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Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) створила надзвичайні виклики для влади у всіх державах–членах
Ради Європи. Ці виклики мають особливий та інтенсивний характер для співробітників різноманітних місць
несвободи, зокрема поліцейських ізоляторів, пенітенціарних установ, центрів тримання мігрантів,
психіатричних лікарень, установ соціального захисту, а також різного роду новостворених установ або зон, де
особи перебувають на карантині. Визнаючи очевидну та безумовну необхідність вжиття жорстких заходів для
боротьби з COVID-19, Європейський комітет із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню або покаранню (КЗК) мусить нагадати всім про абсолютний характер заборони
катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання. Захисні заходи ніколи
не повинні призводити до нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження з особами, позбавленими
свободи. З точки зору КЗК, усі органи влади, що відповідають за ситуацію осіб в умовах несвободи у межах
простору Ради Європи, повинні застосовувати викладені нижче принципи.
1) Основоположний принцип полягає у необхідності вжити
всіх можливих заходів для захисту здоров’я та безпеки всіх
осіб в умовах несвободи. Вжиття таких заходів також сприяє
збереженню здоров’я та безпеки персоналу.
2) У всіх місцях несвободи необхідно дотримуватися та
повністю застосовувати керівні принципи ВООЗ щодо
боротьби з пандемією, а також національні медичні та клінічні
керівництва, що відповідають міжнародним стандартам.
3) Слід посилити забезпеченість установ персоналом та
надавати співробітникам всю необхідну для продовження
виконання їхніх завдань у місцях несвободи професійну
підтримку, вживати заходів для захисту їхнього здоров’я та
безпеки, а також організовувати відповідне навчання
персоналу.
4) Будь-які спрямовані на запобігання поширенню COVID-19
обмежувальні заходи щодо осіб, які перебувають в умовах
несвободи, повинні ґрунтуватися на законі, бути необхідними,
пропорційними, заснованими на повазі до людської гідності та
обмеженими в часі. Позбавлені свободи особи повинні
отримувати зрозумілою їм мовою вичерпну інформацію про
будь-які такі заходи.
5) Оскільки тісний особистий контакт сприяє поширенню
вірусу, всі органи влади, від яких це залежить, повинні
здійснювати узгоджені заходи, що є альтернативними
позбавленню свободи. Такі заходи є нагально необхідними
передусім у ситуаціях перенаселеності установ. Крім того,
органи влади повинні частіше використовувати альтернативи
взяттю особи під варту в очікуванні суду, а також вдаватися
до скорочення строків позбавлення волі, до умовнодострокового звільнення та пробації, до повторної оцінки
потреби у продовженні недобровільної госпіталізації
психіатричних пацієнтів, до виписки або надання комунальної
медико-соціальної допомоги особам, які перебувають в
установах соціального захисту, а також до утримання
максимально можливою мірою від затримання мігрантів.

6) У питанні надання медичної допомоги слід приділити підвищену
увагу особливим потребам осіб, які перебувають в умовах несвободи,
зокрема вразливих груп та груп ризику, а саме старших осіб та осіб із
раніше набутими хворобами. Це передбачає, серед іншого, скринінг на
наявність COVID-19 та забезпечення доступу до інтенсивної терапії
для тих, хто цього потребує. Крім того, позбавлені свободи особи
повинні отримувати від персоналу додаткову психологічну підтримку
у цей час.
7) Тоді як зупинення несуттєвих видів діяльності є виправданим та
розумним, основоположні права затриманих осіб під час пандемії
повинні повністю поважатися. Це передбачає, серед іншого, право
підтримувати адекватний рівень особистої гігієни (включно з
доступом до гарячої води та мила) та право щоденно перебувати на
свіжому повітрі (принаймні протягом однієї години). Крім того, будьякі обмеження контактів із зовнішнім світом, включно з візитами,
повинні компенсуватися збільшенням доступу до альтернативних
засобів зв’язку (таких як телефон або голосовий зв’язок через
Інтернет).
8) У місцях несвободи у випадках ізоляції або поміщення на карантин
особи з підтвердженим або підозрюваним інфікування вірусом SARSCoV-2 ця особа повинна отримувати щоденне змістовне спілкування з
іншими людьми.
9) Основоположні гарантії проти поганого поводження із особами,
затриманими правоохоронними органами (доступ до адвоката, доступ
до лікаря, повідомлення третіх осіб про затримання) повинні
цілковито дотримуватися за всіх обставин та у будь-який час.
Запобіжні заходи (як-от вимога до осіб із симптомами носити захисні
маски) можуть бути виправданими за певних обставин.
10) Моніторинг з боку незалежних органів, включно з національними
превентивними механізмами та КЗК, залишається важливою
гарантією, що запобігає поганому поводженню. Держави повинні
продовжувати гарантувати доступ моніторинговим органам до всіх
місць несвободи, зокрема тих, де особи перебувають на карантині.
Разом з тим усі моніторингові органи повинні з усіма запобіжними
заходами дотримуватися принципу «не нашкодь», зокрема щодо
старших осіб та осіб із раніше набутими хворобами.

