259.pdf?OpenEleme

nt. 

20. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 «Декларация 

основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 

властью» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/482/61/IMG/NR048261.pdf?OpenEleme

nt. 

21. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 «Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml. 

22. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/107 «Международное 

сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://daccess-dds-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/482/61/IMG/NR048261.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/482/61/IMG/NR048261.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/482/61/IMG/NR048261.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml


188 

 

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/570/12/IMG/NR057012.pdf?OpenEleme

nt. 

23. Девятый Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 

A/CONF.169/16/Rev.1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V95/568/33/IMG/V9556833.pdf?OpenElement. 

24. Резолюция Экономического и Социального Совета ООН 1989/57 

«Осуществление Декларации основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/482/61/IMG/NR048261.pdf?OpenEleme

nt. 

25. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию: Доклад о работе двадцать второй сессии (7 декабря 2012 г. и 22–

26 апреля 2013 г.) E/2013/30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http//daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V13/835/71/PDF/V1383571.pdf?OpenElement. 

26. Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: 

стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия» принята на 11-м Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию (Бангкок, Таиланд, 18–25 апреля 

2005 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.sht

ml. 

27. Доклад независимого эксперта Дианы Орентличер об обновленном 

своде принципов борьбы с безнаказанностью E/CN.4/2005/102/Add.1 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/02/PDF/G0510902.pdf?OpenElement. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V95/568/33/IMG/V9556833.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V95/568/33/IMG/V9556833.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/02/PDF/G0510902.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/02/PDF/G0510902.pdf?OpenElement


189 

 

28. Официальный отчет Генеральной Ассамблеи ООН A/66/PV.112 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/357/44/PDF/N1235744.pdf?OpenElement. 

29. Справочный документ Одиннадцатого Конгресса Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию от 24 февраля 2005 г. «Семинар-практикум 2: Укрепление 

реформы системы уголовного правосудия, включая реституционное 

правосудие» A/CONF.203/10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V05/813/58/PDF/V0581358.pdf?OpenElement. 

30. Проект резолюции Совета по правам человека «Независимость и 

беспристрастность судебной власти, присяжных заседателей и асессоров и 

независимость адвокатов» A/HRC/29/L.11 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/138/49/pdf/G1513849.pdf?OpenElement. 

31. Римский статут Международного уголовного суда A/CONF.183/9. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf. 

32. Женщины мира в 2010 году: Тенденции и статистика. – Нью-Йорк: 

Организация Объединенных Наций, 2012. – 290 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/publications/pdfs/status%20of%20world%20women_2010_r

us.pdf. 

33. Заявление, представленное организацией «Хайдроэйд», 

неправительственной организацией, имеющей консультативный статус при 

Экономическом и Социальном Совете E/CN.6/2013/NGO/24 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/613/39/PDF/N1261339.pdf?OpenElement. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/357/44/PDF/N1235744.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/357/44/PDF/N1235744.pdf?OpenElement
http://www.un.org/
http://www.un.org/


190 

 

34. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Активизация усилий в 

целях искоренения всех форм насилия в отношении женщин» A/RES/61/143 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/503/03/PDF/N0650303.pdf?OpenElement. 

35. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 48/104 «Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml. 

36. Венская декларация и Программа действий (принята на Всемирной 

конференции по правам человека Вена, 25 июня 1993 г.) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml. 

37. Пекинская декларация (принята четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 1995 г.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/womdecl.shtml. 

38. Платформа действий (принята четвертой Всемирной конференцией 

по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 1995 г.) [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf. 

39. Девятый Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 

A/CONF.169/16/Rev.1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V95/568/33/IMG/V9556833.pdf?OpenElement. 

40. Рамочная программа действий: Программа мероприятий 

Организации Объединенных Наций и ожидаемые результаты, 2008-2015 

годы «Сообща покончим с насилием в отношении женщин» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/women/endviolence/framework/framework_new.pdf. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/503/03/PDF/N0650303.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/503/03/PDF/N0650303.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/


191 

 

41. General recommendation adopted by the Committee on the elimination 

of discrimination against women. General recommendation № 19: Violence 

against women [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT

_CEDAW_GEC_3731_E.pdf. 

42. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Меры в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия с целью 

искоренения насилия в отношении женщин» A/RES/52/86 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/764/61/PDF/N9876461.pdf?OpenElement. 

43. Промежуточный доклад Специального докладчика по вопросу о 

независимости судей и адвокатов A/66/289 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IJudiciary/GAreport2011_ru.pdf. 

44. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Усиление мер в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях борьбы с 

насилием в отношении женщин» A/RES/65/228 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: //daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/526/24/PDF/ N1052624.pdf?OpenElement. 

45. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными 

и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением 

свободы (Бангкокские правила)» A/RES/65/229 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml. 

46. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (принята Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 

детей, 30 сентября 2000 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml. 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
http://www.ohchr.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml


192 

 

47. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация тысячелетия 

Организации Объединенных Наций» 55/2 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml. 

48. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация прав 

ребенка» 1386 (ХIV) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml. 

49. Сыроед Т. Л. Субъекты (участники) международных уголовно-

процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса: 

монография / Т. Л. Сыроед. – Х. : Изд-во «ФИНН», 2010. – 584 с. 

50. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация о защите 

женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов» 3318 (XXIX) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_317. 

51. Рабочий документ, подготовленный Секретариатом (Дети, 

молодежь и преступность) A/CONF.213/4 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V10/510/37/PDF/V1051037.pdf?OpenElement. 

52. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости 

судей и адвокатов Габриелы Кнауль A/HRC/29/26 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Annual.aspx. 

53. Резолюция Экономического и Социального Совета ООН 

«Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с 

участием детей-жертв и свидетелей преступлений» 2005/20 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/guidelines_justice_inv_ch

ild.shtml. 

http://www.un.org/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_317
https://documents-dds-ny.un.org/
https://documents-dds-ny.un.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Annual.aspx
http://www.un.org/ru/


193 

 

54. Справочник для специалистов и должностных лиц по вопросам 

правосудия в делах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей 

преступлений). – Нью-Йорк: Изд-во ООН, 2010. – 146 с. 

55. Общие вопросы. Потерпевшие и свидетели: пособие по оценке 

систем уголовного правосудия. – Нью-Йорк: Изд-во ООН, 2010. – 27 с. 

56. Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию о работе двадцать третьей сессии (13 декабря 2013 г. и 12-16 мая 

2014 г.) E/2014/30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_

23/Report/E2014_30_r_V1403810.pdf. 

57. Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, 

особенно женщинами и детьми, Марии Грации Джаммаринаро A/HRC/29/38 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/067/60/pdf/G1506760.pdf?OpenElement. 

58. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация Организации 

Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности» 51/60 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime.shtml. 

59. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/55/25 «Конвенция 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. 

60. Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, 

особенно женщинами и детьми A/HRC/32/41[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/41&Lang=R. 

61. Резолюция о террористической преступной деятельности, принятая 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/Report/E2014_30_r_V1403810.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/Report/E2014_30_r_V1403810.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/067/60/pdf/G1506760.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/067/60/pdf/G1506760.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
http://www.un.org/ga/search/


194 

 

правонарушителями от 07 сентября 1990 г. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_828. 

62. Декларация Совещания министров «восьмерки» в Оттаве по борьбе 

с терроризмом от 12 декабря 1995 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_051. 

63. Рекомендации группы старших экспертов «восьмерки» от 12 апреля 

1996 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_052. 

64. Доклад Генерального секретаря ООН «Безопасность человека» 

A/64/701 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/263/40/PDF/N1026340.pdf?OpenElement. 

65. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 

листопада 1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/995_004. 

66. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_712.  

67. Рекомендация R (85) 11 Комитета Министров государствам-членам 

относительно положения потерпевшего в рамках уголовного права и 

уголовного процесса 28 июня 1985 года [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_127.  

68. Recommendation No. R (96) 8 of the Committee of Ministers to member 

states on crime policy in Europe in a time of change [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d

ocumentId=09000016804f836b. 

69. Recommendation No. R (97) 13 of the Committee of Ministers to 

member states concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_828
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_051
http://zakon5.rada.gov.ua/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/263/40/PDF/N1026340.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/263/40/PDF/N1026340.pdf?OpenElement
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_712.%20%0D67
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_712.%20%0D67


195 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d

ocumentId=09000016804c4a0f. 

70. Рекомендация N R (2003) 13 Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам «О порядке предоставления информации о 

разбирательствах по уголовным делам через средства массовой информации» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_870. 

71. Recommendation CM/Rec(2011)7 of the Committee of Ministers to 

member states on a new notion of media [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.osce.org/odihr/101403?download=true. 

72. Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних від 28 січня 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_326. 

73. Recommendation CM/Rec(2010)13 adopted by the Committee of 

Ministers of the Council of Europe on 23 November 2010 and explanatory 

memorandum The protection of individuals with regard to automatic processing of 

personal data in the context of profiling [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMR

ec(2010)13E_Profiling.pdf. 

74. Рекомендація Rec(2005)9 Комітету міністрів державам-членам щодо 

захисту свідків та помічників правосуддя [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805da706. 

75. Рекомендація Rec(2006)8 Комітету Міністрів державам-членам 

щодо надання допомоги потерпілим від злочинів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d8089. 

https://rm.coe.int/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.osce.org/odihr/101403?download=true
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_326
https://search.coe.int/cm/Pages


196 

 

76. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації  та сексуального насильства [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_927. 

77. Recommendation No. R (91) 11 of the Committee of Ministers to 

member states concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, 

and trafficking in, children and young adults [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d

ocumentId = 09000016804c4fdf. 

78. Recommendation No. R (2000) 11 of the Committee of Ministers to 

member states on action against trafficking in human beings for the purpose of 

sexual exploitation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fda79. 

79. Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member 

states on the protection of women against violence [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e2612. 

80. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_858. 

81. Recommendation CM/Rec(2009)10 of the Committee of Ministers to 

member states on integrated national strategies for the protection of children from 

violence [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d023d. 

82. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1530 (2007) 

11 Дети-жертвы: пресечение всех форм насилия, эксплуатации и жестокости 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5

B2007%5D/%5BJan2007 %5D /Res1530_rus.asp. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_927
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d023d
http://www.coe.int/


197 

 

83. Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers to 

member states on the independence, efficiency and role of judges [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d

ocumentId=09000016804c84e2. 

84. Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

правосуддя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://rm.coe.int/16804be55a. 

85. Хартия основных прав Европейского Союза 7 декабря 2000 г. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 

/laws/show/994_524. 

86. Resolution of the Council of 23 November 1995 on the protection of 

witnesses in the fight against international organized crime 95/C327/04 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995Y1207(04)&from=EN. 

87. Oсновоположне рішення Ради Європейського союзу від 15 березня 

2001 р. про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві 2001/220/JHA 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uccg.org.ua 

/bulletin/Articles/03/04-Zakonodavchi_zasady/030401.pdf. 

88. European Forum for Victim Services «The social rights of victims of 

crime» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2012/09/VSE-Social-Rights-

of-Victims-of-Crime31.pdf. 

89. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

2012/29/EC от 25 октября 2012 г. об установлении минимальных стандартов в 

отношении прав, поддержки и защиты жертв преступлений, а также о замене 

Рамочного Решения 2001/220/ПВД Совета ЕС*(1) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.mediacia.com/m_docs/Victims.pdf.  

https://rm.coe.int/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995Y1207(04)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995Y1207(04)&from=EN
http://uccg.org.ua/
http://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2012/09/VSE-Social-Rights-of-Victims-of-Crime31.pdf
http://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2012/09/VSE-Social-Rights-of-Victims-of-Crime31.pdf
http://www.mediacia.com/m_docs/Victims.pdf.%20%0D90


198 

 

90. Рамкове рішення № 2002/629/ПВД Ради про боротьбу з торгівлею 

людьми ЄС від 19 липня 2002 р. № 2002/629/ПВД [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a73. 

91. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and 

protecting citizens 2010/C 115/01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:115:FULL&from=EN. 

92. Стамбульский документ 1999 года ОБСЕ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.osce.org/ru/mc/39573?download=true. 

93. Астанинская юбилейная декларация на пути к сообществу 

безопасности SUM.DOC/1/10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.osce.org/ru/cio/74990?download=true. 

94. Promoting Human Security:Ethical, Normative and Educational 

Frameworks in East Asia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001388/138892e.pdf. 

95. Документ ОАД «Проголошення миру, безпеки людини і 

демілітаризації, видані їхньою ясновельможністю Президентами Панами і 

Коста-Ріки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

CP/INF.4607/02http://search.oas.org/en/default.aspx?k=CP/INF.4607/02%20&s=

All+Sites&start=1. 

96. Declaration on security in the Americas [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.oas.org/juridico/english/decl_security_en.pdf. 

97. American Declaration of the Rights and Duties of Man [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.oas.org /en/iachr/mandate 

/Basics/declaration.asp. 

98. Американська конвенція про права людини «Пакт Сан-Хосе, Коста-

Ріка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oas.org 

/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm. 

http://www.mediacia.com/m_docs/Victims.pdf.%20%0D90
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a73
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
http://www.osce.org/ru/mc/39573?download=true
http://www.osce.org/ru/cio/74990?download=true
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001388/138892e.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/decl_security_en.pdf
http://www.oas.org/
http://www.oas.org/


199 

 

99. Inter-american convention on the prevention, punishment and eradication 

of violence against women «Convention of Belem do Para» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html. 

100. Африканская Хартия Прав Человека и Народов [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www1.umn.edu/humanrts /russian/instree 

/Rz1afchar.html. 

101. African Union non-aggression and common defence pact 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_NON_AGGRESSION

_AND_COMMON_DEFENCE_PACT.PDF. 

102. ASEAN human rights Declaration [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf. 

103. Keynote Speech by H.E. Susilo Bambang Yudhoyono President 

Republic of Indonesia At the ASEAN Forum: Rethinking ASEAN Towards the 

ASEAN Community 2015 Jakarta, 7 August 2007 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://asean.org/?static_post=keynote-speech-by-he-susilo-

bambang-yudhoyono-president-republic-of-indonesia-at-the-asean-forum-

rethinking-asean-towards-the-asean-community-2015-jakarta-7-august-2007. 

104. Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between 

the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://asean.org/?static_post=joint-

declaration-on-comprehensive-cooperation-partnership-between-the-association-

of-southeast-asian-nations-and-the-republic-of-korea. 

105. The ECOWAS conflict prevention framework [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/upload/ECOWAS-Conflict-

Prevention-Framework.pdf. 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
https://www1.umn.edu/humanrts%20/russian/instree%20/Rz1afchar.html
https://www1.umn.edu/humanrts%20/russian/instree%20/Rz1afchar.html
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_NON_AGGRESSION_AND_COMMON_DEFENCE_PACT.PDF
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_NON_AGGRESSION_AND_COMMON_DEFENCE_PACT.PDF
http://www.asean.org/
http://asean.org/?static_post=keynote-speech-by-he-susilo-bambang-yudhoyono-president-republic-of-indonesia-at-the-asean-forum-rethinking-asean-towards-the-asean-community-2015-jakarta-7-august-2007
http://asean.org/?static_post=keynote-speech-by-he-susilo-bambang-yudhoyono-president-republic-of-indonesia-at-the-asean-forum-rethinking-asean-towards-the-asean-community-2015-jakarta-7-august-2007
http://asean.org/?static_post=keynote-speech-by-he-susilo-bambang-yudhoyono-president-republic-of-indonesia-at-the-asean-forum-rethinking-asean-towards-the-asean-community-2015-jakarta-7-august-2007
http://asean.org/?static_post=joint-declaration-on-comprehensive-cooperation-partnership-between-the-association-of-southeast-asian-nations-and-the-republic-of-korea
http://asean.org/?static_post=joint-declaration-on-comprehensive-cooperation-partnership-between-the-association-of-southeast-asian-nations-and-the-republic-of-korea
http://asean.org/?static_post=joint-declaration-on-comprehensive-cooperation-partnership-between-the-association-of-southeast-asian-nations-and-the-republic-of-korea
http://www.lawschool.cornell/


200 

 

106. Key APEC Documents 2003, fifteenth apec ministerial meeting, joint 

statement [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=496. 

107. 2004 Leaders’ Declaration (Santiago, Chile 20 Nov 2004) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apec.org/Meeting-

Papers/Leaders-Declarations/2004/2004_aelm.aspx. 

108. Protocol to the African Charter on human and peoples’ rights on the 

rights of women in Africa [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.achpr.org/files/instruments/women-

protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf. 

109. African Charter on the rights and welfare of the child [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.au.int/web/sites/default/files/treaties/7773-file-

charter_en_african_charter_on_the_rights_and_wlefare_of_the_child_addisababa_

july1990.pdf. 

110. Загальна теорія держави і права : підручник для студ. юрид. вищих 

навч. закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко [та ін.]; за заг. 

ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина . – Х. : Право, 2011. – 584 с. 

111. Касинюк О. В. Кримінально-процесуальні питання діяльності 

міжнародних кримінальних судів : автореф. дис. … канд. юр. наук : спец. 

12.00.11 / Касинюк Оксана Василівна. – Х., 2005 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5542/1/Kasunyk_2005.pdf. 

112. Дрьоміна Н. В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і 

трибуналів : автореф. дис. … канд. юр. наук : спец. 12.00.11 / Дрьоміна 

Наталія Вікторівна. – К., 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1545/%D0%94%D1%80%D1%

8C%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y. 

http://publications.apec.org/
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2004/2004_aelm.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2004/2004_aelm.aspx
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol%20/%20achpr_instr_proto_%20women_eng.pdf.%0D109
https://www.au.int/web/sites/default/files/treaties/


201 

 

113. Доклад Генерального секретаря о работе Организации A/57/1 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://legal.un.org/ola/media/info_from_lc/A_57_1R.pdf. 

114. Стратегический план информационно-просветительской 

деятельности Международного уголовного суда ICC-ASP/5/12 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FB4C75CF-

FD15-4B06-B1E3-E22618FB404C/185055/ICCASP512_Russian1.pdf. 

115. Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск 

решений / под ред. Г.И. Богуша, Е.Н. Трикоз. – М. : Европейская Комиссия, 

2008. – 792 с. 

116. Правила процедуры и доказывания Международного уголовного 

суда ICC-ASP/1/3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/rules/icc_rules.pdf. 

117. Регламент Суда ICC-BD/01-01-04 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-

E0D8CC61EBA4/277532/ICCBD010104_Russian.pdf. 

118. Устав Специального суда по Сьерра-Леоне S/2002/246 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/bylaws/charter_sierra.pdf. 

119. Attachment Statute of the Special Tribunal for Lebanon S/RES/1757 

(2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stl-

tsl.org/en/documents/stl-documents/statute/223-statute-of-the-special-tribunal-for-

lebanon. 

120. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for 

Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory 

of the former Yugoslavia since 1991 Rules of procedure and evidence 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev

50_en.pdf. 

http://legal.un.org/ola/media/info_from_lc/A_57_1R.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FB4C75CF-FD15-4B06-B1E3-E22618FB404C/185055/ICCASP512_Russian1.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FB4C75CF-FD15-4B06-B1E3-E22618FB404C/185055/ICCASP512_Russian1.pdf
http://www.un.org/ru/documents/rules/icc_rules.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-E0D8CC61EBA4/277532/ICCBD010104_Russian.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-E0D8CC61EBA4/277532/ICCBD010104_Russian.pdf
http://www.un.org/
http://www.stl-tsl.org/en/documents/stl-documents/statute/223-statute-of-the-special-tribunal-for-lebanon
http://www.stl-tsl.org/en/documents/stl-documents/statute/223-statute-of-the-special-tribunal-for-lebanon
http://www.stl-tsl.org/en/documents/stl-documents/statute/223-statute-of-the-special-tribunal-for-lebanon
http://www.icty.org/x/file/


202 

 

121. ICTR Rules of procedure and evidence 

http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/150513-rpe-en-fr.pdf. 

122. Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia Internal rules 

(rev.9) as revised on 16 January 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Internal_Rules_Rev_9 

_Eng.pdf. 

123. Special Court for Sierra Leone Rules of Procedure and Evidence 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rscsl.org/Documents/RPE.pdf. 

124. Регламент Секретариата Суда ICC‐BD/03‐01‐06‐Rev.1. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/A57F6A7F-4C20-4C11-A61F-

759338A3B5D4/140147/ICCBD_030106Rev1_Russian.pdf. 

125. Registry regulations on assistance and allowances for victims and 

witnesses testifying before the Special Tribunal for Lebanon STL-RR-2013-01-

Rev.1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.stl-

tsl.org/en/documents/internal-regulatory-documents/victims-and-witnesses-

participation/ 2172-registry -regulations-on-assistance-and-allowances-for-victims-

and-witnesses-testifying-before-the-special-tribunal-for. 

126. Directive on allowances for witnesses and expert witnesses IT/200/Rev. 

1/Corr. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Miscellaneous/it200_rev1_corr2_en.p

df. 

127. Special Court for Sierra Leone Practice Direction on Allowances for 

Witnesses and Expert Witnesses [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rscsl.org/Documents/PRACTICE_DIRECTION_Payment_Allowances

.pdf. 

http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/150513-rpe-en-fr.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Internal_Rules_Rev_9%20_Eng.pdf.%0D124
http://www.rscsl.org/
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres%20/A57F6A7F-4C20-4C11-A61F-759338A3B5D4%20/140147/ICCBD_%20030106Rev1_%20Russian.pdf.%0D126
https://www.stl-tsl.org/en/documents/internal-regulatory-documents/victims-and-witnesses-participation/
https://www.stl-tsl.org/en/documents/internal-regulatory-documents/victims-and-witnesses-participation/
https://www.stl-tsl.org/en/documents/internal-regulatory-documents/victims-and-witnesses-participation/
http://www.icty.org/x/file/
http://www.rscsl.org/Documents/PRACTICE_DIRECTION_Payment_Allowances.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/PRACTICE_DIRECTION_Payment_Allowances.pdf


203 

 

128. Права человека при отправлении правосудия: пособие по правам 

человека для судей, прокуроров и адвокатов [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter4ru.pdf. 

129. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости 

судей и адвокатов Леандро Деспуи A/HRC/11/41 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://daccess-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/125/65/PDF/G0912565.pdf?OpenElement. 

130. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости 

судей и адвокатов Леандро Деспуи A/HRC/4/25 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://daccess-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/103/20/PDF/G0710320.pdf?OpenElement. 

131. Резолюция Совета по правам человека 29/6 (Независимость и 

беспристрастность судебной власти, присяжных заседателей и асессоров и 

независимость адвокатов) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/205/32/PDF/G1520532.pdf?OpenElement. 

132. Резолюция 1989/60 15-го пленарного заседания Экономического и 

Социального Совета ООН «Процедуры эффективного осуществления 

основных принципов независимости судебных органов» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_827. 

133. Замечание Комитета по правам человека общего порядка № 32 

(Статья 14: Равенство перед судами и трибуналами и право каждогона 

справедливое судебное разбирательство) CCPR/C/GC/32 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiC

AqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXhRj0XNTTvKgFHbxAcZSvX1dm5

CQ5UJ08IoAaps4uSEAVEuthc7I80FRsRvX4lxibsEYcDgS5v0CRicuHFIKTax. 

134. Резолюция о террористической преступной деятельности, 

принятая восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter4ru.pdf
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_827


204 

 

обращению с правонарушителями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_828. 

135. Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при 

производстве по уголовным делам, касающимся организованной 

преступности. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2008. – 

117 с. 

136. Доклад миссии по планированию учреждения Специального суда 

по Сьерра-Леоне S/2002/246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://daccess-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/274/44/PDF/N0227444.pdf?OpenElement. 

137. Information Circular An executive statement by the Registrar on the 

ICC security & safety section (SSS). Joint threat assessment group (JTAG). Joint 

crisis management team (JCMT) and information security management forum 

(ISMF). ICC/INF/2008/003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.icc-cpi.int/resource-

library/Vademecum/Statement%20by%20the%20Registrar%20on%20the%20ICC

%20Security%20and%20Safety%20Section.PDF. 

138. Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного 

уголовного суда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/icc_privileges.pdf. 

139. Administrative Instruction The use of physical force and of firearms by 

ICC security officers ICC/AI/2004/003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.icc-cpi.int/resource-

library/Vademecum/The%20Use%20of%20Physical%20Force%20and%20of%20

Firearms%20by%20ICC%20Security%20Officers.PDF. 

140. Supplementary agreement between the United Nations and the Royal 

government of Cambodia, ancillary to the agreement between the United Nations 

and the Royal government of Cambodia concerning the prosecution under 

cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_828
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/Statement%20by%25
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/Statement%20by%25
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/icc_privileges.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum


205 

 

regarding safety and security arrangements [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-

documents/2006_Feb_Safety_and_Security.pdf. 

141. Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: 

судоустройство и судопроизводство / И. С. Марусин. – СПб. : Издательский 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 224 с. 

142. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости 

судей и адвокатов Габриэлы Кнауль A/HRC/20/19 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://publickomitet.ru/un/Resources/5/sp/%D0%A1%D1%83%D0 % 

B4%D1%8C%D0%B8/2012.pdf. 

143. Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование (приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа–7 сентября 1990 г.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_859. 

144. Declaration on minimum standards concerning the security and 

protection of public prosecutors and their families [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.iap-association.org/getattachment/Resources-

Documentation/IAP-Standards /Protection-of-Prosecutors/Standards-Protection-of-

Prosecutors.pdf.aspx. 

145. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости 

судей и адвокатов Габриэлы Кнауль A/HRC/26/32 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https:// documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/139/20/PDF/G1413920.pdf?OpenElement. 

146. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости 

судей и адвокатов A/71/348 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.eccc.gov.kh/
http://publickomitet.ru/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_859
http://www.iap-association.org/getattachment%20/Resources-Documentation%20/IAP-Standards%20/Protection-of-Prosecutors/Standards-Protection-of-Prosecutors.pdf.aspx.%0D145


206 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16 

/264/95/PDF/N1626495.pdf?OpenElement. 

147. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 53/144 «Декларация о 

праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 

защищать общепризнанные права человека и основные свободы» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml. 

148. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа–7 сентября 1990 г.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml. 

149. Документ Генеральной Ассамблеи ООН Признание роли 

правозащитников и необходимости их защиты A/C.3/70/L.46 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/70/L.46&Lang=R. 

150. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Пропаганда Декларации 

о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 

защищать общепризнанные права человека и основные свободы» 

A/RES/66/164 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/468/68/PDF/N1146868.pdf?OpenElement. 

151. Резолюция Совета по правам человека «Защита правозащитников» 

22/6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/164/05/PDF/G1316405.pdf?OpenElement. 

152. Резолюция Совета по правам человека «Защита правозащитников, 

будь то отдельных лиц, групп или органов общества, занимающихся 

экономическими, социальными и культурными правами» 31/32 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/196/01/PDF/G1619601.pdf?OpenElement. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/
http://www.un.org/ru/documents%20/decl_conv/declarations/defender.shtml.%0D148
http://www.un.org/ru/documents/
http://www.un.org/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/468/68/PDF/N1146868.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/468/68/PDF/N1146868.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc
https://documents-dds-ny.un.org/doc


207 

 

153. Декларация Комитета Министров о действиях Совета Европы по 

улучшению защиты правозащитников и содействию их деятельности 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ohchr.org/ Documents/ 

Issues/ Defenders/ DeclarationHRDCoECommitteeMinisters.pdf. 

154. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи (попередня 

редакція) Посилення захисту та ролі правозахисників в державах-членах 

Ради Європи № 2085(2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Recomendation_3.pdf. 

155. Руководящие принципы по защите правозащитников БДИПЧ 

ОБСЕ 201 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.osce.org/ru/odihr/123728?download=true. 

156. Бойченко О. В. Міжнародна інформаційна безпека: проблеми і 

перспективи / О. В. Бойченко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 74–79. 

157. Доклад правительственных экспертов по достижениям в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности A/65/201 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/201&referer=/english/&

Lang=R. 

158. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности» A/RES/70/237 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/237&Lang=R. 

159. Резолюция Совета по правам человека «Право на 

неприкосновенность частной жизни в цифровой век» 28/16 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/205/32/PDF/G1520532.pdf?OpenElement. 

160. Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 2001 (2014) 

«Насилля в та через ЗМІ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1967_rez_2001_(2014).htm. 

http://www.ohchr.org/
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Recomendation_3.pdf
http://www.osce.org/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/201&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/201&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1967_rez_2001_(2014).htm


208 

 

161. Presidential Directive Information Security Policy 

ICC/PRESD/G/2005/001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.icc-cpi.int/resource-

library/Vademecum/Information%20Security%20Policy.PDF. 

162. Administrative Instruction Information security for mobile devices and 

portable storage media ICC/AI/2007/002 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/Information 

%20Security%20for%20Mobile%20Devices%20and%20Portable%20Storage%20

Media.PDF. 

163. Administrative Instruction Information security in agreements with 

third parties ICC/AI/2007/005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/Information%20Security%20 

In%20Agreements%20with%20Third%20Parties.PDF. 

164. Бронзова Л. И. Зарубежный опыт применения альтернативных мер 

защиты свидетелей [Электронный ресурс] / Л. И. Бронзова, 

А. Ю. Красноглазов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – 

№5. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/119-14620. 

165. Конференция по обзору Римского статута Международного 

уголовного суда (Кампала, 31 мая − 11 июня 2010 г.) Официальные отчеты 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://asp.icc-

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-RUS.pdf. 

166. Кампальская Декларация высокого уровня RC/Decl.1 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icc-

cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Decl.1-RUS.pdf. 

167. Report of the Bureau on the impact of the Rome Statute system on 

victims and affected communities ICC-ASP/9/25 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/ICC-ASP-9-25-ENG.pdf. 

168. Practice direction for video-conference links at the Special Tribunal for 

Lebanon STL-PD-2010-03 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.icc-cpi.int/
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/Information%25
http://www.science-education.ru/119-14620
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-RUS.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-RUS.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Decl.1-RUS.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Decl.1-RUS.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/ICC-ASP-9-25-ENG.pdf


209 

 

https://www.stl-tsl.org/en/documents/internal-regulatory-documents/court-

management-2/319-practice-direction-on-video-link. 

169. Устав Международного остаточного механизма для Уголовных 

трибуналов (МОМУТ) S/RES/1966 (2010) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/706/10/PDF/N1070610.pdf?OpenElement. 

170. Доклад Председателя Международного остаточного механизма 

для уголовных трибуналов судьи Теодора Мерона об оценке и ходе работы 

Механизма за период с 16 ноября 2014 по 15 мая 2015 гг. S/2015/341 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/142/82/PDF/N1514282.pdf?OpenElement. 

171. Левченко О.В. Уголовно-процессуальные меры безопасности 

участников уголовного судопроизводства со стороны защиты, 

содействующих правосудию : дис. на соискание ученой степени 

канд.юр.наук : специальность 12.00.09 / О. В. Левченко ; Моск. акад. 

экономики и права. – М., 2008. – 189 с. 

172. Предварительный отчет Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций S/PV.6545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N11/363/36/PDF/N1136336.pdf?OpenElement. 

173. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Свод принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-бы то 

ни было форме» 43/173 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml. 

174. Доклад Cовета по правам человека A/71/53 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/196/01/PDF/G1619601.pdf?OpenElement. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/142/82/PDF/N1514282.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/142/82/PDF/N1514282.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml

