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Про внесення змiни до Правил
внутрiшнього роэпорядку слiдчих
iзоляторiв державноУ кримiнально
виконавчоУ служби УкраУни

Вiдповiдно до стаггi 7 Закону Укра~ни «Про попередне ув’язнення» таэ
метою удосконалення окремих норм, що регламентують порядок
вiдвiдування слiдчих iзоляторiв Державно~ кримiнально-виконавчо~ служби
Укра~ни,

НАКАЗУЮ:
1. Внести змiну до Правил внутрiшнього роэпорядку слiдчих iзоляторiв
Державно~ кримiнально-виконавчо~ служби Укра~ни, эатверджених наказом
Мiнiстерства юстицi~ УкраТни вiд 18 березня 2013 року К~ 460/5,
эаресстрованих у Мiнiстерствi юстицi~ Укра~ни 20 березня 2013 року за
No 445/22977, виклавши пункт 7.7 глави 7 роздiлу IV в такiй редакцi~:
«7.7. Працiвникам правоохоронних органiв та захисникам дозволясться
проносити матерiали та документи, що стосуються провадження за
кримiнальними справами, портативну комп’ютерну та друкарську технiку,
~жу та безалкогольнi напо~ з обов’язковим ~х оглядом на контрольно
пропускному пунктi СIЗО на наявнiсть заборонених предметiв.
Такий огляд мае вiдбуватись у спосiб, який виключае ознайомлення
персоналу СIЗО зi эмiстом документiв та роэкриття адвокатсько~ тасмницi.
Вчинення будь-яких iнших дiй э боку персоналу СIЗО вiдносно
эахисника повинно здiйснюватись з дотриманням прав захисника, що
охороняються Конституцiсю, Законом Укра~ни «Про адвокатуру та
адвокатську дiяльнiсть», iнптими законами Укра~ни, Конвенцiею про эахист
прав людини i основоположних свобод, практикою €вропейського суду э
прав людини та мiжнародними угодами, эгоду на якi дала Верховна Рада
Укра~ни.

ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Мiнiстерства юстицiУ Укра~ни
«Про внесения змiни до Правил внутрiшНього рознорядку слiдчих iзоляторiв
ДержавноУ кримiнально-виконавчо~ служби УкраУни»
Чинна редакцiя

Пропозицi’

IУ. Забезпечення режиму тримання у слiдчих iзоляторах
7. Особливостi вiдвiдування СIЗО
7.7. Працiвникам правоохоронних органiВ та
7.7. Працiвникам правоохоронних оргаНiв та
захисникам дозволясться проносити матерiали та захисникам дозволясться проносити матерiали та
документи,
що
стосуються
провадження
за документи,
що
стосуються
провадження
за
кримiнальними справами, з обо&язковим ~х оглядом на кримiнальними справами, портативну комп’ютерну
контрольно-пропускному пунктi СIЗО на наяLвнiсть та друкарську технiку, Ужу та безалкогольнi напоУ з
заборонених предметiв.
обов’язковим ix оглядом на контрольно-пропускному
пунктi СIЗО на наявнiсть заборонених предметiв.
Такий огляд мас вiдбуватись у спосiб, який
виключас ознайомлення персоналу СIЗО зi змiстом
документiв та розкриття адвокатськоУ тасмницi.
Вчинення будь-яких iнших дiй з боку персоналу
СIЗО вiдносно захисника повинно здiйснюватись з
дотриманням прав захисника, що охороняються
Конституцiсю, Законом УкраУни «Про адвокатуру та
адвокатську дiяльнiсть», iншими законами УкраУни,
Конвенцiсю
про
захист
прав
людини
i
основоположних свобод, практикою Е~вропейського
суду з прав людини та мiжнародними угодами, згоду
на якi дала Верховна Рада УкраУни.
Захисникам дозволено приносити на територiю

з
цих Правил. Загальна вага Ужi не може перевищувати
один кiлограм. Загальний об’см безалкогольних
напоУв не може перевищувати два лiтри.
Захисниковi
дозволясться
приносити
на
територiю СIЗО лiкарськi засоби, якi потрiбнi йому
для особистого вживання.
Перед входом у кабiнет для побачень зi своУм
пiдзахисним захисник зобов’язаний здати лiкарськi
засоби, з якими вiн прийшов на територiю СIЗО, у
спецiальне мiсце схову. Пiсля закiнчення побачення
або пiд час перерви захисниковi повертаються
____________________________________________________

Заступник директора департаменту
взасмодiУ з органами влади

лiкарськi засоби, зданi ним на зберiгання.».

С.В. Мартиненко

