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передмова

Результати дослідження, яке про-
понується до Вашої уваги є другим ета-
пом загальнонаціонального моніто-
рингу стану дотримання конституцій-
них прав та свобод громадян в діяль-
ності ОВС. Перший етап дослідження 
було реалізовано ще в 2005 році за ак-
тивної підтримки МВС. За умов того 
часу ця підтримка виступила ознакою 
політичної волі керівництва міністер-
ства не приховувати від громадськості 
проблеми, які існували в сфері дотри-
мання прав людини й адекватно на 
них реагувати.

За минулі чотири року в суспільному житті відбулися значні 
зміни. До дій правоохоронців суспільство висунуло додаткові вимо-
ги щодо обов’язковості громадського контролю, оскільки суспільс-
тво має бути застраховано від ситуацій, коли внаслідок недостатньо-
го професіоналізму посадовців особиста безпека та життя громадян 
зазнає руйнівного впливу. Змінам у цій сфері сприяли й офіційні 
візити Комісара Ради Європи з прав людини Томаса Хаммерберга, 
Європейського комітету проти катувань, Робочої групи ООН з пи-
тань безпідставних затримань й інших міжнародних організацій, 
а також необхідність виконання Україною міжнародних зобов’язань 
в галузі забезпечення прав людини, зокрема щодо створення націо-
нальних механізмів запобігання катувань та жорстокого поводження 
відповідно до вимог Факультативного протоколу до Конвенції ООН 
проти катувань.
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Ми розуміємо, що проблеми, які існують у сфері захисту прав 
людини, мають складний та комплексний характер, їх вирішення 
потребує спільних зусиль протягом тривалого часу. Саме тому ми 
налагодили співробітництво з громадськістю, яка крок за кроком до-
помагає міліції стати більш відкритою. Процес це непростий. Він 
наштовхується на нерозуміння як всередині системи, так і в інших 
правоохоронних відомствах. Неоднозначно сприймають його й пред-
ставники громадських організацій. Але він розпочався і він є незво-
ротнім. При Міністерстві та обласних управліннях діють громадсь-
кі ради, до ізоляторів тимчасового тримання регулярно виїжджають 
мобільні групи, два роки працює Управління моніторингу дотриман-
ня прав людини в органах внутрішніх справ.

Для захисту громадян від непоодиноких, на жаль, випадків не-
правомірного застосування сили та жорстокого поводження МВС 
України вдосконалює процедуру розгляду скарг та заяв громадян 
щодо неправомірних дій працівників ОВС, забезпечує функціону-
вання в усіх підрозділах внутрішніх справ «телефонів довіри», через 
які затримані особи можуть надавати інформацію про стан дотри-
мання їх прав та законних інтересів. Не зважаючи на значні фінан-
сові ускладнення, міністерством поступово вирішується питання за-
вершення реконструкції спецустанов та забезпечення в них належ-
них медико-санітарних умов, встановлення в усіх підрозділах систем 
відео спостереження, в тому числі – з метою попередження незакон-
них дій працівників ОВС. 

Саме тому МВС всіляко підтримує й заохочує проведення за 
участю громадських організацій ґрунтовних наукових досліджень 
проблем ОВС в галузі забезпечення прав людини, пошук спільних 
шляхів їх вирішення.

Міністр внутрішніх справ України Ю.В. Луценко
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Поступовий, складний, але вкрай 
необхідний процес розбудови право-
вої держави запровадив до терміно-
логічного словника українських пра-
воохоронців категорію «стандарти». 
І хоча стандарти діяльності українсь-
ких органів внутрішніх справ значно 
відрізняються від європейських стан-
дартів правоохоронної діяльності, 
проте перші кроки для їх уніфікації 
вже зроблено.

Попри усю наявну критику на ад-
ресу правоохоронців слід визнати, що 
сьогодні дії працівників міліції або 

прокуратури значно частіше оцінюються не лише з позицій утилі-
тарної функціональності, але й з урахуванням їх відповідності стан-
дартам у сфері дотримання прав людини. Більш того, правоохоронна 
діяльність, що не відповідає засадам захисту прав людини, вже не 
сприймається нашим суспільством як ефективна, корисна або адек-
ватна викликам сучасності.

Одночасно слід визнати, що ці позитивні зміни є лише почат-
ком тривалого процесу переорієнтації уваги держави на вирішення 
проблем пересічних громадян. На жаль, залишаються численними 
звернення громадян зі скаргами щодо порушення їхніх прав, а також 
публікації з цих питань у засобах масової інформації, що супровод-
жується зростаючою кількістю справ проти України, що розгляда-
ються Європейським судом з прав людини.
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Враховуючи ці реалії, доречність питання щодо необхідності по-
дальшого реформування правоохоронної діяльності та змін у прак-
тиці органів внутрішніх справ вже не потребує окремого обговорен-
ня. Наразі на порядку денному постають на лише загальні питання 
захисту прав людини, але й прискіплива оцінка національної си-
туації з одночасним випрацюванням варіантів вирішення наявних 
проблем.

Саме тому досить цікавим вважається дослідження, присвячене 
розповсюдженості фактів незаконного насильства в органах внут-
рішніх справ та особливостей цього феномену, здійснене фахівцями 
Харківського інституту соціальних досліджень та Харківської пра-
возахисної групи. Моніторинговий характер зазначеного досліджен-
ня дозволяє оцінити динаміку незаконного насильства починаючи 
з 2004 року, коли були проведені перші об’єктивні заміри масшта-
бу протиправних дій, вчинених працівниками ОВС України. Різно-
манітність соціальних груп, представники яких були опитані, – від 
засуджених до адвокатів – дає можливість розглянути отримані ре-
зультати з урахуванням точок зору практично усіх категорій насе-
лення України. Що найважливіше – у дослідженні представлені ма-
теріали роботи з експертами, які не лише констатують різні аспекти 
поточної ситуації, але й надають конкретні рекомендації у сфері за-
побігання тортурам та жорстокому поводженню.

Спираючись на переконання у необхідності ретельної підготов-
ки будь-яких змін та розуміючи, що поступова зміна ситуації на 
краще можлива лише за умови широкої поінформованості грома-
дян, висловлюю сподівання, що результати зазначеного досліджен-
ня будуть цікавими досить широкому колу експертів, які працюють 
у сфері правоохоронної діяльності та захисту прав людини.

Урядовий уповноважений у справах 
Європейського суду з прав людини Ю.Є. Зайцев
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Протягом останніх п’яти років Україна здійснила низку ваго-
мих кроків в напрямку підвищення стандартів захисту прав людини, 
зокрема в сфері протидії катуванням та жорстокому поводженню. 
В першу чергу варто відмітити ратифікацію Верховною Радою Фа-
культативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань, який 
зобов’язує Україну створити незалежні механізми регулярних відві-
дувань місць несвободи, затвердження Указом Президента України 
Концепції реформування кримінальної юстиції України, розробку 
Концепції державної політики в сфері запобігання катуванням та 
проекту нового Кримінально-процесуального кодексу.

Слід також відмітити й ті позитивні зрушення, які відбулися 
в МВС України в галузі забезпечення прав людини. Починаючи 
з 2004 року, в МВС було започатковано діяльність мобільних груп 
з моніторингу дотримання прав людини, громадських рад з питань 
забезпечення прав людини, запроваджено посаду радника Міністра 
з прав людини та гендерних питань.

З 2006 року перестає бути закритою від громадського контролю 
відомча статистика МВС України, яка стосується кількості працівни-
ків, притягнених до дисциплінарної та кримінальної відповідальності 
за неправомірні дії стосовно громадян. Працівники міністерства почи-
нають регулярно приймати участь у «круглих столах» та прес-конфе-
ренціях, присвячених проблемам запобігання випадків катування та 
жорстокого поводження з боку персоналу органів внутрішніх справ.

Розробці загальних засад превенції жорстокого поводження 
в діяльності правоохоронних органів сприяли наукові дослідження, 
реалізовані вченими системи МВС України. Серед таких слід за-
значити монографії О.А. Мартиненка «Детермінація та попереджен-
ня злочинності серед персоналу органів внутрішніх справ України» 
(2006) та О.М. Ігнатова «Насильницькі злочини, що вчиняються 
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працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна 
характеристика, детермінація та попередження» (2008). Одночасно 
слід визнати, що сьогодні, на жаль, це практично усі фундаменталь-
ні дослідження вітчизняної науки у цьому злободенному напрямку.

В 2008 році в структурі МВС було створено окреме Управління 
моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС, до складу 
якого увійшли й активісти неурядових правозахисних організацій. 
За підтримки Харківської правозахисної групи було започаткова-
но спеціальний веб-сайт управління (www.umdpl.info), на якому тема 
протидії катуванням посідає перше місце серед найбільш актуаль-
них. До 2009 року відносяться перші спроби Генеральної прокура-
тури України узагальнювати стан дотримання прав громадян з боку 
працівників ОВС щодо недопущення катувань та об’єктивного реа-
гування на заяви та повідомлення громадян з цього приводу.

Проте, незважаючи на вищезазначені позитивні зрушення, про-
блема катувань та жорстокого поводження в діяльності правоохо-
ронних органів до цього часу не знижує рівня своєї актуальності. 
Підтвердженням цього факту є численні рішення Європейського су-
ду стосовно України за ст. 3 Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, згідно з якими Україна була виз-
нана порушником прав людини на свободу від катувань або нелюд-
ського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання 
(справи Афанас’єва, Вергельського, Ісмаїлова, Муравської, Антонова, 
Яковенко проти України).

Як засвідчили результати першого комплексного національного 
дослідження проблеми незаконного насильства в діяльності органів 
внутрішніх справ України, яке проводилося у 2005 році фахівцями 
Харківського інституту соціальних досліджень, близько півмільйо-
на громадян України щорічно стають жертвами поганого поводжен-
ня з боку працівників міліції. Результати дослідження були опри-
люднені у вигляді наукової монографії «Протизаконне насильство 
в ОВС: соціологічний та історико-правовий аналіз».

Запропонований до Вашої уваги аналітичний звіт є результатом 
другого етапу загальнонаціонального моніторингу, який дав мож-
ливість не лише вивчити актуальний стан поширеності незаконного 
насильства в діяльності ОВС, а й відстежити динаміку змін у порів-
нянні з 2005 роком, адже обидва дослідження проводилися за одна-
ковою методологією.
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В першому розділі аналітичного звіту наводиться порівняльний 
аналіз відомчої статистики МВС у період з 2002 по 2008 роки що-
до кількості злочинів, вчинених працівниками органів внутріш-
ніх справ та кількості засуджених працівників; дається ґрунтовний 
аналіз статистичних показників щодо випадків застосування кату-
вань та жорстокого поводження з боку працівників ОВС; аналізуєть-
ся відомча нормативно-правова база МВС та його окремих структур-
них підрозділів (накази, листи, вказівки, протоколи нарад й ін.), яка 
спрямована на підвищення стандартів захисту прав громадян від ка-
тувань та жорстокого поводження.

Аналіз статистичних даних та нормативної бази доповнюєть-
ся результатами вивчення думки експертів щодо причин існування 
практики катувань та жорстокого поводження, можливих шляхів по-
долання цього негативного явища, проблем кваліфікації протиправ-
них дій, що містять ознаки катувань та жорстокого поводження.

Другий розділ звіту присвячено аналізу результатів соціологічно-
го дослідження: наводиться порівняльний аналіз думки пересічних 
громадян, ув’язнених осіб, працівників міліції щодо масштабів по-
ширеності незаконного насильства в діяльності ОВС, порівнюються 
дані за 2004 та 2009 роки; аналізується ставлення різних цільових 
груп до проблеми незаконного насильства та його припустимості 
в діяльності міліції за сучасних умов; аналізується думка респон-
дентів щодо умов утримання в спецустановах міліції, динаміки змін 
в цій сфері протягом останніх п’яти років, причин незаконного на-
сильства та можливих шляхів покращення ситуації. Вперше автора-
ми дослідження було здійснено спробу описати портрет потенційної 
жертви незаконного насильства.

В третьому розділі наводяться конкретні рекомендації для керів-
ництва МВС щодо запобігання незаконному насильству шляхом інс-
титуційних змін в структурі ОВС, внесення змін до відомчої норматив-
но-правової бази, більш широкого залучення громадськості до моніто-
рингу стану дотримання прав людини з боку працівників міліції й ін.

Організатори дослідження висловлюють щиру подяку помічни-
кам міністра з прав людини в АР Крим, Київській, Львівській, Дніп-
ропетровській, Харківській, Херсонській областях та м. Києві, які 
допомагали у проведенні фокус-груп, працівникам підрозділів ОВС 
за їх участь в опитуванні, усім громадянам, які погодилися на спів-
працю в рамках проекту.
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Вивчення поширеності катувань і жорстокого поводження в ор-
ганах внутрішніх справ ставить перед дослідниками низку непрос-
тих завдань, пов’язаних у першу чергу з латентністю явища. Очевид-
но, що відкрити завісу над ним можна лише використовуючи ком-
плекс методів і комбінування даних, отриманих у ході обстеження 
різних соціальних і професійних груп.

Саме тому робоча група прагнула одержати максимум інформа-
ції із всіх можливих джерел, що дозволило порівнювати дані дослід-
ження не тільки з результатами опитування 2004 року, але й почас-
ти верифікувати їх завдяки висвітленню різних точок зору на одне 
й те ж явище. Для цього нами було використано наступні методи 
спостереження й збору інформації:

– опитування населення п’яти регіонів України (3000 осіб 
у Київській, Харківській, Львівській, Полтавській областях 
і АР Крим) методом структурованого інтерв’ю за місцем про-
живання респондента;

– опитування 200 осіб, що відбувають покарання в місцях поз-
бавлення волі;

– проведення фокус-груп та індивідуальних напівструктурова-
них інтерв’ю експертів, які зустрічалися із проблемою неза-
конного насильства й катувань в органах внутрішніх справ 
(працівників міліції, адвокатів, лікарів, представників гро-
мадських організацій, суддів);

– інтерв’ювання жертв незаконного насильства в органах внут-
рішніх справ;

– опитування методом структурованого інтерв’ю працівників 
органів внутрішніх справ (500 осіб);

– аналіз відомчої статистики МВС України, пов’язаної з дотри-
манням працівниками міліції прав людини;
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– аналіз нормативних актів МВС України, спрямованих на до-
тримання прав людини в діяльності міліції.

Таке поєднання методів дослідження й цільових груп дало мож-
ливість, на наш погляд, вирішити кілька завдань відразу:

– аналіз статистики, опитування населення, працівників міліції 
й спецконтингенту дозволили оцінити масштаб застосуван-
ня катувань і жорстокого поводження, вивчити ставлення до 
цього явища, з’ясувати його причини;

– інтерв’ювання жертв незаконного насильства дало неоцінен-
ний матеріал про механізм, послідовність і наслідки незакон-
них насильницьких дій;

– аналіз нормативної бази МВС України дав можливість оціни-
ти діяльність міністерства щодо протидії катуванням і неза-
конному насильству в діяльності міліції;

– інтерв’ю і фокус-групи з експертами дозволили детально не 
тільки розглянути питання, що стосуються поширеності не-
законного насильства й катувань, але й одержати дані про со-
ціальні, юридичні, психологічні аспекти цієї проблеми, обго-
ворити можливі шляхи її розв’язання в майбутньому.

Обґрунтування вибірки

Для дослідження було відібрано п’ять регіонів, що структур-
но представляють різні частини України: Львівський, Харківський, 
Полтавський, Київський і АР Крим. У кожному з регіонів у ході ма-
сового опитування населення було проведено по 600 інтерв’ю за ви-
падковою вибіркою. Так, у Донецькому регіоні опитування проходи-
ло в обласному центрі, п’яти інших містах області, одному смт (се-
лищі міського типу) і трьох селах; у Київському – у Києві, чотирьох 
містах області, одному смт і чотирьох селах; у Львівському – в об-
ласному центрі, трьох містах області, одному смт і одинадцяти селах; 
в Одеському – в обласному центрі, трьох містах області, одному смт 
і дев’яти селах; у Харківському – в обласному центрі, трьох містах 
області, одному смт і шести селах.



Моніторинг незаконного насильстВа В органах Внутрішніх спраВ

��

Виходячи із цілей і завдань, характеристик об’єкта, у цьому со-
ціологічному дослідженні було використано двоступінчасту вибірку 
з використанням систематичного відбору на першому етапі й випад-
ковому механічному відборі на другому. На першому щаблі побудови 
вибірки з генеральної сукупності, представленої у вигляді списків 
адрес мешканців, шляхом систематичного відбору були відібрані 180 
точок відліку респондентів, які послужили початком опитного лан-
цюжка з 5 адрес. На другому щаблі організації вибірки (відбір рес-
пондентів у родинах) використана процедура випадкового відбору за 
методом «найближчого дня народження в родині». Параметри виб-
іркової сукупності в цілому відображають модель генеральної сукуп-
ності й відповідають вимогам репрезентативності. Помилка вибірки 
не перевищує 0,5%. Це дає можливість із похибкою 0,5% поширити 
висновки дослідження на всю генеральну сукупність. Дані дослід-
ження були математично оброблені за допомогою пакета статистич-
них програм SPSS (ver. 13.0).

Опитування працівників міліції (n = 500) здійснювалося за до-
помогою квотної вибірки, складеної виходячи зі статистичних даних, 
отриманих у Департаменті кадрового забезпечення МВС України. 
Були опитані працівники ОВС 5 регіонів, квотна вибірка складалася 
з огляду на кількість працівників різних служб у цих регіонах.

Відбір ув’язнених (n = 200) для опитування йшов з використан-
ням критерію засудження протягом останніх п’яти років. Такий ме-
тод має низку недоліків, однак був єдино можливим з огляду на 
труднощі взаємодії з Державним департаментом України з виконан-
ня покарань у період організації дослідження (літо 2009 року).

У всіх опитуваннях застосовувалася стандартна процедура: до-
слідження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю. 
Тривалість інтерв’ю складала 30–50 хвилин.

Підготовка інтерв’юерів: всі інтерв’юери, які брали участь у до-
слідженні, пройшли спеціальний тренінг. Він проводився бригади-
ром на основі докладної інструкції, що була підготовлена координа-
тором проекту і акцентувала увагу на:

– роз’ясненні цілей дослідження;
– поясненні особливостей теми дослідження;
– поясненні особливостей відбору респондентів для даного до-

слідження;
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– загальних рекомендаціях щодо проведення інтерв’ю: робота 
з тими, хто відмовляється відповідати; робота з емоційними 
респондентами;

– розгляді опитувальника з ґрунтовним поясненням специфіки 
окремих питань.

Кожний інтерв’юер у процесі відбору й інтерв’ювання респон-
дентів заповнював маршрутний лист, у якому фіксувалися дані про 
респондентів, адреси проведення опитування й інша значима ін-
формація про те, що відбувалося в полі.

У ході роботи здійснювався контроль якості польових дослід-
жень за такими напрямками:

– 100% контроль правильності заповнення анкет;
– 100% аналіз щоденників інтерв’юерів, щоб переконатися, що 

респонденти відбиралися відповідно до правил;
– 10% вибірковий контроль факту й повноти проведення інтер-

в’ю, дотримання методики відбору респондентів за допомогою 
повторного відвідування респондента;

– 10% вибірковий контроль факту проведення інтерв’ю, дотри-
мання методики відбору респондентів за допомогою телефон-
ного опитування респондента;

– 100% логічний аналіз анкет.
Результати проведених опитувань були істотно доповнені інтер-

в’ю й фокус-групами із цільовими групами, які виступали як екс-
перти. Так, у ході дослідження було проведено:

– 15 інтерв’ю і 8 фокус-груп із працівниками міліції (представни-
ки оперативних служб, внутрішньої безпеки, інспекції з осо-
бового складу, помічники міністра з прав людини);

– 11 інтерв’ю й 8 фокус-груп з експертами (юристи, адвокати, 
представники громадських і правозахисних організацій);

– 20 інтерв’ю з жертвами незаконного насильства й катувань 
у міліції.
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Розділ 1. діяльність оРганіВ ВнутРішніх спРаВ 
та пРоблеМа незаконного насильстВа

1.1. відОмчі дані. аналіз статистики мвс україни 

стОсОвнО дОтримання прав людини працівниками 

Органів внутрішніх справ

Як було встановлено під час проведення першого дослідження 
(2003−2006 рр.) стосовно розповсюдженості жорстокого поводження 
в діяльності працівників органів внутрішніх справ, динаміка загаль-
ного рівня злочинів, що вчиняються персоналом ОВС, у цілому від-
повідає закономірностям, за якими змінюється рівень злочинності 
на території України. Цей взаємозв’язок загалом зберігає свою тен-
денцію, за винятком останніх двох років, коли кількість засуджених 
працівників ОВС зросла в результаті активної протидії міністерства 
цим негативним явищам (рис. 1):
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Рис 1. Порівняльний аналіз динаміки кількості злочинів, 
що скоєні в Україні взагалі та засуджених працівників МВС 

в період 1992–2008 рр.
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розділ 1. діяльність оВс та проблеМа незаконного насильстВа

При цьому загальний рівень злочинів серед персоналу ОВС про-
тягом періоду з 1992 по 2009 рік залишався відносно низьким і склав 
11 злочинів на 10 тис. осіб у порівнянні з аналогічним показником 
у цілому по Україні: 97,7 злочину на 10 тис. осіб.

Усього ж у період з 1992 по 2009 рік в Україні було порушено 
більш ніж 8883 кримінальних справ за фактами неправомірних дій 
співробітників ОВС, за результатами розслідування яких судами бу-
ло винесено обвинувальні вироки стосовно 4657 осіб. До інших видів 
відповідальності за здійснення правопорушень некримінального ха-
рактеру у цей же період було притягнуто 30321 працівник різних 
служб і підрозділів ОВС.

У період з 2002 по 2008 рр. статистичні дані щодо притягнен-
ня працівників ОВС до кримінальної відповідальності виглядають 
наступним чином (Див.: Додаток 1). Як видно з таблиці, протягом 
2007−2008 рр. відбулося різке зростання кількості засуджених пра-
цівників, відповідно на 96% та 64% у порівнянні з 2006 р. Якщо взя-
ти до уваги, що середньостатистичний термін розслідування кримі-
нальних справ стосовно працівників ОВС складає від 1 до 3 років, 
то стає очевидним, що вказаний сплеск бере свій початок у 2005–
2006 роках. Саме тоді було прийнято деякіх змін до Закону України 
«Про міліцію» та проголошено досить жорстку політику щодо зло-
чинів, вчинених особовим складом ОВС України.

Збільшення мало місце у 20 обласних та трьох лінійних управ-
ліннях МВС України на транспорті. Найбільш значними темпами 
у 2007 році зросла кількість засуджених працівників у Волинській, 
Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Ми-
колаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чер-
каській областях, м. Києві та м. Севастополі, на Придніпровській 
залізниці. За результатами останніх двох років найбільша кіль-
кість працівників, притягнутих до кримінальної відповідальності, 
спостерігається у м. Києві (50), Дніпропетровській та Херсонській 
(по 44), Львівській (30), Сумській та Чернігівській (по 28) областях, 
АР Крим (24).

Найбільша питома вага засуджених колишніх працівників ОВС 
на 1 тис. особового складу (по Україні – 1,78) у 2008 році була в Хер-
сонській (5,4), Чернігівській (5,3), Івано-Франківській (4,6), Терно-
пільській (3,4) областях, АР Крим (3,0).
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Всього серед працівників міліції, засуджених у 2007−2008 рр., 
60,2% складали особи віком до 30 років та 51,2% – із стажем служби 
в ОВС до 10 років. Майже кожний третій із засуджених у 2007 році 
(114 із 349), скоїв злочини у складі груп, в тому числі – 19 фактів пе-
ревищення влади, 3 – зловживання владою, 2 факти спричинення 
тілесних ушкоджень.

Так, 09.11.2007 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 365 
КК України, засуджено до 3-х років позбавлення волі старшого опе-
руповноваженого відділу КР Соснівського РВ УМВС України в Чер-
каській області Бакунова, оперуповноваженого цього ж відділу Сусiд-
ка та оперуповноваженого Лабазнiкова, які в службовому кабінеті 
заподіяли тілесні ушкодження гр. Колеснік.

Найбільша кількість притягнутих до кримінальної відповідаль-
ності працівників протягом 2007−2008 рр. припадає на службу кар-
ного розшуку (113), дільничних інспекторів міліції (110), слідства 
(83), охорони громадського порядку (78), боротьби з незаконним обі-
гом наркотиків (46), ДАІ (37).

Порівняння загальної динаміки кількості службових та загаль-
но-кримінальних злочинів, вчинених працівниками ОВС, конста-
тує збільшення питомої ваги саме злочинів у сфері службової діяль-
ності, кількість яких у 2008 році була у 3 рази більшою за кількість 
злочинів загально-кримінального характеру (рис. 2):
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Рис. 2. Динаміка кількості службових 
і загальнокримінальних злочинів в ОВС

Аналіз структури злочинів, учинених персоналом ОВС у сфері 
службової діяльності протягом 2002−2008 рр., дозволяє констатувати 
переважання фактів хабарництва, перевищення службових повнова-
жень і зловживання службовим становищем (рис. 3).
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Рис. 3. Питома вага (у%) окремих видів злочинів, учинених персоналом ОВС 
протягом 2002–2008 рр. у сфері службової діяльності

Результатом саме останніх двох видів злочинних дій є фізичне 
насильство та порушення основних прав громадян на життя та 
особисту недоторканність. Протягом 2007−2008 рр. більшість засуд-
жених за перевищення влади припадало на Харківську область (19), 
м. Київ (16), Одеську (13), Рівненську (11) та Львівську (10) області. 
Із засуджених за цей злочин в середньому 33% проходили службу 
в підрозділах карного розшуку та 22% – у службі дільничних інс-
пекторів міліції.

За матеріалами судової практики, переважна більшість засудже-
них за посадові злочини вчинила їх безпосередньо під час несення 
служби. Місцем скоєння цих злочинів і протиправного застосуван-
ня працівниками фізичного насильства, спецзасобів, зброї, інших 
болісних та таких, що принижують особисту гідність громадян, дій, 
у 68% були службові приміщення та відлюдні місця.

Переважну більшість засуджених за посадові злочини склали 
особи віком до 30 років – вікові категорії від 20 до 25 років та від 25 
до 30 років (25,3% і 32,6% відповідно).

У структурі загально-кримінальних злочинів найбільш числен-
ними є ДТП (22,5%), частка яких вдвічі перевищує показники за-
реєстрованих випадків спричинення тілесних ушкоджень та умис-
ного вбивства – 11,1% і 9,4% відповідно (рис. 4. див на стор. 16).

Звертає на себе увагу досить «непрозора» категорія злочинів, 
позначених у відомчій статистиці як «інші», питома вага яких скла-
дає майже третину (32,9%) усіх злочинів загально-кримінальної 
спрямованості. Зазначена категорія включає у себе кількість осіб, 
засуджених за фактами вчинення статевих злочинів, злочинів проти 
життя та здоров’я (у т. ч. за катування), проти свободи, честі та гід-
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ності особи, проти прав і свобод людини і громадянина, проти влас-
ності, проти громадської безпеки, проти безпеки руху та ін.
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Рис. 4. Питома вага окремих видів злочинів у структурі 
загально-кримінальної злочинності персоналу ОВС протягом 2002–2008 рр.

Станом на 1 січня 2009 року у провадженні органів прокура-
тури знаходилося 1314 кримінальних справ, порушених стосовно 
1083 працівників. З них досудове слідство провадиться у 362 спра-
вах за перевищення влади, 211 – за зловживання владою, 34 – за 
спричинення тілесних ушкоджень, 11 – за катування.

аналіз статистичних показників щодо випадків катування

Звужуючи наш аналіз до розгляду виключно випадків катувань 
та жорстокого поводження, ми можемо виокремити із загальної кіль-
кості лише невелику їх кількість, зафіксованих у формах статистич-
ної звітності. Так, органами прокуратури у 2002−2008 рр. стосовно 
працівників ОВС було порушено лише 16 кримінальних справ за 
ст. 127 КК України (Катування):

Таблиця 1. Кількість кримінальних справ за ст. 127 КК України (2002–2008 рр.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Знаходилося у провадженні 
кримінальних справ

1 1 1 6 11 12 15

– з них порушено 
у поточному році 

0 0 0 5 5 2 4

– закрито за реабілітуючими 
мотивами

0 0 0 0 0 2 4

Засуджено осіб 0 0 0 0 0 2 3
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Один з найбільш типових випадків застосування катувань та 
жорстокого поводження викладений у матеріалах, за якими 27 лис-
топада 2008 року прокуратурою Іллічівського району м. Маріупо-
ля порушено кримінальну справу за фактом перевищення праців-
никами Іллічівського РВ ММУ ГУ МВС України в Донецькій об-
ласті своїх службових повноважень, використання наданих владних 
повноважень для заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом 
правам та інтересам Ш. та катування Ш., за ознаками злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 365 КК України.

Як пояснив потерпілий Ш. в ході дослідчої перевірки, його 24.05.08 
викликали працівники СДСБЕЗ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС 
в області для надання пояснень за фактом розкрадання паливно-мастиль-
них матеріалів з ВАТ «ММК ім. Ілліча». По прибутті на третій поверх 
Іллічівського районного відділу міліції, де розташований сектор ДСБЕЗ, 
він дізнався, що працівник, який його викликав, відсутній. Коли Ш. заходив 
до райвідділу, його не записали до журналу відвідувачів та не запитали 
у черговій частині, куди він прямував.

Через 5–10 хвилин прибув Х., який завів його до свого кабінету, 
де почав опитувати за фактом крадіжки дизельного палива. Надані по-
терпілим відповіді не влаштували Х., тому Ш. переводили з кабінету в ка-
бінет, де також намагалися опитувати інші працівники міліції. Близь-
ко 14.00 його знов привели до кабінету Х., і потерпілий Ш. побачив 
незнайомого громадянина, який тримав у руці наручники. Ш. відмовився 
заходити в кабінет, однак у цей час відчув удар в обличчя та живіт. Далі 
його затягли до кабінету, наділи наручники і пакет на голову та почали 
бити, поки він не погодився надати пояснения, які б влаштували праців-
ників міліції. Через деякий час Ш. знов наділи на голову пакет і кудись 
потягли. Там його поклали на підлогу, поставили зверху стілець, роззули 
і щось натягли на палці, при цьому затягли пакет на шиї і він втра-
тив свідомість. Коли отямився, то відчув, як через нього пропускають 
електричний струм. Далі його з пакетом на голові знов відтягли до ка-
бінету Х.

У результаті таких протиправних дій працівників Іллічівського 
РВ ММУ ГУ МВС України в Донецькій області, потерпілий був зму-
шений обмовити себе у розкраданні паливно-мастильних матеріалів. 
Після написання відповідного пояснення Ш. був відпущений з райвід-
ділу, поїхав за місцем свого мешкання і в ніч 25.05.08 з приводу спри-
чинених йому працівниками міліції тілесних ушкоджень звернувся за 
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медичною допомогою до Маріупольської міської лікарні № 9 та був 
госпіталізований до неврологічного відділення вказаного медичного 
закладу.

Слід відзначити, що наведені вище цифри не є точними, ос-
кільки базуються на інформації, наданою органами прокуратури 
МВС України. Про неточність вказують, зокрема, матеріали з виро-
ку Оболонського районного суду м. Києва від 4 листопада 2004 року 
(справа № І-502\2004 р.). Цим вироком до кримінальної відповідаль-
ності було притягнуто 4 працівників ОВС за злочин, що був вчине-
ний у червні 2003 року.

Згідно з викладеними у вироку фактами, 24 червня 2003 року пра-
цівники Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві О., М., Г., та 
Д., виконуючи незаконний наказ свого керівника, застосували до за-
триманого Г. фізичний вплив, підвісивши його на лом з метою визнати 
причетність до смерті дружини. Перебуваючи у висячому положен-
ні приблизно 1,5–2 хвилини, Г. від болю в руках та тілі знепритом-
нів і втратив свідомість. Після того, як його поклали на підлогу та 
він опритомнив, керівник наказав підлеглим працівникам міліції вдруге 
повісити затриманого Г. на лом, оскільки останній продовжував за-
перечувати про свою причетність у вбивстві дружини. У результаті 
насильства, що продовжувалось протягом 1 год. 30 хв., затриманому 
було заподіяно численні крововиливи, забиття в області обох проме-
невих суглобів правого та лівого плечей; крововиливи на лівій вушній 
раковині; струс головного мозку. Колишні працівники міліції засуджені 
за ст. 127 ч. 2 та ст. 365 ч. 2 КК України до різних строків позбав-
лення волі.

З урахуванням виявлених розбіжностей у статистиці навіть 
при невеликому обсязі порушених кримінальних справ, вважаєть-
ся за доцільне взяти до уваги усі склади злочинів, які можуть мати 
потенційне відношення до застосування тортур та жорстокого по-
водження із громадянами. При цьому мусимо враховувати щонай-
менше шість таких категорій: умисне вбивство, спричинення тілес-
них ушкоджень різного ступеня тяжкості, зґвалтування, хуліганст-
во, зловживання владою та перевищення влади. Питома вага озна-
чених складів злочинів за статистичними даними 2002−2008 років 
дорівнює 45,4% від загальної кількості засуджених працівників 
ОВС (рис. 5):
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Рис. 5. Питома вага працівників ОВС, 
притягнутих до кримінальної відповідальності за дії, 

що можуть бути пов’язані із тортурами та жорстоким поводженням

Якщо запровадити більш жорсткі критерії відбору та не врахо-
вувати кількість працівників, засуджених за зґвалтування та хулі-
ганство, то картина не зазнає суттєвих змін – частка виокремлю-
ваних фактів складає 43,5% від загального масиву засуджених пра-
цівників.

До зазначеного масиву доцільно додати кількість працівників 
ОВС, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за вчинен-
ня правопорушень, які також можуть вказувати на ознаки засто-
сування жорстоких форм поводження із затриманими та заареш-
тованими особами. Це, перш за усе, такі порушення дисципліни 
та законності, як незаконні методи проведення слідства, незакон-
не застосування спецзасобів, незаконні дії стосовно затриманих, 
а також незаконне адміністративне затримання та незаконне при-
тягнення до адміністративної відповідальності, незаконний арешт 
та незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. Пи-
тома вага працівників, які вчинили ці правопорушення, на від-
міну від категорії злочинів, складає лише 5,3% (684 особи) від за-
гальної кількості притягнутих до дисциплінарної відповідальності 
(12905 осіб) протягом 2002−2008 років. За умов більш жорстких 
критеріїв відбору, якщо враховувати лише факти незаконних ме-
тодів проведення слідства, незаконного застосування спецзасобів 
та незаконних дій стосовно затриманих, частка таких осіб складає 
лише 0,4% (53 особи).
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З урахуванням означених моментів можна скласти приблизну 
картину так званої «зони ризику», тобто потенційний обсяг виявле-
них незаконних та протиправних дій працівників ОВС, які мають 
безпосереднє відношення до практики застосування тортур та жор-
стоких форм поводження (табл. 2):

Таблиця 2. Кількість працівників ОВС, притягнутих до кримінальної 
та дисциплінарної відповідальності за дії, що можуть бути пов’язані 

із тортурами та жорстоким поводженням

Роки
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Всього засуджено за вчинені 
злочини

89 108 147 146 178 349 293

– з них за:
умисне вбивство 3 1 7 4 1 8 5
тілесні ушкодження 5 4 9 2 0 7 7
зґвалтування 3 1 1 0 0 1 1
хуліганство 3 1 0 3 5 0 6
зловживання владою 7 16 21 19 17 47 41
перевищення влади 34 39 51 34 43 79 59

Всього покарано за порушення 
законності

1649 2061* 2814 1451 1366 1474 2090

– з них за:
незаконні методи проведення 
слідства

6 1 1 0 0 3 0

незаконне застосування 
спецзасобів

7 3 1 5 1 0 6

незаконні дії стосовно 
затриманих

1 0 0 13 0 5 0

незаконне адміністративне 
затримання

21 25 31 27 3 25 15

незаконне притягнення 
до адміністративної 
відповідальності

20 34 74 56 34 75 56

незаконний арешт 0 0 1 2 1 3 1
незаконне притягнення 
до кримінальної 
відповідальності

6 5 27 16 44 21 8

* – дані за 10 місяців 2003 року
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У графічному зображенні співвідношення зазначених тенденцій 
може виглядати наступним чином:

100% 43,5% — 45,4% 
,

’

100%

,

0,4% — 5,3% 

,
’

При цьому найбільш повна кореляція спостерігається у дина-
міці наступних видів правопорушень (рис. 6):
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

незаконні затримання та арешт

незаконне притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності

перевищення влади

зловживання владою

Рис. 6. Порівняльна динаміка окремих видів злочинів та правопорушень, 
що вчинялися працівниками ОВС протягом 2002–2008 рр.

Оцінюючи поширеність фактів жорстокого поводження в діяль-
ності практичних підрозділів ОВС, не можемо оминути аналізу за-
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яв, повідомлень та скарг громадян на незаконні дії працівників 
міліції. Слід відразу відзначити, що відомчі форми статистики МВС 
України продовжують зоставатися досить недосконалими з точки 
зору підзвітності суспільству. Скарги громадян, проходячи фікса-
цію у підрозділах Департаменту документального забезпечення та 
режиму, розглядаються працівниками інших підрозділів та служб 
з прийняттям відповідних рішень, які фіксуються як у цих службах, 
так й у загальній звітності міністерства. Проте відслідкувати такі 
очевидні речі, як відповідність кількості скарг на окремі дії пра-
цівників міліції до кількості прийнятих рішень за цими категорія-
ми скарг вже неможливо. Причиною є різні категорії обліку, що їх 
застосовують департаменти та служби, а також елементарна відсут-
ність у реєстрових обліках МВС України таких категорій скарг гро-
мадян, як «катування», «побиття та грубе поводження», «незаконні 
методи ведення слідства» тощо.

Саме з цих причин аналіз скарг та звернень громадян є досить 
фрагментарним, проте він дозволяє визначити наступне. З загальної 
кількості скарг, що надходять до органів внутрішніх справ стосовно 
незаконних дій працівників міліції, в середньому 7,8% припадає на 
факти побиття та спричинення тілесних ушкоджень. Повідомлення 
про факти катування складають значно меншу частину – 1,3% від 
загальної кількості скарг громадян.

Своє підтвердження знаходять в середньому, за виключенням 
окремих років, лише 9,2% усіх скарг громадян. Приблизно така 
ж питома вага (9,5%) спостерігалася й стосовно тих випадків побит-
тя, які були зафіксовані у 2002−2003 роках. Проте вже у 2006 році 
відсоток скарг щодо випадків катувань та побиття, які знайшли своє 
підтвердження, зростає в 10 разів (табл. 3):

Таблиця 3. Розподіл заяв та скарг громадян за період 2002–2008 рр.

2002 2003 2005 2006 2007 2008

1. Надійшло заяв 
та скарг на 
неправомірні дії 
працівників ОВС

2126 2340 2072 2436 2524 1677

– з них 
підтвердилися

231 
(10,8%)

170 
(7,3%)

696 
(33,6%)

231 
(9,5%)

120 
(4,7%)

неві-
домо
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1.1. у тому числі:

1.1.1. – на катування 32 
(1,3%)

неві-
домо

12

– з них 
підтвердилися

23 
(71,8%)

2
неві-
домо

1.1.2. – на побиття 
та спричинення 
тілесних 
ушкоджень

215 
(8,8%)

неві-
домо

268

– з них 
підтвердилися

152 
(70,7%)

28
неві-
домо

1.1.3. – на незаконне 
затримання 
та побиття

149 
(7%)

181 
(7,7%)

– з них 
підтвердилися

17 
(11,4%

14 
(7,7%)

На загальну кількість скарг громадян впливає також той факт, 
що у ряді випадків неправомірна поведінка працівника ОВС зустрі-
чає підтримку з боку громадян та навіть з боку родичів потерпілих.

Так, старший дільничний інспектор Іршанського селищного відділу 
міліції Володарськ-Волинського РВ УМВС України у Житомирській об-
ласті Б. 27 липня 2005 року близько 02.00 год. у приміщенні селищного 
відділення міліції опитував потерпілу К. у зв’язку із вчиненням квар-
тирної крадіжки у смт. Іршанськ. Суд встановив, що Б. «…з метою 
отримання зізнання у вчиненні крадіжки … застосував недозволені та 
неналежні в даній ситуації методи фізичного насильства та спецза-
соби, наніс затриманій … численні удари рукою по голові та гумовим 
кийком по сідницях, з метою самообмови потерпілою, чим завдав К. 
істотну шкоду її охоронюваним законом правам та інтересам».

Зі слів обвинуваченого, він дійсно, коли потерпіла не визнала своєї 
причетності до вчинення крадіжки та намагалася вийти з службового 
приміщення, наніс потерпілій 2 удари гумовим кийком по сідницях та 
штовхнув її на стілець, внаслідок чого К. вдарилася головою об стіну. 
В цей же день вранці, коли була встановлена непричетність К. до вчи-
нення крадіжки, Б. запросив до відділку її матір та повідомив причини 
перебування її доньки у відділенні. При цьому Б. також повідомив, що 
К. перебувала в близьких стосунках зі своїм знайомим. Образившись на 
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доньку, матір самовільно схопила зі стола гумовий кийок, яким нанесла 
кілька ударів своїй донці1.

Вироком суду Б. засуджено за ст. 365 ч. 2 КК України до 5 років 
позбавлення волі, а згідно зі ст. 75, 76 КК України – звільнено від від-
бування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, вста-
новивши йому випробувальний термін тривалістю 3 роки з одночасним 
стягненням матеріальної шкоди в сумі 200 грн. та моральної шкоди 
в сумі 10 тисяч гривень.

Наведений випадок наочно демонструє розбіжність між вста-
новленими у судовому процесі метою та способами вчинення зло-
чину, які вказують на склад злочину, передбаченого ст. 127 КК (Ка-
тування), та кваліфікацією судом цих дій як перевищення влади, 
тобто за ст. 365 КК України. Зазначена розбіжність буде предметом 
окремої уваги нашого дослідження.

1.2. відОмча діяльність. 
Огляд нОрмативнОї бази мвс україни, 

яка регулює дії працівників Органів внутрішніх справ, 
спрямОвані на захист грОмадян від катувань 

та жОрстОкОгО пОвОдження

У цьому підрозділі здійснено аналіз нормативної бази МВС Ук-
раїни, яка регулює дії працівників органів внутрішніх справ і спря-
мована на захист громадян від катувань та жорстокого поводження. 
Перелік документів, що аналізувалися, не є повним у силу техніч-
них обставин, проте до нього включено найбільш значущі норма-
тивно-правові документи вказаного напрямку.

Характеризуючи нормативно-правову діяльність різних департа-
ментів МВС України, слід відзначити, що далеко не завжди у доку-
ментах використовуються терміни «права людини», «захист прав та 
свобод», «порушення прав людини». Традиційно у документах МВС 
України вживаються терміни «дотримання дисципліни та закон-

1 Вирок Черняхівського районного суду Житомирської області за справою № 1-16/147 
від 16 червня 2007 року.
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ності», «порушення законності», і ця традиція зберігає свою силу, 
що особливо помітно у документах, наданих Головним слідчим уп-
равлінням та Департаментом карного розшуку. На відміну від зазна-
чених підрозділів, тематика захисту прав і свобод людини є постій-
ною з 2006 року в нормативно-правовій базі Департаменту громадсь-
кої безпеки та з 2007 року – Департаменту кадрового забезпечення.

Щодо якісного відображення нагальних потреб МВС України 
у сфері захисту прав людини і зокрема, від жорстокого поводження, 
то, на жаль, слід констатувати, що документи більшості департа-
ментів та служб МВС зостаються архівом застарілих бюрократичних 
кліше та прокламацій і не містять оновленого наповнення роботи 
з персоналом органів внутрішніх справ. Винятком з цього ряду мо-
жуть вважатися документи, присвячені умовам утримання в спецус-
тановах міліції, що є результатом прискіпливої уваги до цієї теми як 
керівництва міністерства, так й органів державної влади.

Основний пласт заходів, що впливають на здійснення якісних 
змін у діяльності ОВС України, був розроблений новими інститу-
ціями – радником міністра з прав людини, Громадською радою при 
МВС України, Управлінням моніторингу дотримання прав людини 
в діяльності ОВС. Зазначені заходи, відображені у рішеннях засідань 
колегії МВС, відомчих планах та наказах, вперше в історії вітчизня-
них правоохоронних органів започаткували механізми незалежного 
громадського контролю, вдосконалили процедури впливу громадян 
на розбудову відомчої політики, забезпечили гарантії прозорості та 
підзвітності ОВС громадянському суспільству.

діяльність департаменту карного розшуку

Лист ДКР МВС України від 19.02.2007 року № 160 
«Про посилення дисципліни та законності»

У листі зазначається, що незважаючи на неодноразові вказівки 
керівництва МВС України та Департаменту карного розшуку щодо 
посилення дисципліни і законності в підрозділах служби, стан цієї 
роботи в окремих регіонах залишається незадовільним.

Проведений Департаментом аналіз стану дисципліни і закон-
ності в підрозділах карного розшуку свідчить, що за 2006 рік при-
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тягнуто до відповідальності за правопорушення 274 особи. Найбіль-
ше працівників притягнуто до відповідальності в областях: Хар-
ківській – 73, Донецькій – 51, Автономній Республіці Крим – 20.

Загалом у 2006 році в провадженні органів прокуратури та на 
розгляді судів знаходилося 274 кримінальні справи відносно 291 пра-
цівника карного розшуку. Серед них 54 – за зловживання владою 
(найбільше в Дніпропетровській – 5; м. Києві – 9, Львівській – 8, 
Житомирській – 3, у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Сумсь-
кій, Харківській, Хмельницькій областях по 2), перевищення влади 
або службових повноважень – 91 (найбільше в м. Києві – 10, За-
порізькій – 7, по 6 Миколаївській і Черкаській, Донецькій, Дніпро-
петровській, Львівській , Харківській, Черкаській областях по 5).

За січень 2007 року сталося 11 надзвичайних подій за участю 14 
працівників підрозділів карного розшуку, в тому числі у випадках 
перевищення влади або службових повноважень – 4 особи, розбій, 
пограбування – 2 особи, по 1 працівнику брали участь в заподіяні 
умисних тілесних ушкоджень, корупційних діях, незаконному об-
шуку.

З урахуванням вищевикладеного та з метою профілактики вчи-
нення злочинів від керівників підрозділів карного розшуку вима-
гається терміново запровадити систему постійного контролю за ро-
ботою підлеглих під час виконання завдань боротьби зі злочинністю 
та поза службою.

У листі також міститься вимога щомісячно доповідати довідкою 
до Департаменту карного розшуку МВС України про стан дисциплі-
ни і законності у підпорядкованому підрозділі та заходи, які вжи-
ваються для профілактики вчинення правопорушень працівниками 
служби.

Наказ МВС України від 27.05.2008 року № 252 
«Про оголошення у МВС 2008 року роком служби карного розшуку 
органів внутрішніх справ»

Серед комплексу заходів наказом передбачено створити систему 
пошуку талановитої молоді серед працівників інших служб органів 
внутрішніх справ, удосконалити умови підготовки жіночих кадрів 
для виконання оперативних завдань, їх подальшого професійного 
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зростання, сумлінності та чесності, виключивши можливість відбо-
ру осіб, які не бажані для прийняття на службу в підрозділи карного 
розшуку.

Лист ДКР МВС України від 20.01.2009 року № 7/395 
«Про стан дисципліни та законності, корупційні прояви, 
якісний склад, дотримання прав людини, плинність кадрів 
у підрозділах карного розшуку ОВС України за 12 місяців 2008 року»

У листі повідомляється, що протягом 2008 року органами про-
куратури було порушено 98 кримінальних справ (в тому числі за пе-
ревищення влади – 27, зловживання владою – 14, хуліганство – 2, 
заподіяння тілесних ушкоджень, учинення вбивства, грабежу, роз-
бійних нападів – по 1 відносно 102 працівників карного розшуку 
(у 2007 році – 69 кримінальних справ стосовно 79 працівників).

Найбільше таких справ було порушено в ГУМВС України в місті 
Києві та Запорізькій області – по 9, Одеській – 8, Донецькій – 7, 
Автономній Республіці Крим – 5, УМВС України на залізничному 
транспорті – 9, у Чернігівській області – 6, Рівненській – 5, Івано-
Франківській та Сумській – по 4.

Загалом у провадженні органів прокуратури та суду на даний 
час знаходиться 229 кримінальних справ, порушених стосовно 272 
осіб. З них за перевищення влади – 80, зловживання владою – 40, 
убивство – 3, заподіяння тілесних ушкоджень та зґвалтувань – по 2.

Зазначається, що керівництво Департаменту занепокоєне рівнем 
порушень законності особовим складом, оскільки факти зловживан-
ня владою, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вчинення ін-
ших злочинів продовжують мати місце.

У листі наголошується, що дотримання прав людини під час 
проведення дізнання і досудового слідства є одним з пріоритетних 
напрямків діяльності МВС. З оглядом на це Департаментом карно-
го розшуку в даному напрямку вживається низка організаційних 
і практичних заходів щодо вдосконалення оперативно-службової 
діяльності, у тому числі – впровадження нових форм і методів ро-
боти. Разом з тим ганебні випадки порушення прав людини під час 
дізнання і досудового слідства ще мають місце в роботі працівників 
карного розшуку.
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У березні прокуратурою міста Рівне порушено кримінальну 
справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК 
України, відносно оперуповноваженого відділу карного розшуку 
Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта 
міліції З. Останній звинувачується в тому, що в лютому цього року 
заподіяв тілесні ушкодження місцевому жителю Б., якого було за-
прошено для надання пояснень за фактом розбійного нападу на жи-
телів обласного центру А. та Ч.

У квітні прокуратурою Тернопільської області за матеріалами 
ВВБ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, відносно дільничного інспек-
тора міліції Бережанського РВ лейтенанта міліції С. та оперупов-
новаженого сектору карного розшуку вказаного районного відділу 
старшого лейтенанта міліції К. Останні звинувачуються в тому, що 
увечері 29 січня 2008 року заподіяли тілесні ушкодження місцевому 
жителю М., затриманому за вчинення дрібного хуліганства.

У травні прокуратурою міста Ялта Автономної Республіки Крим 
порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, пере-
дбачених ч. 2 ст. 365 і ч. 2 ст. 373 КК України, відносно старшого 
оперуповноваженого відділення карного розшуку 1-го міськвідділу 
Ялтинського МУ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим 
капітана міліції Ч. Останній звинувачується в тому, що в серпні 
2006 року в приміщенні згаданого міськвідділу заподіяв тілесні уш-
кодження місцевому жителю С., затриманому за підозрою в учинен-
ні грабежу, й примусив його зізнатися в учиненні ще п’яти аналогіч-
них злочинів.

У червні прокуратурою міста Умань Черкаської області пору-
шено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 365 КК України, відносно працівників сектору карно-
го розшуку Уманського МВ УМВС України в Черкаській області, 
які звинувачуються в тому, що у квітні 2008 року заподіяли тілесні 
ушкодження місцевому жителю Кравчуку, затриманому за підозрою 
в учиненні вбивства.

У вересні Шевченківською районною прокуратурою міста Киє-
ва порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, відносно працівників Шевчен-
ківського РУ ГУМВС України в місті Києві, які звинувачуються 
в тому, що 30 червня 2008 року заподіяли тілесні ушкодження міс-
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цевому жителю Ф. Останнього було госпіталізовано до лікарні, де 
він 22 липня помер.

У серпні прокуратурою Донецької області порушено криміналь-
ну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК 
України, відносно працівників Червоногвардійського РВ Макіївсь-
кого МУ ГУМВС України в Донецькій області. Вони обвинувачу-
ються в тому, що у 2005 році змусили місцевого жителя Ш. зізнатися 
в учиненні ним убивства, якого останній не скоював.

7 жовтня в місті Донецьк в результаті проведення слідчо-опе-
ративних дій затримано начальника сектору БНОН Ворошиловсь-
кого РВ Донецького МУ майора міліції П., який обвинувачується 
в тому, що на початку вересня 2000 року, перебуваючи на посаді 
оперуповноваженого відділення карного розшуку Центрально-Місь-
кого РВ Макіївського МВ ГУМВС України в Донецькій області, із 
застосуванням насильства примусив місцеву жительку З. зізнати-
ся в убивстві жителя міста Макіївка В. За даним фактом порушено 
кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 365 і ч. 2 ст. 373 КК України.

За матеріалами ВВБ прокуратурою міста Рубіжне Луганської 
області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, відносно оперуповноваже-
ного сектору карного розшуку Рубіжнянського МВ ГУМВС Украї-
ни в Луганській області лейтенанта міліції С. Він обвинувачується 
в тому, що 26 жовтня в приміщенні відділення ДАІ з обслуговуван-
ня міста Рубіжне заподіяв тілесні ушкодження місцевому жителю 
В., якого було викликано для надання пояснень за фактом незакон-
ного заволодіння транспортним засобом.

Аналіз причин вчинених порушень закону містить виокремлен-
ня наступних факторів.

Перш за усе, це питання комплектування підрозділів карного 
розшуку, оскільки неукомплектованими залишаються 1379 посад, 
або 10% від штатної чисельності. Найбільший некомплект, який пе-
ревищує середньостатистичний, спостерігається в ГУМВС України 
в АР Крим (14,6%), Дніпропетровській (13,6%), Донецькій (11,6%) 
областях, УМВС України в Івано-Франківській (17,7%) та Рівненсь-
кій (12,7%) областях, на залізничному транспорті (11,9%).

По-друге, це питання соціально-організаційної адаптації моло-
дих фахівців у підрозділах, де не забезпечується формування належ-
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ної моральної позиції молодих спеціалістів, оволодіння ними про-
фесійною майстерністю. Так, у 2008 році звільнився 131 молодий 
фахівець, у тому числі за власним бажанням – 55, негативними мо-
тивами – 71, на першому році служби – 37.

Виходячи з викладеного, керівникам підрозділів карного роз-
шуку запропоновано взяти під особистий контроль реалізацію на-
ступних заходів:

– забезпечити та активізувати вжиття конкретних дієвих за-
ходів, спрямованих на створення оптимальних умов для адап-
тації на службі випускників навчальних закладів МВС;

– щомісячно аналізувати стан дотримання дисципліни та за-
конності особовим складом, надавати принципову оцінку 
кожному випадку порушення законності, у тому числі ролі 
керівників у вирішенні зазначених питань;

– з метою забезпечення безумовного додержання прав люди-
ни під час досудового слідства і дізнання в системі службової 
підготовки 2008-2009 навчального року з особовим складом 
вивчити вимоги вказівок Міністерства від 30.06.2004 № 7585/
Пн «Про стан дотримання прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ», від 23.03.1999 № 1718/Ан «Про профілак-
тичні заходи попередження фактів перевищення влади, по-
биття громадян в ОВС», від 30.05.2001 № 4127/Ан «Про попе-
редження фактів перевищення влади або посадових повнова-
жень та побиття громадян в ОВС», від 16.10.2007 № 16466/Кп 
«Щодо незадовільних результатів роботи з профілактики та 
розкриття злочинів, учинених відносно іноземних громадян», 
розпорядження МВС від 30.10.2008 № 1188 «Про затверджен-
ня Плану заходів на виконання рекомендацій Комісара Ради 
Європи з прав людини Т. Хаммарберта», Конвенцій ООН та 
Європейської конвенції проти катувань, довівши вимоги за-
значених документів підлеглим під підпис;

– забезпечити всебічне інформування населення про діяльність 
підрозділів карного розшуку за допомогою проведення прес-
конференцій, зустрічей, брифінгів, «гарячих ліній», спрямова-
них на викорінення фактів грубої, нетактовної поведінки з бо-
ку працівників, обмеження конституційних прав громадян;

– систематично проводити в підпорядкованих підрозділах ши-
року роз’яснювальну роботу з метою доведення до свідомості 
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кожного працівника, що дотримання законності, прав, свобод 
і законних інтересів громадян є провідною умовою побудови 
правової держави, зміцнення авторитету міліції та довіри до 
неї з боку населення;

– створювати в кожному колективі обстановку нетерпимості до 
будь-яких проявів беззаконня, глибокого розуміння кожним 
працівником своєї особистої відповідальності за зміцнення 
законності, неприпустимості, поблажливого та ліберального 
ставлення до порушників закону;

– постійно вдосконалювати форми і методи добору, підготовки 
й розстановки кадрів, службового контролю та виховної ро-
боти серед особового складу з метою послідовного скорочен-
ня випадків порушень законності з їх боку;

– визначити працівників, які потребують особливого контролю 
чи допомоги при несенні служби, розробити плани індивіду-
ально-виховної роботи з кожним з них. За участю фахівців 
відповідних підрозділів та практичних психологів надавати 
їм необхідну допомогу щодо вдосконалення професійних на-
вичок та морально-ділових якостей.

діяльність департаменту громадської безпеки

Рішення розширеного засідання колегії МВС України від 15 бе-
резня 2006 року № 1 км/1 «Про дотримання та захист прав і сво-
бод людини працівниками органів внутрішніх справ з урахуванням 
щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини»

У виступах керівництва міністерства було надано оцінку прора-
хункам у виявленні та профілактиці порушень законності некримі-
нального характеру, а в деяких випадках безпринципного реагуван-
ня окремих керівників як обласної, так і районної ланок на такі 
факти. Такі прорахунки призводять до грубих порушень конститу-
ційних прав громадян під час виконання працівниками міліції своїх 
службових обов’язків, зокрема фізичного і психологічного тиску на 
них при розкритті та розслідуванні злочинів. Як результат, упродовж 
2005 року значно збільшилася кількість кримінальних справ, пору-
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шених органами прокуратури за фактами протиправних дій праців-
ників міліції. Також мали місце факти незаконного затримання гро-
мадян та притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Як було зазначено під час засідання колегії, у 2005 році було ви-
явлено 16,8 тис. порушень адміністративного законодавства. Проку-
рорами опротестовано і скасовано 2,8 тис. постанов, винесених поса-
довими особами органів внутрішніх справ. У Житомирській, Київсь-
кій та Полтавській областях майже кожен другий адміністративний 
протокол було складено з порушенням чинного законодавства.

Було звернуто увагу на незадовільні умови тримання затрима-
них і взятих під варту осіб у кімнатах для затриманих в адміністра-
тивному порядку чергових частин та спеціальних установ міліції. 
У 2005 році внаслідок перевищення термінів утримання осіб у кім-
натах для затриманих на 63,2% (з 19 до 31) збільшилася кількість 
надзвичайних подій у чергових частинах органів внутрішніх справ.

Майже 13% (67) ізоляторів тимчасового тримання держави були 
не забезпечені водопостачальними та каналізаційними мережами, 
236 (47,1%) – не обладнані санітарними пропускниками. Лише ко-
жен четвертий заклад мав достатнє природне освітлення в камерах 
та індивідуальні спальні місця, кожен п’ятий обладнаний прогулян-
ковими двориками. У зв’язку з цим було наголошено, що не відпові-
дають рекомендаціям Європейського комітету проти тортур умови 
тримання в значній частині ІТТ у Дніпропетровській, Запорізькій, 
Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільсь-
кій, Херсонській та Черкаській областях. В Автономній Республіці 
Крим, Житомирській області та місті Севастополі ізолятори роз-
міщувалися в підвальних приміщеннях, більшість камер не мали 
вікон і вентиляції.

Для виправлення ситуації колегія прийняла рішення вжити на-
ступних заходів:

– провести оперативно-розшукові та профілактичні заходи що-
до виявлення й документування випадків порушень консти-
туційних прав і свобод громадян працівниками міліції;

– узяти на особистий контроль дотримання законності під 
час затримання осіб за підозрою в скоєнні злочину та в ад-
міністративному порядку, недопущення фізичного та психіч-
ного впливу на затриманих під час проведення слідчих дій 
з метою одержання зізнання;
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– до 1 червня 2006 року обладнати ізолятори тимчасового три-
мання водопостачальними та каналізаційними мережами;

– до 1 січня 2007 року забезпечити камери ізоляторів тимчасо-
вого тримання достатньою кількістю індивідуальних спаль-
них місць та природнім освітленням, яке б відповідало вимо-
гам будівельних норм;

– забезпечити тиражування відеофільму «Про стан дотримання 
прав людини в діяльності спеціальних установ міліції» та йо-
го демонстрацію в ГУМВС, УМВС;

– забезпечити безумовне виконання працівниками органів внут-
рішніх справ вимог наказів МВС України щодо обов’язкового 
усного роз’яснення затриманому частини першої статті 63 
Конституції України, права відмовитися від надання будь-
яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночас-
но в друкованому вигляді – роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 
59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або 
заарештованих (узятих під варту), установлених законами;

– забезпечити безперебійне функціонування в усіх органах і 
підрозділах внутрішніх справ «телефонів довіри», «пошто-
вих скриньок», громадських приймалень, через які грома-
дяни зможуть надавати інформацію про всі негативні факти 
в діяльності міліції.

Вказівка МВС України від 19.05.2008 № 529 
«Про заходи щодо посилення контролю за дотриманням дисципліни 
і законності особовим складом підрозділів патрульної служби та МОП «Беркут»

У документі констатується, що докорінно змінити становище 
у напрямку дотримання особовим складом патрульної служби та 
МОП «Беркут» не вдалося. Профілактична робота в окремих підроз-
ділах є малоефективною, а вимоги міністерства з питань зміцнення 
дисципліни не завжди знаходять своє практичне втілення. До цього 
додається проблема неякісного відбору та навчання кадрів, поверхо-
ве вивчення їх морально-ділових якостей, слабкі професійні навич-
ки особового складу.

Вказівкою вимагається проаналізувати усі випадки порушень 
дисципліни протягом минулого року та розробити комплекс заходів 
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із підвищення якості профілактичної роботи з особовим складом. 
Передбачається проведення гласних та негласних перевірок несення 
служби із застосуванням відео- та фотоапаратури, оцінки обстанов-
ки на маршруті та впливу на неї силами патрульних нарядів.

Одночасно вимагається ужити заходів щодо звільнення праців-
ників міліції, які порушують службову дисципліну, конституційні 
права та свободи громадян.

Рішення засідання колегії МВС України № 17км/2 від 25.07.08 
«Про стан та дотримання прав, законних інтересів затриманих 
і взятих під варту осіб в ізоляторах тимчасового тримання, 
їх матеріально-технічне забезпечення, будівництво та проведення 
ремонтів відповідно до європейських норм і стандартів»

У цьому документі констатується суттєвий прогрес – забезпе-
ченість 422 ізоляторів тимчасового тримання (87% від загальної 
кількості) необхідними побутовими умовами: обладнаними індиві-
дуальними спальними місцями, водопостачальними та каналізацій-
ними мережами, прогулянковими двориками, достатнім доступом 
природного світла та повітря.

Разом з тим аналізуються такі недоліки в роботі спецустанов 
міліції, як:

– перевищення максимального 10-денного строку перебування 
затриманих, заарештованих і засуджених;

– незаконна практика поміщення до ІТТ осіб, затриманих в ад-
міністративному порядку;

– недотримання встановлених норм харчування затриманих та 
взятих під варту осіб;

– незабезпеченість постільною білизною, столовими наборами, 
медичними засобами;

– недостатній санітарно-протиепідемічний стан.
Як результат критичного аналізу стану справ, у рішенні колегії 

роботу керівництва органів внутрішніх справ у дев’яти областях виз-
нано недостатньою, а в УМВС України в Запорізькій, Херсонській, 
Чернігівській та Чернівецькій областях – незадовільною.

Окрім вжиття заходів з метою усунення вказаних недоліків, рі-
шенням колегії передбачено також розробку проекту Правил внут-
рішнього розпорядку затриманих та взятих під варту осіб в ІТТ та 
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направлення його до Секретаріату Урядового уповноваженого у спра-
вах Європейського суду для надання висновку щодо відповідності 
положенням Конвенції про захист прав людини та практики Євро-
пейського суду з прав людини.

Вперше за час функціонування спецустанов міліції було постав-
лене питання щодо їх обов’язкового забезпечення кварцовими лам-
пами та проведення регулярного кварцування приміщень спецус-
танов з метою попередження розповсюдження інфекційних хвороб, 
в першу чергу – на туберкульоз.

Колегія вирішила за необхідне поширити повноваження мобіль-
них груп, надавши їм право здійснювати раптові перевірки спецуста-
нов міліції (at hoc), в тому числі – в нічний час, як це практикується 
Європейським комітетом проти катувань. Передбачено також роз-
гляд питання умов утримання в ІТТ під час засідань громадських 
рад при ГУМВС, УМВС.

Окремим пунктом вказано на необхідність проведення гласних 
та негласних перевірок несення служби добовими нарядами місьрай-
лінорганів з питань дотримання конституційних прав громадян, не-
допущення фактів їх незаконного затримання та спричинення тілес-
них ушкоджень.

Як новий напрямок у роботі спецустанов, започатковано веден-
ня обліків викликів бригад швидкої медичної допомоги до спецус-
танов за скаргами затриманих на стан здоров’я та виявлення в них 
тілесних ушкоджень з поквартальним узагальненням таких даних.

Вказівка МВС України від 16.10.2008 року № 1110 
«Про вжиття невідкладних заходів щодо зміцнення законності 
серед дільничних інспекторів міліції»

У вказівці аналізуються випадки порушення закону з боку пра-
цівників служби дільничних інспекторів міліції, за якими органами 
прокуратури було порушено кримінальні справи.

Серед інших зазначається випадок у Кіровському відділенні 
міліції Кіровоградського МВ, коли двоє дільничних, ст. лейтенант 
міліції Я. та капітан міліції Л., протягом двох діб безпідставно утри-
мували гр. К., вимагаючи від його матері гроші за непритягнення ос-
таннього до кримінальної відповідальності. Під час отримання хаба-
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ра в розмірі 4550 грн., 50 євро та 10 доларів США вони були затримані 
працівниками внутрішньої безпеки, СБУ та прокуратури області.

Вказівка вимагає від начальників ГУМВС, УМВС розглянути 
стан роботи щодо недопущення порушень службової дисципліни, 
дати принципову оцінку роботі керівників підрозділів усіх рівнів, 
організувати систему дієвого контролю за перебуванням на службі 
дільничних інспекторів шляхом гласних та негласних перевірок.

На керівництво Департаменту громадської безпеки МВС Украї-
ни покладається обов’язок взяти на контроль зазначені заходи та 
забезпечити вивчення їх реалізації на місцях під час перебування 
у службових відрядженнях незалежно від мети відряджень.

Лист ДГБ МВС України від 28.10.2008 року № 10/3-7368 
«Про причини виникнення надзвичайних подій, пов’язаних з охороною 
та конвоюванням затриманих та взятих під варту осіб, 
порушень службової дисципліни особовим складом 
підпорядкованих підрозділів упродовж 9 місяців 2008 року»

У листі звернуто увагу на резонансну подію, що сталася 6 липня 
2008 року під час підготовки 25 заарештованих до планового конво-
ювання з ІТТ Нікопольського МВ до СІЗО м. Дніпропетровська. Тоді 
двоє заарештованих відмовилися виходити з камери, заблокували 
двері ліжками та завдали собі тілесних ушкоджень на знак протесту.

Також звернуто увагу на випадок самогубства, що стався 14 ве-
ресня 2008 року у Краснопільському РВ УМВС України в Сумській 
області. Як було з’ясовано згодом, адміністративно арештований В. 
знайшов на подвір’ї райвідділу мотузку та, скориставшись відсутніс-
тю постійного нагляду, здійснив самогубство у приміщенні туалету.

Лист ДГБ МВС України від 24.11.2008 року № 10/3-8066 
«Про виконання рішення колегії МВС від 18.02.2008 № 1км/1 
у частині функціонування «телефонів довіри»

Вказано, що станом на 10.10.2008 «телефонами довіри» облад-
нані 89 (17%) спецустанов міліції. Проаналізовано чинники, що ус-
кладнюють роботу по встановленню таких телефонів – обмеженість 
технічних мереж зв’язку, відсутність належного фінансування на до-
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даткові засоби зв’язку, необхідність закупівлі телефонних апаратів 
підвищеної надійності.

У листі зазначено необхідність безперешкодного доступу затри-
маних осіб до «телефонів довіри», а також виділення окремого кана-
лу зв’язку у чергових частинах ГУМВС, УМВС для дзвінків з «те-
лефонів довіри» з одночасним закріпленням відповідальної особи за 
організацію безперебійного функціонування цих телефонів.

Листом встановлюється порядок організації роботи «телефонів 
довіри» та вимога обладнати усі органи та підрозділи внутрішніх 
справ «телефонами довіри».

Лист ДГБ МВС України від 15.01.2009 р. 
«Про виконання рішень колегії МВС від 18.02.2008 № 1км/1 
у частині функціонування «телефонів довіри»

У документі зазначається, що станом на 15.12.2008 року 221 
(41,7%) спецустанова міліції має встановлені «телефони довіри», че-
рез які затримані особи можуть повідомляти про стан дотримання 
їх прав та законних інтересів. Телефони встановлено у прогулянко-
вих двориках та камерних блоках спецустанов. Найбільш організо-
вано ця робота проведена в ГУМВС України в Луганській області, 
де телефонні апарати мають відкритий вихід на мережу міжміського 
зв’язку та мають програмований набір на «телефон довіри» відділу 
внутрішньої безпеки ГУМВС.

У листі керівництво Департаменту громадської безпеки пропо-
нує вжити вичерпних заходів щодо придбання та обладнання «те-
лефонами довіри» спецустанов, а також провести службові розсліду-
вання причин формального ставлення працівників тих областей, де 
робота по обладнанню «телефонами довіри» йде вкрай повільно.

Лист ДГБ МВС України від 22.01.2009 року № 10/5-385 
«Про стан дотримання дисципліни і законності особовим складом 
дільничних інспекторів міліції у 2008 році та заходи щодо його зміцнення»

Керівництво Департаменту громадської безпеки занепокоєне до-
триманням дисципліни особовим складом дільничних інспекторів 
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міліції та відзначає, що стан справ у цьому напрямку залишається 
складним. Так, у 2008 році було порушено 97 кримінальних справ 
відносно 99 ДІМ (у 2007 році – 60 справ відносно 71 працівника). 
У 2008 році було виявлено 859 випадків порушення законності діль-
ничними інспекторами, при цьому найбільша їх кількість припадає 
на Донецьку (112 випадків), Миколаївську (77), Закарпатську (68), 
Луганську (58) та Львівську (56) області.

У листі окремо зазначається, що однією з причин такого стану 
речей є поверхове проведення службових розслідувань за фактами 
порушень дільничними інспекторами вимог законності. Висновки 
таких розслідувань зводяться тільки до покарання винних, проте 
причини скоєння надзвичайних подій не вивчаються та заходи щодо 
їх усунення не вживаються.

З огляду на викладене пропонується у місячний термін заслуха-
ти на оперативних нарадах ГУМВС, УМВС звіти керівників служ-
би ДІМ з наданням їм принципової оцінки. Одночасно визначити-
ся з подальшим перебуванням на посадах працівників служби, які 
мають низькі показники в роботі, низький рівень професійної май-
стерності, не виконують вимог статутів та Етичного кодексу пра-
цівника ОВС України. Провести з працівниками служби ДІМ до-
даткові заняття для вивчення нормативних документів з подальшим 
прийняттям заліків.

З метою запобігання порушень з боку ДІМ вимог обліково-
реєстраційної дисципліни практикувати проведення перевірок за-
конності прийнятих ДІМ рішень про відмову в порушенні кримі-
нальних справ не рідше одного разу на місяць.

Лист ДГБ МВС України від 03.02.2009 року № 10/3-620 
«Про причини виникнення надзвичайних подій, пов’язаних 
з охороною та конвоюванням затриманих та взятих під варту осіб, 
порушень службової дисципліни особовим складом підпорядкованих 
підрозділів упродовж 2008 року»

У листі міститься річний аналіз стану справ, у якому акцен-
тується увага на недоліках організації несення служби, внаслідок 
чого протягом 2008 року трапилося 35 надзвичайних подій у підроз-
ділах, в тому числі – 14 самогубств та 15 смертей утримуваних у спе-
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цустановах міліції 18 областей осіб. Відзначається, що вже у січні 
2009 року під час конвоювання до СІЗО м. Старобільська (Лугансь-
ка обл.) 7 заарештованих лезами від одноразових станків для голін-
ня, які знаходилися в їх особистих речах, заподіяли собі тілесні уш-
кодження.

Серед основних причин зазначених надзвичайних подій керів-
ництво ДГБ МВС України вказує безвідповідальне ставлення пра-
цівників до виконання службових обов’язків, незадовільний тех-
нічний стан спецустанов, неналежний контроль з боку керівництва 
підрозділів.

За фактами надзвичайних подій до дисциплінарної відповідаль-
ності притягнуто 129 працівників міліції, у тому числі звільнено 
з ОВС 15 осіб, з посади – 9, попереджено про неповну посадову від-
повідність – 43 особи, оголошено сувору догану – 37.

На підставі наведеного аналізу керівники ГУМВС, УМВС 
зобов’язані довести інформацію до відома особового складу, провес-
ти службові розслідування причин незадовільного виконання вимог 
рішень Міністерства.

Як і в попередньому листі, на начальників міліції громадської 
безпеки покладено завдання вжити необхідних контрольно-органі-
заційних та оперативних заходів щодо забезпечення надійної охоро-
ни затриманих та взятих під варту осіб. Серед них, зокрема, вказані 
щомісячні заняття з особовим складом щодо заходів особистої без-
пеки, практичні заняття з відпрацюванням дій наряду спецустанов 
у разі виникнення надзвичайних подій та при здійсненні обшуку 
камер та осіб, що в них утримуються; особиста участь керівництва 
підрозділів у здійсненні зміни нарядів, проведенні оглядів камер.

Вказівка МВС України від 08.07.2009 року № 595 
«Про усунення порушень конституційних прав громадян, 
які утримуються в чергових частинах органів внутрішніх справ 
та спеціальних установах міліції»

Означений документ підготовлений на виконання подання Ге-
неральної прокуратури України щодо усунення недоліків, які існу-
ють у діяльності чергових частин та спецустанов міліції. У резолю-
тивній частині вказівки міститься категорична заборона поміщення 
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та утримання громадян, затриманих в адміністративному порядку 
за статтею 263 КУпАП в таких спецустановах міліції, як: ІТТ, спец-
приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту та при-
ймальники-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво.

Від керівників структурних підрозділів вимагається виключити 
з практики випадки повторного поміщення до приймальників-роз-
подільників для осіб, затриманих за бродяжництво, громадян піс-
ля встановлення їх особи і звільнення, а також іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають на території України.

Вказівкою встановлюється заведення справи на кожну особу, 
піддану адміністративному арешту, із обов’язковим залученням до 
справи наступних документів:

1. Постанова суду про адміністративний арешт, підписана суд-
дею та скріплена печаткою суду.

2. Протокол про адміністративне затримання або його копія.
3. Протокол особистого обшуку з вилученими цінностями.
4. Документ, що посвідчує особу адмінарештованого.
5. Інформація про роз’яснення особі її прав та підстав затри-

мання, повідомлення родичів про місце її перебування.

діяльність головного слідчого управління

Лист МВС України від 27.07.2006 року № 7828 
на адресу заступників начальників ГУМВС, УМВС по слідству

Цим документом наголошується, що, незважаючи на ряд ужи-
тих Головним слідчим управлінням та Департаментом внутрішньої 
безпеки МВС України організаційно-практичних заходів, спрямова-
них на запобігання протиправним діям серед працівників слідчих 
підрозділів, посилення контролю за їх службовою діяльністю, стан 
дотримання дисципліни й законності слідчими ОВС залишається 
незадовільним.

Кожний другий учинений слідчими злочин, пов’язаний з вима-
ганням та отриманням незаконної грошової винагороди (ст. 368 та 
ст. 189 КК України), учинявся шляхом незаконної відмови в порушен-
ні кримінальної справи або її закриття, неправильної кваліфікації вчи-
нених злочинів, надання дозволів на побачення із заарештованими.
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Зазначені корупційні правопорушення були пов’язані з незакон-
ним отриманням слідчими грошової винагороди та матеріальних 
цінностей за непритягнення винних до відповідальності, обрання 
стосовно підозрюваного запобіжного заходу, не пов’язаного з триман-
ням під вартою, та сприяння в проведенні криміналістичних експер-
тиз, а також із наданням незаконних переваг при прийнятті рішень 
шляхом підроблення підписів осіб у процесуальних документах.

Запропоновано забезпечити безумовне виконання узгоджених 
керівництвом ГСУ та ДВБ ГУБОЗ МВС України заходів щодо коор-
динації дій ГСУ та ДВБ під час профілактики вчинення протиправ-
них дій слідчими працівниками та стосовно них.

Вказівка МВС України від 18.01.2007 «Про стан дисципліни 
та законності в слідчих підрозділах ОВС України»

Відзначається, що стан дотримання дисципліни та законності 
слідчими ОВС залишається незадовільним. Так, протягом 2006 ро-
ку стосовно слідчих було порушено 55 кримінальних справ, з яких 
33 (60%) – за ознакою злочину, передбаченого ст. 368 («Одержання 
хабара») та 4 – за ст. 364 («Зловживання службовим становищем»). 
При цьому 54% злочинів скоїли молоді фахівці від лейтенанта до 
старшого лейтенанта, 41,8% – капітани та майори.

Як позитивний досвід, вказується практика керівництва ГУМВС 
України в Донецькій області, де за кожний факт відмови слідчих від ха-
бара керівництвом спільно з благодійним фондом «Сприяння міліції» 
такі працівники заохочуються відзнаками МВС України та грошовими 
преміями в розмірі від 6 до 10 тис. грн.

Факти спричинення тілесних ушкоджень з боку слідчих відзна-
чаються як одиничні та надзвичайні випадки, які здебільшого не 
мали відношення до виконання службових обов’язків. Як приклад 
такої події наводиться порушення 01.06.2006 року прокуратурою 
м. Ніжина Чернігівської області кримінальної справи відносно слід-
чого Ніжинського МРВ майора міліції Л., який, знаходячись поза 
службою разом зі старшиною міліції П., спричинив підполковнику 
МНС тілесні ушкодження, від яких останній помер у лікарні.

Вимагається питання профілактики правопорушень серед пра-
цівників слідства, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, 
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вважати одним з пріоритетних, тримаючи результати роботи на 
особливому контролі.

Довідка ГСУ МВС України від 25.01.2007 року 
«Щодо розгляду публікацій в інтернет-виданні про слідчих-хабарників»

В оглядовій частині зазначається, що з 2006 року в практику 
роботи було запроваджено виїзди зональних слідчих та заступни-
ків начальника ГСУ МВС України до підпорядкованих слідчих апа-
ратів на місцях. Під час виїзду вивчалися причини вчинення пра-
вопорушень слідчими, загальний стан дотримання дисципліни та 
законності, виконання вимог відомчих нормативних документів, 
проводилися робочі зустрічі з керівниками підрозділів внутрішньої 
безпеки. За результатами виїздів проводилися оперативні наради за 
участю всіх слідчих та керівників слідчих підрозділів, на яких на-
працьовувалися управлінські рішення щодо профілактики вчинен-
ня слідчими порушень закону.

У довідці зроблено детальний аналіз факторів, що сприяють 
вчиненню злочинів та правопорушень працівниками слідчих підроз-
ділів.

Серед них вказується значне омолодження особового складу, 
коли на роботу до слідства прийшли молоді фахівці без достатнього 
життєвого досвіду, які «…не спроможні розібратися у складних жит-
тєвих ситуаціях та можуть піддатися звабливим пропозиціям, нехту-
ючи вимогами чинного законодавства».

Об’єктивно визнається незадовільний рівень матеріально-тех-
нічного забезпечення слідчих підрозділів, низький рівень заробіт-
ної платні слідчих у порівнянні з їх колегами в органах прокуратури, 
СБУ та податкової міліції. Це призводить до того, що доставка затри-
маних та заарештованих відбувається «…за рахунок купленого слід-
чими за власні кошти пального, вирішення питань щодо достроко-
вого проведення відповідних експертиз також здійснюється за кошти 
працівників ОВС». Констатується, що близько 80% комп’ютерної тех-
ніки, паперу, канцтоварів також придбано аналогічним шляхом. Та-
кож визнано, що відомі непоодинокі факти, коли покриття вказаних 
витрат відбувається за рахунок неділових стосунків з підприємцями 
та учасниками процесу, що дискредитує слідство в очах населення.
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Наказ МВС України від 01.08.2008 № 372 
«Про судові вироки відносно працівників слідчих підрозділів ОВС України»

Як констатується в наказі, визначене керівництвом МВС Украї-
ни стратегічне завдання щодо зміцнення дисципліни і законності 
в діяльності ОВС, попередження злочинних проявів та інших надз-
вичайних подій серед особового складу, які можуть викликати резо-
нанс у суспільстві, виконується незадовільно.

Наголошено, що злочини, вчинені працівниками слідства, були 
пов’язані переважно із корисливими мотивами – за 2005–2008 роки 
із 77 засуджених слідчих 60 осіб було притягнуто до кримінальної 
відповідальності за хабарництво.

Наказом передбачено здійснення наступних заходів:
– начальникам слідчих управлінь в областях та на залізнич-

ному транспорті ужити належних заходів щодо очищення 
служб та підрозділів від працівників, які порушують служ-
бову дисципліну, допускають вчинки, несумісні із перебуван-
ням в ОВС, порушують законні права та свободи громадян;

– довести до відома керівників слідчих підрозділів усіх рів-
нів, що дисципліна, виховання та контроль за діяльністю 
особового складу є найбільш важливими завданнями, що 
стоять перед ОВС. Зобов’язати їх цілеспрямовано працюва-
ти за кожною справою, документом та з кожним, особливо 
молодим, працівником, спрямовуючи його свідомість на бе-
зумовне дотримання законодавства та захист прав і свобод 
громадян;

– здійснити комплекс невідкладних заходів щодо підвищен-
ня ефективності індивідуально-виховної роботи з особовим 
складом, посилення її впливу на стан дисципліни, формуван-
ня у працівників високих професійних та морально-етичних 
якостей.

У наказі передбачено розглядати стан дотримання законності 
«…як один з провідних критеріїв діяльності ОВС, спроможність 
працівників на високому професійному рівні забезпечувати вико-
нання оперативно-службових завдань щодо боротьби із злочинніс-
тю». Проте слід зауважити, що у наказі не визначені шляхи, методи, 
ресурси виконання цього напрямку, через що останній набув декла-
ративного характеру.
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Іншим пунктом наказу передбачено практикувати збір у вихідні 
дні особового складу слідчих підрозділів, який не задіяний до вико-
нання службових обов’язків. Метою таких зборів оголошено «…по-
силення профілактичних заходів поза службою», які мають відбува-
тися не рідше одного разу на квартал. Такий підхід, взятий практич-
но без змін із часів радянської міліції, має низку недоліків: у наказі 
залишилося поза увагою змістовне наповнення таких зборів, їх кон-
кретні цілі, а самі заходи не враховують реальний брак вільного часу 
у працівників ОВС.

Довідка ГСУ МВС України від 02.02.2009 року 
«Аналіз стану дисципліни та законності в органах 
досудового слідства МВС України в 2008 році»

Вступна частина цього документа констатує, що у повсякденній 
діяльності особового складу органів досудового слідства продовжу-
ють мати місце такі негативні явища, як «…перевищення владних 
повноважень, зрада службових інтересів, цинічне паплюження прав 
і законних інтересів громадян, ігнорування вимог статутів та на-
казів».

Вказується на незадовільну роботу керівників слідчих підроз-
ділів у сфері індивідуально-профілактичної роботи з підлеглими, 
а також на те, що керівники особисто допускають «…хибний підхід 
до розкриття та розслідування злочинів, досягнення результатив-
ності в роботі будь-якими, навіть протизаконними шляхами і ме-
тодами». За таких умов індивідуально-виховна робота є практично 
пущеною на самоплив, а заходи контролю за поведінкою праців-
ників на службі та в побуті здійснюються безсистемно і некваліфі-
ковано.

Виходячи з цих негативних реалій, пропонується надавати 
діяльності слідчих підрозділів більшої відкритості та гласності, сис-
тематично проводити вивчення громадської думки в районах з най-
більш складною криміногенною обстановкою. Наголошено на не-
припустимості випадків приховання від обліку МВС України ін-
формації про порушення відносно слідчих кримінальних справ, для 
чого передбачається на постійній основі проводити відповідні звірки 
з судами та органами прокуратури.
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наукові засади попередження порушень прав людини, 
зв’язки із громадськістю, підтримка форм громадського 
контролю за діяльністю органів внутрішніх справ

Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, 
які потребують першочергового розроблення і впровадження 
в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004–2009 років 
(затверджено наказом МВС України № 755 від 05.07.2004)

Вказаний документ цікавий з огляду на дослідження, ініційовані 
та заплановані для проведення самими підрозділами ОВС, в тому чис-
лі – навчальними закладами системи МВС. Оскільки термін дії Пріо-
ритетних напрямів закінчується саме у 2009 році, вважається доцільним 
проаналізувати результати їх виконання з точки зору покращання рівня 
захисту прав людини з боку працівників органів внутрішніх справ.

витяг

№  
з/п

Основні проблеми дослідження Ініціатори

5. Захист прав і свобод громадян право-
охоронними органами України

Одеський юридичний 
інститут НУВС

6. Захист прав, свобод та законних інте-
ресів громадян України в процесі пра-
воохоронної діяльності

УМВС України 
в Миколаївській області

10. Нормативно-правове забезпечення за-
хисту прав і свобод людини у діяльності 
ОВС

УМВС України 
в Дніпропетровській області

14. Права і свободи громадянина в про-
вадженні у справах про адміністративні 
правопорушення, підвідомчих ОВС

Прикарпатський юридичний 
інститут НАВСУ

32. Організаційно-правове забезпечення дис-
ципліни і законності в діяльності ОВС

НУВС

37. Організація роботи керівників ОВС що-
до забезпечення міжнародних стандар-
тів прав людини

ГУМВС України 
в Автономній Республіці 

Крим
74. Розроблення сучасних теоретичних та 

організаційно-тактичних основ ОРД що-
до захисту прав і свобод людини

УМВС України 
в Полтавській області

196. Форми, методи та прийоми організації 
соціально-психологічної адаптації мо-
лодих працівників до умов служби

УМВС України 
в Миколаївській області



4�

Моніторинг незаконного насильстВа В органах Внутрішніх спраВ

198. Проблеми і напрямки формування світ-
оглядних орієнтирів майбутніх праців-
ників органів внутрішніх справ

Запорізькій юридичний 
інститут

200. Розроблення концепції проведення ви-
ховної роботи в підрозділах та службах 
ОВС

УМВС України 
в Хмельницькій області

202. Удосконалення методики проведен-
ня професійної підготовки особового 
складу ОВС

УМВС України 
в Харківській області

203. Удосконалення методики психологіч-
ного відбору та профорієнтаційної ро-
боти з кандидатами на службу в ОВС 
та на навчання в навчальних закладах 
системи МВС України

УМВС України 
в Закарпатській області

210. Організація відбору на службу в орга-
ни внутрішніх справ, критерії оцінки 
кандидатів на службу

УМВС України 
на Південно-Західній 

залізниці

Програма підвищення довіри населення до міліції на 2009–2010 роки 
(затверджена розпорядженням МВС України від 25.09.2008 № 1023)

Вказана програма є результатом реалізації попередніх програм-
них документів – Програми розвитку партнерських відносин між 
міліцією і населенням на 2000–2005 роки та Програми формування 
позитивного іміджу міліції України на 2003–2007 роки. Програма 
спрямована на приведення діяльності ОВС України у відповідність 
до стандартів демократичної правової держави, активізацію ролі та 
місця ОВС в українському суспільстві.

Передбачається, що одним з результатів реалізації Програ-
ми стане зміна орієнтирів в оперативно-службовій діяльності ОВС 
з «каральних» функцій на захист прав людини, надання всебічної 
допомоги громадянам.

Серед запланованого комплексу заходів слід виокремити ті, що 
підвищують прозорість діяльності ОВС, їх підзвітність формам гро-
мадського контролю, що безпосередньо впливає на зниження ризи-
ку випадків жорстокого поводження та катувань стосовно громадян. 
Серед таких заходів можна вказати наступні:

1. Постійне інформування населення про об’єктивні труднощі і 
проблеми щодо умов праці, побуту, матеріального забезпечення і со-
ціального захисту працівників міліції (п. 2.1)
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2. Систематичний моніторинг громадської думки щодо підроз-
ділів, діяльність яких викликає найбільше нарікань громадян, та 
негативних рис, які виявляють працівники міліції під час спілку-
вання з громадянами (п. 3.1)

3. Функціонування «телефонів довіри», анонімних поштових ск-
риньок, через які громадяни зможуть надавати інформацію про не-
гативні факти в діяльності міліції (п. 3.3)

4. Функціонування при ГУМВС, УМВС громадських рад з ме-
тою обговорення проблем в діяльності міліції та узгодження шляхів 
їх усунення (п. 3.5)

5. Врахування громадської думки, відгуків населення при атес-
тації особового складу щодо реагування працівників на заяви та 
скарги населення (п. 3.7)

6. Оперативна перевірка критичних виступів у ЗМІ щодо діяль-
ності міліції з подальшим інформуванням громадськості про ре-
зультати їх перевірки (п. 3.9)

7. Удосконалення кадрової політики в системі МВС шляхом під-
бору інтелектуально розвинених, морально стійких кандидатів на 
службу (п. 4.1)

8. Поліпшення контролю керівників ОВС за дотриманням осо-
бовим складом принципів законності при забезпеченні прав і свобод 
громадян, моральних та етичних норм поведінки в службовій діяль-
ності та поза нею (п. 4.5)

9. Систематичне та завчасне виявлення працівників міліції, 
схильних до конфліктних взаємин з населенням (п. 4.7)

Рішення розширеного засідання колегії МВС України 
від 27–28 квітня 2007 року «Про стан діяльності громадських рад 
з питань забезпечення прав людини при ГУМВС, УМВС України 
та заходи щодо покращання їх роботи»

У своєму зверненні до особового складу колегія відмітила, що 
робота громадських рад при ГУМВС, УМВС України з питань за-
безпечення прав людини «…активно сприяє розбудові органів внут-
рішніх справ з урахуванням сучасних стандартів правоохоронної 
діяльності, усвідомленню кожним працівником своєї особистої від-
повідальності за охорону прав та законних інтересів громадян, за-
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безпечує дієвий та незалежний цивільний контроль за діяльністю 
органів внутрішніх справ України».

Протягом 2007 року членами громадських рад при ГУМВС, 
УМВС України було ініційовано спільну роботу у декількох на-
прямках, в тому числі – у сфері захисту прав громадян при затри-
манні та провадженні досудового слідства.

Керівництво МВС відзначило вдосконалення роботи мобільних 
груп з моніторингу дотримання прав та свобод громадян у діяльності 
органів внутрішніх справ. Запроваджений ними механізм спільних 
інспекцій ізоляторів тимчасового тримання доказав ефективність 
такої форми цивільного контролю та сприяв суттєвому покращанню 
умов утримання у 269 (54%) спецустановах міліції.

Серед основних рішень засідання колегії слід вказати наступні:
– активно підтримувати діяльність постійно діючих мобіль-

них груп з моніторингу забезпечення прав і свобод люди-
ни в діяльності органів внутрішніх справ України як одного 
з елементів національного механізму попередження катувань 
та жорстокого поводження. Результати діяльності мобільних 
груп розглянути на засіданнях колегій та нарадах керівництва 
до 1 жовтня 2007 року;

– відповідальність за координацію роботи громадських рад та 
постійно діючих мобільних груп покласти на заступників на-
чальників ГУМВС, УМВС – начальників штабів;

– забезпечити участь членів громадських рад у роботі кадро-
вих та атестаційних комісій при призначенні керівного складу 
міськрайлінорганів, практикувати залучення представників 
громадськості до проведення службових розслідувань у ви-
падках порушення прав людини з боку працівників ОВС.

Наказ МВС від 11.08.2008 року № 389 
«Про внесення змін до Положення, затвердженого наказом МВС 
від 31.08.2006 № 894 «Про організацію діяльності постійно діючих 
мобільних груп з моніторингу забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ»

Постійно діючі мобільні групи, створені у системі ОВС у 2005 році, 
цим наказом вдосконалюють свої повноваження, максимально набли-
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зивши їх до міжнародних стандартів, які передбачають періодичне 
інспектування спеціально призначеними міждержавними комісіями 
так званих «місць несвободи».

Зокрема п. 4 Положення дозволяє членам мобільних груп «…у 
будь-який час доби без попереднього узгодження входити та огляда-
ти територію і приміщення органів та підрозділів внутрішніх справ, 
у тому числі приміщення чергових частин, а також мати негайний 
доступ до місць тримання затриманих, доставлених та взятих під 
варту, затриманих в адміністративному порядку осіб та осіб, які від-
бувають адміністративне стягнення у вигляді арешту».

Для отримання попередньої інформації про стан здоров’я за-
триманих та заарештованих члени мобільних груп можуть проводи-
ти бесіди «…з максимально допустимим ступенем конфіденційності 
із затриманими, доставленими та особами, які піддані адміністра-
тивному арешту, з метою виявлення порушень норм поводження 
з ними, процесуальних строків і підстав затримання, доставляння 
та взяття під варту, інформування їх про права осіб, затриманих, 
доставлених або взятих під варту, а також про інші права, які пере-
дбачені законодавством України».

робота з персоналом органів внутрішніх справ

Наказ МВС України від 15.05.2007 року № 157 
«Про додаткові заходи щодо дотримання працівниками 
органів внутрішніх справ принципів законності, 
забезпечення прав і свобод громадян»

Вказуючи на численні звернення громадян, народних депу-
татів, представників влади зі скаргами на незаконні дії працівників 
міліції, МВС України інформує особовий склад про те, що кожний 
восьмий повідомлений таким шляхом факт знаходить своє підтвер-
дження в результаті перевірок. У практиці підрозділів, відзначається 
у вступній частині наказу, вкоренилося намагання досягати високих 
результатів у розкритті злочинів «…за будь-яку ціну, у тому числі – 
шляхом фальсифікації матеріалів та примусу до надання неправди-
вих свідчень. Непоодинокі випадки рукоприкладства, знущання та 
тортур над підозрюваними або звинувачуваними особами, що ста-
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ють результатом професійної неспроможності та моральної розбеще-
ності таких працівників».

З метою профілактики цих негативних явищ, вимоги наказу пе-
редбачають проведення з боку начальників підрозділів наступних 
заходів:

– уважати одним з пріоритетних напрямків діяльності органі-
зацію та проведення постійної цілеспрямованої роботи з осо-
бовим складом щодо дотримання принципів законності, за-
безпечення прав і свобод громадян;

– проведення постійної роботи з формування у працівників 
усвідомлюваної необхідності підтримки законності, охоро-
ни основних прав громадян, впровадження в життя поняття 
«міліція та народ – партнери»;

– наполегливо та послідовно формувати в колективах атмосферу 
нетерпимості до будь-яких проявів беззаконня та свавілля;

– при оцінці службової діяльності підлеглих серед основних по-
казників вважати ввічливе та уважне ставлення до людей, про-
яв зацікавленості до їх прохань та заяв;

– щомісяця за участю представників громадських рад з питань 
захисту прав людини проводити наради керівного складу ОВС, 
на яких обговорювати питання стану законності, визначати до-
даткові заходи із забезпечення працівниками охорони прав і 
свобод громадян;

– за допомогою відомчої психологічної служби запобігти прийо-
му на службу осіб з негативною мотивацією, а також активі-
зувати роботу з особами, які віднесені до «груп ризику»;

Серед пропонованих заходів заслуговують на окрему увагу на-
ступні:

– з метою своєчасного отримання інформації щодо правопору-
шень, пов’язаних із нанесенням працівниками ОВС тілесних 
ушкоджень громадянам, провести спільні наради з керівни-
ками регіональних бюро судово-медичних експертиз стосовно 
першочергового надання до чергових частин ОВС такої ін-
формації для відповідного оперативного реагування;

– забезпечити участь представників громадських рад з питань 
захисту прав людини в роботі кадрових комісій при розгляді 
питань призначення керівників міськрайлінорганів;



�3

розділ 1. діяльність оВс та проблеМа незаконного насильстВа

– щоквартально організовувати суцільну чи вибіркову перевір-
ки матеріалів адміністративної практики, звертаючи особливу 
увагу на неухильне дотримання прав особи, що притягається 
до адміністративної відповідальності.

Саме цим наказом був передбачений такий захід, як повсякден-
ний контроль за веденням в підрозділах книг скарг та пропозицій, 
а також журналів обліку відвідувачів та затриманих. В останньому 
було обов’язково передбачено ведення розділу щодо наявності або 
відсутності скарг на неправомірні дії працівників міліції. Наявність 
цього пункту наказу була однією з причин існуючої дотепер прак-
тики відібрання розписок, навіть коли запрошена або доставлена 
до підрозділу особа дійсно зазнавала жорстокого поводження. І цей 
приклад досить показовий, як потенціал доброї ідеї може досить 
швидко набути збоченої форми, коли саме факт наявності такої роз-
писки брався за основу при відмові у розгляді скарг громадян, по-
терпілих від брутальності посадовців ОВС.

У навчальних закладах системи МВС України передбачалося пе-
реробити тематичні плани з метою формування у курсантів та слу-
хачів необхідних професійних якостей, які б гарантували безумовне 
дотримання ними законності, забезпечення людської гідності, охо-
рону прав і свобод громадян.

У наказі також категорично вимагалося виключити випадки утри-
мання в спецустановах міліції, в приміщеннях ОВС осіб з видимими 
ознаками тілесних ушкоджень, травм або за наявності скарг остан-
ніх на заподіяння їм побоїв чи тілесних ушкоджень. В обов’язковому 
порядку такі особи мали бути доставлені до медичних закладів для 
огляду та надання медичної допомоги. Їх повернення до спецустанов 
міліції може бути здійснено лише за наявності відповідного докумен-
та медичного закладу. Ця вимога, на відміну від більшості положень, 
задекларованих цим наказом, почала виконуватися, і саме з 2007 ро-
ку значно порідшали випадки побиття в ІТТ або ж поміщення в ІТТ 
осіб, які зазнавали незаконного фізичного впливу з боку посадовців 
ОВС. В 2009 році такі випадки порушення законності майже не зус-
трічалися.

Що також суттєво, про хід виконання цього наказу керівники 
підрозділів зобов’язувалися доповідати спеціальним розділом у звітах 
про результати оперативно-службової діяльності за півріччя та рік.
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Програма профілактично-виховної роботи серед особового складу МВС України 
(затверджено наказом МВС України 30.05.2008 № 248)

До змісту нашого огляду у зазначеній Програмі відносяться на-
ступні завдання, покладені на відповідні департаменти МВС України:

– удосконалення правового механізму забезпечення працівни-
ками органів внутрішніх справ дисципліни та законності;

– профілактика порушень працівниками органів внутрішніх 
справ дисципліни, законності, скоєння корупційних діянь та 
надзвичайних подій;

– запровадження в системі початкової підготовки та перепідго-
товки працівників міліції спеціального курсу «Відповідаль-
ність за порушення законності в службовій діяльності та ко-
рупційні діяння».

Наказ МВС України від 07.04.2008 № 161 
«Про затвердження Програми психопрофілактичної роботи 
з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ України 
на 2008–2012 роки»

Положення наказу мають опосередковане відношення до пре-
венції тортур та жорстокого поводження, оскільки стосуються за-
ходів виховного впливу на особовий склад органів внутрішніх справ. 
Проте беручи до уваги той факт, що певна кількість випадків пору-
шень закону здійснюється працівниками, які мають слаборозвинені 
форми самоконтролю, психологічні вади та розлади психоемоційно-
го стану, інтерес у зазначеній Програмі мають такі положення, як:

– створення належних умов для здійснення професійно-психо-
логічного відбору, професійної орієнтації та заходів психоло-
гічної адаптації молодих працівників до умов служби в орга-
нах внутрішніх справ та навчання у вищих навчальних закла-
дах МВС України;

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на своєчасне ви-
явлення осіб, які потребують психологічної підтримки з при-
чин психологічної вразливості, схильності до порушень дис-
ципліни, та проведення з ними відповідних профілактичних 
та виховних заходів. У разі наявності підстав, включення за-
значених осіб до груп посиленої психологічної уваги;
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– аналіз стану профілактичної роботи з працівниками, вклю-
ченими до групи посиленої психологічної уваги. Забезпечен-
ня ефективної взаємодії з цього питання працівників підроз-
ділів роботи з особовим складом, психологічного забезпечен-
ня, керівників органів внутрішніх справ.

Наказ МВС України від 10.10.2008 року № 1601 о/с 
«Про надзвичайну подію в УМВС України в Чернігівській області 
та покарання винних»

Зазначений наказ констатує наявність в МВС України інформа-
ції, повідомлень та публікацій у ЗМІ, які свідчать про те, що окремі 
працівники вкрай безвідповідально ставляться до виконання службо-
вих обов’язків, захисту прав людини, допускають факти перевищення 
службових повноважень. У ряді органів «…культивується хибна та ском-
прометована практика розкриття злочинів будь-якими, навіть незакон-
ними шляхами, мають місце непоодинокі факти цинічного паплюжен-
ня прав громадян, глумливого та знущального ставлення до них».

Так, до м. Прилуки (Чернігівська обл.) була направлена опе-
ративна група працівників УБОЗ УМВС України в Чернігівській 
області, яка 1 жовтня 2008 р. затримала раніше судимих гр. М. та 
гр. Б. У ході опитування із застосуванням психологічного тиску та 
фізичного впливу, знущання та наруги були отримані явки з повин-
ною про скоєння ряду злочинів та причетності до них гр. К.

Наступного дня працівники міліції, діючи «…професійно негра-
мотно та неадекватно ситуації, що склалася, затримали гр. К. та до-
ставили його до приміщення місцевого підрозділу БОЗ. Під час опи-
тування гр. К. працівники УБОЗ, проявляючи елементи професійної 
деградації та службової безпорадності, цинічної неповаги до людсь-
кої гідності, неспроможність законним шляхом здобути об’єктивні 
відомості, вдалися до застосування грубої фізичної сили, знущань і 
навіть тортур, унаслідок чого спричинили затриманому тяжкі тілесні 
ушкодження, від яких він помер у приміщенні підрозділу».

За вказаним фактом органами прокуратури була порушена кримі-
нальна справа, члени оперативної групи були звільнені з ОВС Украї-
ни, а сама подія набула широкого резонансу серед населення області, 
ЗМІ, правозахисних організацій.
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Наказ МВС України від 23.02.2009 року № 76 
«Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення органами 
та підрозділами внутрішніх справ України профілактики 
злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій 
серед особового складу»

Наказ має опосередковане відношення до превенції тортур та 
жорстокого поводження. В Інструкції, затвердженій цим наказом, 
визначається профілактична робота в системі органів та підрозділів 
внутрішніх справ як комплекс правових, організаційних, оператив-
но-профілактичних, пошукових, виховних та інших заходів, спря-
мованих на своєчасне виявлення та попередження злочинних та 
протиправних дій, що учиняються особами рядового та начальни-
цького складу, цивільними працівниками системи МВС, а також на 
усунення причин та умов, що сприяють їх скоєнню.

Інструкцією описано заходи загальної та індивідуальної про-
філактики, а також визначено підрозділи, які здійснюють заходи 
профілактичного впливу. Підкреслюється, що профілактична ро-
бота здійснюється на засадах законності, гласності та із суворим до-
триманням прав і свобод громадян.

документи універсального змісту

Наказ МВС України від 24.04.2008 року № 197 
«Про затвердження Положення про управління моніторингу 
дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ 
Апарату Міністра»

Наказом регламентується діяльність нового у структурі мініс-
терства управління, створеного з метою покращання діяльності ор-
ганів внутрішніх справ щодо належного виконання ними опера-
тивно-службових завдань, захисту прав і свобод громадян, опера-
тивного реагування на їх звернення, зміцнення законності та дис-
ципліни.

Регіональні працівники управління здійснюють моніторинг 
діяльності підрозділів ОВС, одним з основним напрямків якого є 
дотримання прав людини при проведенні затримання, арешту, у ході 
проведення дізнання та досудового слідства
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Рішення розширеного засідання колегії МВС України від 18.02.2008 № 1км/1 
«Про актуальні питання забезпечення правопорядку в країні 
та основні напрямки вирішення завдань, 
поставлених перед правоохоронними органами України 
Главою держави та Урядом України

Засідання колегії МВС України серед основних напрямків 
діяльності органів внутрішніх справ виокремила сферу захисту прав 
і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від 
протиправних посягань, боротьби зі злочинністю, охорони громад-
ського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів 
власності. Серед заходів, що мають реалізовуватися у цій сфері та 
мають безпосереднє відношення до захисту громадян від катувань 
та жорстоких форм поводження, можна вказати:

– забезпечення безперебійного функціонування в усіх орга-
нах і підрозділах внутрішніх справ «телефонів довіри», через 
які затримані особи за підозрою в скоєнні злочину та в ад-
міністративному порядку можуть надавати інформацію про 
стан дотримання прав та законних інтересів громадян у спе-
ціальних установах міліції та кімнатах для затриманих в ад-
міністративному порядку чергових частин органів внутріш-
ніх справ;

– приведення умов утримання затриманих і взятих під варту 
осіб в ізоляторах тимчасового тримання та інших установах 
у відповідність до міжнародних вимог;

– завершення розробки нової системи оцінки оперативної та 
службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ 
у цілому, по службах і напрямках роботи, її експерименталь-
ної апробації та запровадження в практичну діяльність;

– очищення органів внутрішніх справ від працівників, які пору-
шують службову дисципліну і законність, допускають вчинки, 
несумісні з перебуванням на службі, безвідповідально став-
ляться до виконання службових обов’язків, порушують конс-
титуційні права та свободи громадян;

– удосконалення практики вивчення громадської думки про 
діяльність органів внутрішніх справ. Налагодження систе-
ми оперативного реагування на виявлені проблеми та не-
доліки.
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Розпорядження МВС України від 22.02.2008 року № 180 
«Про організацію виконання протоколу наради в Прем’єр-міністра 
України з керівництвом Міністерства внутрішніх справ»

Одним з результатів наради став комплекс завдань у галузі до-
тримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ, серед 
яких варто вказати на:

– забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою 
будівництва, реконструкції, ремонтів спеціальних установ мі-
ліції на 2006 рік та наступні роки, затвердженої наказом МВС 
України від 15.11.2005 № 1001, стосовно приведення умов три-
мання затриманих і взятих під варту осіб до європейських 
норм і стандартів;

– забезпечення якісного комплектування управління моніто-
рингу дотримання прав людини в діяльності органів внутріш-
ніх справ;

– здійснення цільових перевірок стану дотримання прав та за-
конних інтересів осіб, які перебувають у спеціальних устано-
вах органів внутрішніх справ.

План заходів на виконання рекомендацій Комісара Ради Європи 
з прав людини Т. Хаммарберга (затверджено розпорядженням МВС 
від 30.10.2008 року № 1188)

Заходи, включені до вказаного плану, було розроблено відповід-
но до зобов’язань України щодо рекомендацій Комісара Ради Євро-
пи за результатами його візиту в Україну. Серед усього обсягу за-
ходів виділено значний блок, який стосується забезпечення прав за-
триманих та заарештованих осіб, в тому числі – під час їх утриман-
ня в спецустановах міліції:

– забезпечити встановлення в усіх підрозділах органів внутріш-
ніх справ системи відеоспостереження з метою попередження 
незаконних дій працівників МВС. Здійснити апробацію сис-
тем відеоспостереження на базі двох-трьох підрозділів, за її 
наслідками визначитися з проблемними питаннями та шля-
хами їх усунення;

– переглянути та розробити нормативно-правову і методичну 
бази для діяльності підрозділів, що відповідають за розгляд 
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скарг та заяв громадян щодо неправомірних дій працівників 
правоохоронних органів, з урахуванням вимог чинного зако-
нодавства та практики Європейського суду з прав людини;

– поширити повноваження мобільних груп для відвідування 
спецустанов міліції згідно з принципами Факультативного 
протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів повод-
ження чи покарання. Поновити склад громадських рад з по-
ширенням питомої ваги представників громадськості;

– ознайомити правоохоронні органи з формами громадського та 
відомчого контролю за дотриманням прав людини, започат-
кованими при МВС України (громадські ради з прав людини, 
мобільні групи з моніторингу дотримання прав людини, Уп-
равління моніторингу дотримання прав людини в діяльності 
органів внутрішніх справ);

– завершити реконструкцію спецустанов та забезпечити належ-
ні медичні та санітарні умови у приміщеннях досудового ут-
римання під вартою;

– забезпечити ведення обліків кількості викликів бригад швид-
кої медичної допомоги до спеціальних установ міліції за скар-
гами затриманих і взятих під варту осіб на стан здоров’я та 
виявлення в них тілесних ушкоджень. Узагальнені відомості 
надсилати ДГБ щокварталу;

– розробити інструктивні матеріали щодо процедури та умов 
проведення обробки приміщень спецустанов міліції кварцо-
вими випромінювачами;

– забезпечити постійний моніторинг дотримання вимог сані-
тарних норм та правил у спеціальних установах міліції, про-
тиепідемічного забезпечення осіб, які утримуються в цих ус-
тановах, заходів з приведення їх у відповідність до європейсь-
ких норм та стандартів.

Наказ МВС України від 16.09.2009 року № 404 
«Про забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України»

У преамбулі наказу відзначається, що протягом 2006-2009 років 
МВС здійснено ряд системних змін у діяльності практичних підрозділів 
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щодо забезпечення прав людини. Започаткування засад громадського 
контролю, режиму прозорості та підзвітності громадянському суспільс-
тву, активної співпраці з неурядовими організаціями дозволили набли-
зити умови утримання заарештованих та затриманих осіб до європейсь-
ких стандартів, підвищити персональну відповідальність та професійну 
кваліфікацію персоналу працівників органів внутрішніх справ.

Одночасно, незважаючи на істотні позитивні результати в цій 
сфері, керівництво МВС констатує, що здійснення правоохорон-
них функцій органами внутрішніх справ на даний час залишається 
об’єктом для справедливих зауважень з боку громадян.

Так, є недостатнім рівень інформованості громадян щодо ре-
зультатів службових перевірок, проведених на підставі поданих скарг 
на неправомірні дії працівників міліції, що є основною причиною 
зростання повторних звернень населення в цілому ряді областей. 
Повнота та об’єктивність проведення службових перевірок за заява-
ми громадян також потребує суттєвого покращання.

Потребують на принциповий перегляд питання контролю за пере-
буванням громадян в адміністративних приміщеннях, попередження 
фактів побиття і жорстокого поводження стосовно затриманих осіб.

Залишаються не забезпечені належним чином заходами медич-
ної профілактики особи, хворі на туберкульоз, які утримуються 
у спецустановах міліції, а також персонал, що працює в ізоляторах 
тимчасового тримання.

Беручи до уваги необхідність виконання зобов’язань МВС перед 
українським суспільством, наказом передбачено здійснити наступні 
заходи:

1. Створити робочу групу з метою підготовки проектів норма-
тивно-правових документів щодо подальшого спрощення процедури 
ознайомлення громадян з результатами службових перевірок за їх за-
явами та зверненнями щодо неправомірних дій працівників міліції. 
Передбачити окрему категорію обліку таких заяв та звернень, а та-
кож розглянути питання щодо створення єдиного обліку матеріалів 
службових перевірок за скаргами та заявами громадян про неправо-
мірні дії працівників міліції.

2. У місячний термін забезпечити наявність кварцових ламп 
в усіх чергових частинах та спецустановах міліції відповідно до норм, 
затверджених наказом МВС від 25.09.2006 № 946, та забезпечити 
контроль за їх використанням.
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3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Респуб-
ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях ус-
тановити до кінця 2009 року системи відеоспостереження на вході до 
міськрайлінвідділів, у чергових частинах, коридорах, слідчих кімна-
тах з архівацією відеоінформації не менше одного місяця.

4. Викоренити практику відбирання в примусовому порядку від 
осіб, запрошених та доставлених до міськрайвідділів міліції, пись-
мових розписок про відсутність з їх боку претензій до працівників 
органів внутрішніх справ.

5. Провести аналіз стану та ефективності вивчення питань дотри-
мання прав людини під час підготовки фахівців, підвищення кваліфі-
кації та спеціалізації працівників органів внутрішніх справ на базі 
вищих навчальних закладів МВС, в училищах професійної підготов-
ки працівників міліції та системі службової підготовки. Передбачити 
обов’язкове щорічне складання заліків з тематики прав людини в сис-
темі професійної підготовки, а також проведення комплексного вип-
робування за результатами навчання осіб, зарахованих на висунення 
на посади номенклатури МВС, перевірку знань (іспит) з питань до-
тримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

1.3. думка експертів. аналіз технОлОгії 

незакОннОгО насильства в міліції

Сучасна система боротьби із злочинністю в Україні (хоча у світі вже 
давно відмовилися від терміну «боротьба», адже злочинність як соціаль-
не явище повністю викорінити неможливо, а використовують більш 
зважені та коректні терміни «контроль» чи «протидія») побудована на 
розкритті злочинів по «гарячих слідах». Саме розкриття таким способом 
дозволяє отримувати до 80% результатів всієї міліцейської роботи.

Наказ МВС України від 30.04.2004 № 458 «Про затвердження 
Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх 
справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості» так 
визначає розкриття злочинів: «розкриття злочинів – це визначена за-
конодавством і нормативно-правовими актами Міністерства внут-
рішніх справ України комплексна діяльність оперативних підрозділів, 
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органів дізнання, досудового слідства, інших підрозділів органів внут-
рішніх справ, спрямована на встановлення наявності або відсутності 
суспільно небезпечного винного діяння, збирання доказів вини особи, яка 
його вчинила, з метою притягнення її до кримінальної відповідальності 
та відшкодування збитків, завданих злочинною діяльністю, а також 
установлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню зло-
чинів». Одночасно із тим над розкриттям працює велика кількість 
спеціалістів: слідчі, оперативні уповноважені, експерти та фахівці 
з різних галузей, часто залучаються додані сили та інші правоохо-
ронні органи. Така робота побудована на висуванні слідчих версій 
та їх перевірці, відпрацюванні підоблікового контингенту, аналізі 
криміногенної ситуації, що склалася, перевірці оперативної та аген-
турної інформації тощо. Але в тому ж наказі міститься також норма, 
яка в принципі унеможливлює, навіть у часовому сенсі, виконання 
всього комплексу заходів. Так, у п. 3.1. йдеться, що одним із голо-
вних критеріїв визначення ефективності діяльності ОВС з розкрит-
тя злочинів вважається «встановлення особи, яка його вчинила, про-
тягом однієї доби з моменту впровадження комплексу першочергових 
оперативно-розшукових заходів і невідкладних слідчих дій». За вста-
новленням особи логічно слідує її затримання.

адміністративна преюдиція

Практика міліцейських затримань осіб за підозрою у скоєнні 
злочинів, яка склалася за роки радянської епохи, анітрохи не змі-
нилася у період незалежності України та впровадження європейсь-
ких стандартів у системі юстиції. Основою цієї практики є Кримі-
нально-процесуальний кодекс України 1960 року, у який протягом 
50 років було внесено значну кількість змін та доповнень. Проте, 
пори усі доповнення, він досі є носієм ідеології репресивного пе-
реслідування, оскільки в основу кодексу були покладені не засади 
верховенства права а принципи якнайшвидшого розкриття, розслі-
дування та судового розгляду кримінальної справи. Окрім власне са-
мого Кодексу, існує безліч підзаконних нормативних актів: наказів, 
інструкцій та вказівок, які регламентують численні аспекти опера-
тивно- розшукової, оперативно-службової діяльності органів внут-
рішніх справ. На практиці все це нагромадження нормативних до-
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кументів спричиняє формування такої правозастосовної практики, 
яка є зручною для органів дізнання та слідства у кожній конкретній 
ситуації. Яскравим прикладом такої практики є застосування ад-
міністративного затримання та згодом арешту для з’ясування об-
ставин за кримінальною справою. Так, орган дізнання (працівники 
блоку кримінальної міліції: кримінальний розшук, БНОН, ДСБЕЗ, 
УБОЗ, КМСД) отримує якусь інформацію щодо особи, яка підоз-
рюється у скоєнні злочину, яка є достатньою або не зовсім достатнь-
ою для затримання особи та пред’явлення обвинувачення, і починає 
шукати оперативний привід/підставу для адміністративного затри-
мання особи. Таким приводом/підставою здебільшого стають такі 
адміністративні делікти як порушення громадського порядку через 
дрібне хуліганство, нецензурна лайка у громадських місцях, вживан-
ня спиртних напоїв у громадських місцях тощо. Ще одним стовідсо-
тковим варіантом реалізації «оперативної комбінації» із адміністра-
тивним арештом є власне притягнення особи до відповідальності за 
«злісну непокору працівнику міліції під час виконання нею служ-
бових обов’язків». Увесь цей перелік, що, звичайно, не є вичерпним, 
дає гарантію на отримання від 3 до 15 діб адміністративного арешту 
особи, яка є фігурантом кримінальної справи.

Після поміщення особи до ізолятору тимчасового тримання для 
відбуття покарання за адміністративний проступок починається «ро-
бота» із фігурантом по кримінальній справі. Звичайно, мова не за-
вжди йде про катування або нелюдське поводження із арештованою 
особою. Але у такий ситуації, тобто в умовах депривації, особа об-
межена у інструментах захисту, у спілкуванні з рідними та й просто 
пригнічена і стає більш «піддатливою» для складання та підписання 
процесуальних документів у кримінальній справі. Тож ще до закін-
чення відбуття покарання за адміністративний проступок у слідчого 
або органу дізнання з’являється достатньо підстав для затримання 
особи за підозрою у скоєнні злочину. Така «комбінація» є порушен-
ням базового принципу кримінального судочинства – презумпції 
невинуватості. Це порушення полягає у обмеженні права на захист, 
права надавати докази своєї непричетності до скоєння злочину, кон-
сультування із фахівцями тощо. В умовах зниження якості опера-
тивно-розшукової діяльності, яка звелася тільки до затримання осо-
би, недостатнього фінансування придбання криміналістичної тех-
ніки, відсутності високотехнологічних експертиз (наприклад, ДНК-
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аналізу), відсутності єдиних електронних баз даних злочинів, зло-
чинців, дактилокарт, кулегільзотек найефективнішим залишається 
отримання зізнання особи у вчиненні злочину. Звичайно, зізнання 
є суттєвим доказом причетності особи до скоєння злочину, але во-
но не повинно кластися у основу доказування, адже предмет дока-
зування включає в себе й інші складові, а також передбачає і інші 
способи збирання доказів. Одначе, як стверджують опитані фахів-
ці, навіть маючи висновки експертиз, свідчення свідків, аудіо- або 
відео- матеріал, обвинувальний висновок у справі не буде затверд-
жений прокурором з нагляду, а відповідно справа не потрапить до 
суду, якщо матеріали кримінальної справи не міститимуть визнання 
або часткового визнання особою своєї провини у скоєному злочині.

легендовані затримання

Вичерпний перелік підстав для затримання наведено у ст. 106 
КПК України, де вказано, що орган дізнання має право затримати 
особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути призна-
чено покарання у виді позбавлення волі, лише при наявності однієї 
з таких підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосеред-
ньо після його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на 
дану особу, що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в йо-
го житлі буде виявлено явні сліди злочину.

Цей перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумачен-
ню. Але правозастосовна практика сучасних органів внутрішніх 
справ демонструє зовсім інше. Так, орган дізнання, який отримав 
будь-яку інформацію щодо особи, яка ймовірно має причетність до 
певного злочину, шукає оперативний привід для запрошення особи 
до приміщення органу внутрішніх справ. До таких приводів можна 
віднести наступні легенди:

На мобільний телефон можливого фігуранта надходить дзві-
нок від оперативного працівника, який повідомляє, що «номер 
вашого телефону міститься у телефонній книзі вбитої особи і 
вам необхідно терміново прийти до органу внутрішніх справ 
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для з’ясування обставин справи». Довірливі та свідомі грома-
дяни приходять до відділку міліції, де працівники оператив-
но-розшукових підрозділів починають із ним «працювати».
Мобільним телефоном можливому фігуранту повідомляють, 
що у його сусіда по квартирі, будинку, гаражу було скоєно 
тяжкий злочин, такий як вбивство, зґвалтування, озброєний 
напад, і йому необхідно терміново з’явитися до органу внут-
рішніх справ для надання свідчень у справі;

Це є неповний перелік оперативних підстав та приводів, до яких 
вдаються оперативні працівники. Звичайно, кожний громадянин, за 
рідкісним винятком, не може сумніватися у добрих намірах праців-
ників міліції, проте повинен знати та пам’ятати, що громадянина мо-
жуть офіційно запросити лише повісткою із чітким зазначенням часу, 
місця, прізвища посадової особи, з якого приводу та у якості кого він/
вона повинні давати свідчення й з’явитися у орган внутрішніх справ.

На жаль, у повсякденній практиці далі справи йдуть наступ-
ним чином. Особу проводять повз Журнал обліку осіб, запрошених 
до МРВ, тобто без офіційної реєстрації, і де-юре такої особи взагалі 
нема в органі внутрішніх справ. Або можливий також варіант, коли 
таку особу фіксують у вказаному журналі, та через деякий час ніби-
то виводять і заводять знов. І це може тривати досить довго, напри-
клад, у практиці роботи мобільних груп з моніторингу дотримання 
конституційних прав та свобод громадян ми стикалися із тим, що 
у такому режимі осіб утримували понад дві доби.

Така ситуація із відсутністю документальних доказів перебуван-
ня у органі внутрішніх справ стає вкрай небезпечною для особи, яку 
таким чином запросили з огляду на два аспекти:

Якщо така особа має причетність до злочину, після її «відпра-
цювання» працівники міліції отримують зізнання та/або інші 
докази, які свідчать про причетність особи до злочину, в не-
процесуальний спосіб. А після їх отримання вони «легалізу-
ють» їх через, наприклад, явку із повинною. У такому разі іс-
нує високий ризик застосування тортур та нелюдського повод-
ження, яке може виражатися не тільки у фізичних знущаннях, 
але й у позбавлянні особи сну, їжі, води, обмеження відправ-
ляння природних потреб тощо.
Якщо така особа не має причетності до скоєного злочину, вона 
також може бути піддана тортурам або жорстокому поводжен-
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ню. Коли ж з різних причин її причетність не була доведена 
у такий спосіб [через тортури] і її звільняють, позбавляючи на-
віть шансу на оскарження незаконних дій працівників міліції, 
бо де-юре такої особи у органі внутрішніх справ НЕ БУЛО.

Ще одна особливість практики діяльності органів внутрішніх 
справ, яка створює ризики для затриманих – це поняті. Українське 
кримінально -процесуальне законодавство містить інститут понятих. 
Так, ст. 127 КПК України містить норми, які регламентують участь 
таких осіб у кримінальному процесі – «при провадженні обшуку, 
виїмки, огляду, пред’явленні осіб і предметів для впізнання, відтво-
ренні обстановки і обставин події, опису майна обов’язкова присут-
ність не менше двох понятих. До участі у проведенні освідування 
поняті можуть бути залучені у разі, якщо слідчий визнає це за не-
обхідне. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані в справі. 
Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обви-
нуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання і досудового 
слідства. Поняті, присутні при провадженні зазначених вище слід-
чих дій, засвідчують своїми підписами відповідність записів у про-
токолі виконаним діям. Зауваження понятого з приводу проведених 
слідчих дій підлягають обов’язковому занесенню до протоколу».

З наведеного можна зробити висновок, що поняті відіграють 
значну роль у забезпеченні публічності та відкритості кримінально-
го процесу в Україні. Але практика правоохоронної діяльності свід-
чить зовсім про інші реалії. Так, низький рівень довіри населення до 
міліції (не вище 20%) зробив залучення громадян до виконання фун-
кцій понятих практично неможливим. На це постійно у інтерв’ю та 
фокус-групах скаржаться працівники міліції. Адже залучення у ролі 
понятого можливе лише на добровільних засадах, а віднайти люди-
ну, яка б погодилася бути ним, сьогодні дуже важко. Звідси, інсти-
тут понятих не виконує ту функцію, яка первинно була покладена 
на нього, більше того він став «ускладнювати» роботу працівникам 
органів внутрішніх справ. Інтерв’ю з жертвами тортур та працівни-
ками міліції свідчать про те, що останні вирішують проблему із за-
лученням понятих у різні способи:

Залучають «чергових» понятих. Частіше за все це друзі, знайомі, 
члени родин працівників міліції, яких вони у необхідний мо-
мент можуть викликати телефоном або привезти на авто. Пря-
мої вказівки на заборону участі даних осіб у слідчих діях КПК 
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України не містить, але якщо розтлумачити зміст ст. 127 КПК 
України, то можна дійти висновку, що участь таких осіб немож-
лива, бо вони є зацікавленими особами у справі, тобто фактич-
но представляють орган дізнання чи досудового слідства.
Залучають у ролі понятих «підобліковий контингент» – осіб 
із хімічною залежністю, алкоголіків, дебоширів, волоцюг, без-
хатченків тощо. Ці особи в силу власного способу життя пос-
тійно знаходяться у «полі зору» міліції, яка в обмін на лояль-
ність у майбутньому у вигляді отримання інформації, вико-
нання функцій понятого готова заплющити очі на їх дрібні 
проступки або їх частину. У даному випадку також страждає 
принцип неупередженості участі понятих, навіть при всій ви-
димій їх незалежності.
Залучають віртуальних понятих. Така технологія полягає в то-
му, що понятих фактично не залучають, а у протоколи слід-
чих дій вносять вигадані дані і коли суд або прокурор, адвокат 
захочуть перевірити їх, вони не зможуть це зробити, позаяк 
таких людей просто не існує. У такому випадку слідча дія має 
визнаватися незаконною, а докази по кримінальній справі, от-
римані у такий спосіб, повинні вилучатися з обвинувачення.

Таким чином, існуючий інститут понятих не виконує свого пря-
мого призначення, не здатний забезпечити принцип публічності та 
прозорості кримінального процесу і створює додаткові умови для 
зловживань владою, застосування тортур та незаконного насильства 
в діяльності міліції.

відмови від захисників (адвокатів)

Одним з базових прав затриманої особи є право на отримання 
кваліфікованої правової допомоги, яке відповідно до закону повин-
но забезпечуватися з перших хвилин затримання. Так, Закон Украї-
ни «Про міліцію», наказ МВС України № 1155 містять норми, які 
регламентують поводження працівників міліції щодо затриманих, 
роз’яснення та реалізації їх прав. «Особам при затриманні або аре-
шті (взятті під варту) працівниками міліції:

– повідомляються підстави та мотиви такого або арешту (взяття 
під варту), роз’яснюється право оскарження їх у суді;
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– у разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими 
під варту) особами усної або письмової вимоги про залучен-
ня захисника працівники міліції не мають права вимагати від 
них надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття за-
хисника;

– про заявлення вимоги про залучення захисника або про від-
мову в залученні захисника в протоколі затримання або пос-
танові про арешт (взяття під варту) робиться відповідний за-
пис, який скріплюється підписом затриманої або заарештова-
ної (взятої під варту) особи;

– негайно, але не пізніше ніж через дві години після затримання 
або арешту (взяття під варту) особи (осіб) повідомляється про 
його (їх) місцеперебування родичам та в разі заявлення усної 
або письмової вимоги – захиснику, а також адміністрації за 
місцем роботи чи навчання».

Як видно з нормативних документів, процедура інформування 
особи про право на правову допомогу у повному обсязі закріпле-
на. Але практика роботи органів внутрішніх справ свідчить про ін-
ше. Так, особу затриману за підозрою у скоєнні злочину (у випадку 
складання протоколу затримання, а це може статися через декілька 
діб після фактичного затримання) під підпис інформують про мож-
ливість участі професійного захисника у справі. У більшості випад-
ків затриманими є люди з невеликими статками і розуміють, що 
грошей аби винайняти адвоката вони не мають. У такому випадку 
працівники міліції вимагають від особи відмовитися від послуг ад-
воката і письмово зробити про це відмітку у протоколі затримання. 
З точки зору ст. 59 Конституції України право на правову допомогу 
є невід’ємним і навіть у разі відмови на конкретний проміжок часу 
таке право може бути реалізовано просто через хвилину після від-
мови. Але працівники міліції використовують це для недопущення 
у майбутньому адвоката у справу. Точно така процедура триває під 
час досудового слідства, де обов’язковим документом у криміналь-
ній справі є постанова слідчого про залучення адвоката у справу або 
письмова відмова особи від послуг захисника. Технологія отримання 
письмової відмови від послуг професійного захисника є наскрізною 
та у деякому сенсі базовою для сучасного кримінального процесу 
і полягає у наступному. Від особи, яка підозрюється у вчиненні зло-
чину, отримують зізнання (способи можуть бути різними – від тор-
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тур та жорстокого поводження до «угоди» із працівниками органу 
дізнання). Особа підписує явку із повинною і їй обіцяють полегшен-
ня покарання із урахуванням дієвого каяття. На цій підставі їй про-
понують підписати відмову від користування послугами адвоката, 
тому що це виглядає цілком логічно з огляду на явку із повинною. 
Особа погоджується і підписує таку відмову. Розслідування закін-
чується обвинувальним висновком, в якому вказується, що обвину-
вачений визнав власну провину повністю та дієво сприяв розсліду-
ванню кримінальної справи. У суді знову суддя вимагає відмову від 
послуг адвоката, гарантуючи швидкий розгляд справи й полегшен-
ня покарання. У підсумку особа отримує полегшене покарання з ог-
ляду на дієве каяття, позитивні характеристики з місця роботи або 
проживання, наявність неповнолітніх дітей тощо.

Але у проблеми відмови від послуг адвоката існує і інший бік. 
Слідчий або орган дізнання несе відповідальність за залучення ад-
воката у справу, тобто реалізація даного права багато у чому зале-
жить від слідчого. У випадках, коли особа не може собі дозволити 
винайняти кваліфікованого адвоката, слідчий або орган дізнання 
і пропонує відмовитися від того, про що скласти відповідну розпис-
ку, адже без цієї розписки прокуратура не затвердить обвинуваль-
ний висновок на підставі того, що було суттєво порушено право осо-
би на захист. Тобто у разі наявності такої розписки право на захист 
нібито буде реалізовано повною мірою.

Ще одна особливість, про яку варто згадати, але яка напряму не 
стосується роботи адвоката – вимога самого затриманого, підозрю-
ваного, обвинуваченого роз’яснити його права, відмова від дачі будь-
яких свідчень щодо себе або щодо події, вимога викликати захисни-
ка (адвоката), заяви про наміри оскаржити незаконні дії працівників 
міліції – все це викликає хвилю обурення працівників міліції, яке 
часто переростає у побиття та знущання. Одним з головних факторів 
успішності розкриття злочинів українською міліцією залишається 
втаємничення власних дій, а найголовніше – затримання та утри-
мання осіб в незаконний спосіб у непридатних для цього приміщен-
нях. Тому такі вимоги, як надання адвоката або інформування третьої 
сторони про місцеперебування, ставлять під загрозу «успішність» ро-
боти працівників міліції, і реакція обурення цілком зрозуміла з їх бо-
ку. Більш того, таке обурення підкріплюється 100% впевненістю у то-
му, що саме затримана особа справді вчинила той або інший злочин.
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Завдяки рішенню Конституційного Суду України у справі за 
конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володими-
ровича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 
України (справа про право на правову допомогу) від 30.09.2009 року 
ситуація із залученням захисника у справу на будь-якому етапі тро-
хи вирівнюється, особливо на етапах до порушення кримінальної 
справи. Проте досі залишається питання щодо санкціонування та-
кої участі у вигляді винесення постанови про залучення захисника 
до справи слідчим або прокурором. У зв’язку із цим без відповіді 
залишаються питання: як лише за бажанням особи він/вона може 
користуватися послугами двох або більше адвокатів, замінити адво-
ката в ході розслідування кримінальної справи тощо?

розслідування фактів тортур та жорстокого 
поводження: роль інспекції з особового складу

Згідно зі ст. 3 Європейської Конвенції прав та основоположних 
свобод людини існує абсолютна заборона на застосування тортур та 
жорстокого поводження навіть за часів озброєних конфліктів та стану 
війни. У відповідності до Конвенції Кримінальний кодекс України 
також у ст. 127 «Катування» містить санкції за застосування тортур, 
у тому числі і спеціальним суб’єктом – посадовою особою при вико-
нанні службових обов’язків, якою у нашому випадку виступає праців-
ник міліції. Також Україна як держава – підписант Конвенції узяла 
на себе позитивні зобов’язання щодо ретельного, повного, всебічного, 
об’єктивного розслідування кожного факту порушення прав люди-
ни. Всі згадані аспекти можливо розкрити лише у порядку порушен-
ня кримінальної справи, тобто започаткування офіційної процедури, 
в ході якої офіційні органи держави реалізують свої повноваження 
у відповідності з кримінально-процесуальним законом. Така про-
цедура ініціюється у порядку ст. 97 «Обов’язковість прийняття заяв 
і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду», згідно з якою у разі 
надходження заяви або повідомлення про вчинені або підготовлювані 
злочини прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані не 
пізніше триденного строку прийняти одно з таких рішень:

1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
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3) направити заяву або повідомлення за належністю.
Така процедура відбувається за виключною більшістю повідом-

лень і заяв про злочини. На жаль, це чомусь не стосується повідом-
лень про тортури та жорстоке поводження з боку працівників міліції. 
Хоча враховуючи кваліфікований та особливо кваліфікований склад 
за частинами 3 та 4 ст. 127 «Катування» це є тяжкий та особливо 
тяжкий злочин (!). Але прокурор або вищестоящий орган, посадова 
особа у керівництві міліції при отриманні скарги на незаконні дії 
працівників міліції, які виразилися у тортурах та жорстокому повод-
женні, доручають Інспекції з особового складу Департаменту кад-
рового забезпечення МВС України (далі – ІОС) провести перевірку 
викладених у скарзі фактів. Інспектори ІОС, не маючи повноважень 
та допусків до проведення оперативно-розшукових заходів, бо во-
ни не є органом дізнання і про них взагалі не згадується у чинному 
Кримінально-процесуальному кодексі України, здійснюють перевір-
ку заявлених скарг шляхом використання оперативно-розшукових 
методів, а саме опитування, витребування документів, спостережен-
ня. За результатами таких перевірок або розслідувань складається 
висновок із детальним викладенням фактів, доказів, пояснень, які 
підтверджують або не підтверджують заявлені у скарзі факти. Вис-
новок має резолютивну частину, у який вказується, що на підставі 
проведеної перевірки інспектори ІОС вважають за доцільне передати 
матеріали до прокуратури із рекомендацією порушити або відмовити 
у порушенні кримінальної справи.

Звичайно, що у таких справах прокурор може прийняти грома-
дян на особистому прийомі, вислухати скаргу та знову доручити ІОС 
перевірити викладені факти. У підсумку ми маємо технологію, коли 
скарги на жорстоке поводження та тортури у міліції розглядає сама 
міліція, що суперечить вимогам міжнародних документів, які були 
ратифіковані Україною, де чітко прописано, що злочини, які скоїли 
посадові особи поліції, повинні розслідуватися незалежним органом. 
Просто логічно неможливо ефективно розслідувати злочини, які 
вчинили працівники міліції, руками інших працівників міліції. На 
це вже вказує й сама прокуратура, так у листі Генеральної прокурату-
ри України до Міністра внутрішніх справ № 6-327 від 25.11.2009 вка-
зується, що «непоодинокі випадки, коли працівники міліції, яких включе-
но до складу слідчо-оперативних груп за вже порушеними кримінальни-
ми справами, фактично уникають участі у розкритті та розслідуванні 
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таких злочинів або обмежуються лише формальним виконанням окремих 
доручень слідчих». В листі наводяться також дані про те, що за резуль-
татами такого розгляду скарг про використання насильства працівни-
ками міліції в 98% випадків відмовлено у порушенні кримінальних 
справ. Резюмуючи наведені дані Генеральний прокурор України кон-
статує, що «…існуюча система реєстрації і розгляду заяв і повідомлень 
про можливе застосування насильства працівниками міліції…..не забез-
печує безумовного і своєчасного виявлення, розкриття і розслідування 
усіх таких злочинів, у зв’язку з чим потребує докорінного перегляду».

Варто загадати той факт, що службові розслідування у органах 
внутрішніх справ України проводяться відповідно до наказу МВС 
України від 06.12.1991 р. № 552 «Про затвердження Інструкції про 
порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх 
справ України». Повноваження Інспекції з особового складу регла-
ментуються наказом МВС України від 06.12.1991 р. № 553 «Про за-
твердження Положення про Інспекцію з особового складу», але на-
каз МВС України від 21.10.2003 р. № 1238 «Про визнання такими, 
що втратили чинність, окремих нормативно -правових актів МВС 
України» у п. 51 визнає таким, що втратив чинність наказ МВС Ук-
раїни від 06.12.1991 р. № 553. Це формально повинно означати, що 
Інспекція із особового складу діє поза межами компетенції.

Ще однією проблемою у роботі ІОС є її підпорядкування Уп-
равлінню кадрового забезпечення, яке безпосередньо підпорядко-
ване керівнику територіального управління міліції. Керівник тери-
торіального управління, який зацікавлений у нерозголошенні та не-
розповсюдженні даних у справі із катуванням, «руками» ІОС збирає 
по такій справі матеріал і далі сам приймає рішення:

Покарати винних у дисциплінарному порядку, включаючи 
звільнення з органів внутрішніх справ;
Погодитися на притягнення особи до кримінальної відпові-
дальності. Таке відбувається із попереднім звільненням осо-
би, тобто так звані звільнення «заднім числом» і відповідно до 
кримінальної відповідальності притягуються особи, які вже 
не є працівниками міліції.

«Собирает нас начальник на совещание по случаю ЧП (случай пыток) 
в одном из райотделов и говорит, что люди, причастные к нему, уже 
в милиции не работают. Поэтому мы должны собрать материал и до 
конца дня положить ему на стол заключение и проект приказа. Вот мы 
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и делаем все, чтобы этого человека уволить и получается, что на мо-
мент этого ЧП он в милиции уже не работает».

З інтерв’ю з працівником ІОС 
(надається мовою оригіналу)

Усупереч повноваженням, описаним у Положенні про ІОС, яке 
до речі, скасоване, досить часто роль ІОС на практиці полягає і 
у «роботі» із заявниками, скаржниками. Отримавши скаргу, інспек-
тор ІОС викликає скаржника для проведення бесіди, у ході якої на-
полегливо намагається переконати його/її:

Відмовитися від наданих свідчень та скарги, або
Підтримати скаргу і навіть додати окремі обставини, яких вза-
галі могло і не бути.

Це відбувається залежно від того, чи намагається власне сам при-
четний працівник міліції «вирішити питання», або керівництво те-
риторіального органу таким чином намагається усунути конкретного 
працівника від виконання службових обов’язків та призначити «свою 
людину». Знов таки тут ми можемо заявляти про можливі порушен-
ня трудового та кримінально-процесуального законодавства, тому що 
ІОС не є процесуальним органом, а лише тим, який здійснює про-
філактично-попереджувальну роботу серед кадрового складу міліції.

«Ты пойми одну простую вещь: разница между служебным расследова-
нием и настоящим расследованием уголовного дела заключается в том, 
что служебку от начала и до конца контролирует генерал или его замы. 
А если будет уголовное дело, то там и прокуратура, а по финалу и суд. 
Плюс ко всему еще резонанс, который никому не нужен».

З інтерв’ю з працівником ІОС 
(надається мовою оригіналу)

показники розкриття злочинів як чинник, 
що сприяє застосуванню тортур та жорстокого поводження

Проблема вимірювання ефективності поліцейської роботи стоїть 
дуже гостро у всіх розвинутих країнах світу. Але вона завжди вирі-
шується на користь використання показників довіри населення до 
поліції, рівня латентної злочинності, задоволенням населення робо-
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тою поліції та відчуття безпеки у місці проживання. Стара радянська 
тоталітарна системи, із якої «виросла» українська міліція, оперувала 
виключно показниками розкриття злочинів і з них робився висновок 
про ефективність роботи міліції. Численні намагання зменшити ва-
гу показника розкриття у загальній ефективності діяльності роботи 
міліції за всі роки незалежності України не призвели до значних зру-
шень. Кожного року ефективність роботи міліції, а отже рівень роз-
криття злочинів, не повинні бути гіршими за попередні роки. І байду-
же, що, наприклад, може видатися засушливий рік і просто природно 
зменшаться плантації дикоростучого маку та конопель: керівництво 
вимагатиме зростання показників. І що будуть робити прості опе-
ративні уповноважені відділу боротьби із незаконним обігом нарко-
тиків? Звичайно, вони «зроблять» цей показник. Така сама ситуація 
відбувається із тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Над пра-
цівниками міліції «висить» вимога: розкрити 100% тяжких та особли-
во тяжких злочинів. За таких умов тортури та жорстоке поводження 
стають найшвидшим та найзручнішим інструментом досягнення ви-
сокої ефективності у «боротьбі» із злочинністю. Численні приклади 
з інтерв’ю у ході дослідження свідчать про те, що перед працівника-
ми міліції керівництвом ставиться завдання «розкрити за будь-яких 
умов». Ми не ставимо під сумнів важливість та необхідність розкрит-
тя тяжких та особливо тяжких злочинів. Але скоєння ще декількох 
тяжких злочинів, якими є катування, у ході розслідування одного 
ставить під сумнів доцільність такої міліцейської роботи.

«Одними з головних причин застосування тортур в міліції є застаріла 
практика показників та проценту розкриття кримінальних справ. Хоч 
керівництвом і декларується відхід від «палочної» системи, але ж досі 
на нарадах та підсумкових колегіях на ці показники звертають увагу. 
Не змінилась форма 4 звітності по розкриттю злочинів. Велика кіль-
кість справ стоїть на контролі у вищестоящого керівництва. Досі в кін-
ці звітного періоду (за квартал, півріччя, рік) розглядається статистика 
по процентам розкриття і керівникам, які мають гірші показники вка-
зується на погану організацію роботи підрозділів»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)
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Треба визнати, що правдиві показники розкриття злочинів не 
можуть бути на рівні 85–95%. Таки показники не вдаються найус-
пішнішим поліцейським службам світу, які демонструють максимум 
50–60% розкриття. А в Україні цілком природно сприймається та-
кий високий рівень розкриття злочинів, куди [у процент розкриття] 
дуже швидко потрапляють «вибиті» зізнання та притягнення до від-
повідальності зовсім непричетних осіб.

«Каждый РОВД имеет свои планы. Ты должен выставить, к примеру 
50 форм № 4 каждый месяц. Каждый месяц 25-го числа мы работаем на 
закрытие показателей, выставление форм. В это время РОВД вообще 
парализуется. Если нормальные отношения с прокуратурой, то рабо-
та идет. Прокурор может подписать формы наперед, а если отношения 
плохие, то прокурор может такое устроить!»

«Причины насилия в том, что мы постоянно спешим. Мы не можем дер-
жать в камере человека больше 3-х часов – нас прокуратура за это наказы-
вает. Мало времени на раскрытие. Сильно возросла нагрузка. Стали регис-
трировать все заявления. Это конечно правильно, но нагрузка возросла»

«Сильно препятствует прокуратура. Если у нас «–» по сравнению с про-
шлым годом, то нас наказывает наше начальство. А в прокуратуре все 
наоборот. Их наказывают за увеличение, то есть за рост преступнос-
ти. Поэтому они часто не подписывают нам дела, если их больше, чем 
в прошлом году. Просто отказываются подписывать и все»

«Есть еще один фактор. Когда сотрудник смотрит на время и думает: 
«Ого! А меня есть еще 4 отказных материала». Вот он и думает, как же 
ему побыстрее раскрыть преступление»

«Выполнение показателей. У нас по-прежнему это один из основных 
стимулов добывать любым путем показания и закрывать дела. С одной 
стороны, министр говорит со всех экранов, что показателей больше 
нет, с другой – мне начальник говорит «почему в этом месяце на две 
контрольные закупки меньше, где результаты вашей работы?»

Цитати з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

Базування ефективності роботи міліції виключно на показни-
ках розкриття також суттєво впливає на постійне збільшення бюд-
жетів на утримання системи МВС України в цілому. Однією з ос-
новних статей зростаючих бюджетів є фонд заробітної платні пра-
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цівників міліції, яких в Україні близько 300 тисяч на 46 млн. насе-
лення України (!). Для прикладу, поліцейська служба федеральної 
землі Північна Рейнвестфалія (ФРН) налічує 45 тис. поліцейських, 
які забезпечують охорону порядку серед населення 18 млн. людей (!). 
Тобто, розвинута Німеччина має у більш ніж два рази менший полі-
цейський апарат у розрахунку на кількість населення.

Звичайно, кількість міліцейського персоналу не впливає напря-
му на ефективність роботи міліції, а також на застосування тор-
тур та поганого поводження. Але чинник постійно зростаючої кіль-
кості міліцейського апарату та зростання видатків на нього, а звідси 
й вимога дати «показник ефективності», приводять нас до висновку, 
що кількість міліціонерів в України повинна переростати у якість, 
тобто ми повинні отримувати поліцейських професіоналів, які во-
лодіють інструментами розкриття злочинів, що виключають засто-
сування тортур та поганого поводження.

компенсаторні побиття

Треба відзначити, що далеко не у всіх випадках незаконне на-
сильство є актом, що спрямований на досягнення певної мети, 
пов’язаної з оперативно-розшуковою діяльністю. Робота працівника 
міліції пов’язана із постійними стресовими ситуаціями – контакти із 
особами, які підозрюються у скоєнні злочинів, постійний тиск з бо-
ку керівництва з приводу «показників», ненормований робочий час 
та у зв’язку із цим конфлікти у родині, низький рівень соціального 
забезпечення та оплати праці працівника міліції, проблеми з проку-
ратурою тощо. Крім того, у зв’язку із кричущою ситуацією з плин-
ністю кадрів в органах внутрішніх справ склалася ситуація, коли на 
службу в міліцію беруть практично усіх бажаючих. Це призводить 
до того, що професійний відбір при вступі на службу практично не 
виконує власні функції і в міліцію може потрапити і потрапляють 
особи з антисоціальною, а часто із явно кримінальною мотивацією.

Всі ці фактори впливають на психологічний стан працівників 
міліції, і для окремих правоохоронців побої та знущання над затри-
маними стають «звичайною справою», буденним явищем міліцейсь-
кої роботи. Як свідчать інтерв’ю із міліціонерами, окремі «фахівці» 
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відчувають певну залежність від потреби побити когось або позну-
щатися. «Я, наприклад, якщо протягом дня когось не зламаю – відчу-
ваю себе погано», – так характеризує свою роботу один з працівни-
ків ОВС, опитаний нами під час дослідження. Інший бік проблеми 
очами жертв тортур описується так: «Протягом допиту до кабінету 
заходили люди у цивільному, лаялися на мене, били ногами та руками 
по тулубу. Після чого мовчки виходили. Я навіть і не знаю, хто це за-
ходив». Такі, або дуже схожі розповіді ми почули від багатьох жертв 
катувань у ході проведення інтерв’ю із ними.

Ситуація із тортурами та жорстоким поводженням для міліціо-
нерів має дворівневу залежність – з одного боку, постійний тиск 
з боку керівництва з приводу показників розкриття злочинів, об-
меженість ресурсів, знань та навичок; а з іншого – небажання, не-
вміння і, як результат, залежність психологічна і «професійна» від 
катувань та жорстокого поводження.

доступ до лікаря (надання медичної допомоги 
під час перебування у міліції)

Основним стандартом, яким повинна керуватися поліція/міліція 
стосовно надання медичної допомоги та медичного обстеження осіб, 
яких поміщують до спеціальних установ міліції, а також відразу піс-
ля затримання є Загальні доповіді Комітету з питань запобігання ка-
туванням чи нелюдському, або такому, що принижує гідність, повод-
женню чи покаранню. Так, стандарт доступу до медичної допомоги 
виглядає наступним чином: «Медичні обстеження повинні проводи-
тись у такий спосіб, щоб поліцейські службовці не могли чути, а по 
можливості й спостерігати за таким обстеженням. Після цього ре-
зультати кожного обстеження, а також відповідні заяви затриманої 
особи і висновки лікаря офіційно протоколюються лікарем і нада-
ються затриманій особі та її адвокату. Це право було сформульоване 
в такому вигляді: право на доступ до лікаря, включаючи й право бути 
оглянутим – якщо таке бажання висловить затримана особа – ліка-
рем, якого обирає сама затримана особа (на додаток до будь-якого 
медичного огляду, який здійснювався лікарем, що його запросили 
поліцейські службовці)». У реаліях міліцейської роботи в Україні від-
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бувається зовсім по-іншому. При складанні протоколу затримання, 
який зобов’язує працівників міліції зафіксувати загальний фізичний 
стан затриманої особи: наявність тілесних ушкоджень, синців, гема-
том, можлива констатація наявних ушкоджень без фахового виснов-
ку лікаря. Хоча нормативні документи вимагають від працівників 
міліції вдатися до конкретних дій у разі виявлення таких ушкоджень, 
а саме направити особу для проведення освідування або судово-ме-
дичної експертизи. Парадокс ситуації із направленням на судово-ме-
дичну експертизу полягає в тому, що таке направлення видають по-
садові особи міліції, які не зацікавленні у фіксації фактів побиття 
або тортур, які були скоєні їх колегами або власними ними самими.

«Скорую помощь маме пришлось вызывать через Киев. В нашем городе 
скорая помощь не принимает вызова из милиции. Они не хотят ехать. Бо-
лее того, врач скорой помощи после осмотра в городском управлении вы-
дал неправдивую справку, не указав там многих видимых повреждений»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з жертвою тортур 
(надається мовою оригіналу)

«Когда его уже два часа не было, я поехала туда, а там мне говорят – 
тут такого нету. Я говорю как нету – вы его вызвали. Они говорят нет, 
смотрите в журнале не записано. Я ему звоню, а телефон вне зоны. 
Я тогда позвонила одному своему знакомому, он в милиции работает, 
достаточно высокую должность занимает и он сказал мне, что узнает 
и перезвонит. В общем, он через 15 мин перезвонил и сказал, что все 
в порядке, скоро его отпустят, чтобы я ехала домой. Ну я поехала, он 
когда приехал позвонил и говорит меня немного там помяли, а жена 
его говорит мне – да его сильно избили. Я приезжаю – он весь избитый 
и вообще вялый такой. Ему понимаете нельзя – у него киста в мозгу 
и там все что хочешь может случится. Он им это говорил, но они вооб-
ще на это внимания не обратили.

Ну мы поехали в больницу снимать побои, врач зафиксировал побои, 
сотрясение мозга, но потом отказался нам на руки выдавать справку. 
Уперся и все – говорит вы ее можете получить через милицию. А как 
через милицию, если его там и избили?»

З інтерв’ю з постраждалими від незаконного насильства, 
(надається мовою оригіналу)
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Практика міліцейських затримань керується зовсім іншими стан-
дартами. При фактичному затриманні особу не піддають медичному 
огляду, бо фактично протокол затримання не складається, тому пот-
реби у цьому немає. Більш того, під час прихованих затримань триває 
«робота» із затриманим, метою якої є отримання свідчень, зізнань. 
Інтерв’ю та фокус-групи з експертами свідчать, що незаконні методи 
роботи із затриманими останнім часом суттєво удосконалилися: пра-
цівники міліції практично не використовують методи безпосередньо-
го фізичного впливу, тобто удари, побиття. Натомість використовують 
поліетиленові пакети (для удушення), електричний струм, напівпо-
рожні пластикові пляшки, підвішують, не годують, не дають води 
тощо. Все це робиться з метою утаємничити сліди «роботи» із затри-
маним аби не мати проблем із прокуратурою у майбутньому. Перша 
найближча можливість бути оглянутим лікарем для затриманого від-
кривається лише під час вміщення до ізолятору тимчасового триман-
ня або слідчого ізолятору. Навіть така нагода для затриманого, який 
отримав ушкодження від працівників міліції, є суто формальною, то-
му що реальних оглядів лікарі не роблять, а просто видають довідки 
із стандартним формулюванням «В умовах ІТТ утримуватися може». 
Лікарі практично завжди стоять на боці правоохоронців і навіть не 
намагаються порушувати проблему походження тілесних ушкоджень.

Можна із впевненістю стверджувати, що на поточний момент 
право бути оглянутим лікарем під час затримання є найбільш враз-
ливим та слабко реалізованим. Це пов’язано із функціонуванням 
старої системи взаємодії міліції та органів охорони здоров’я, яка 
включає їх у загальний корпоративний ланцюжок прокуратор – 
суд – міліція – органи охорони здоров’я.

журнали реєстрації відвідувачів органів міліції

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразо-
во наполягав на виключній відповідальності за добрий стан здоров’я 
людини, яка знаходиться під юрисдикцією державного органу, в на-
шому випадку це – поліція/міліція. Зокрема, у справі Рібіч vs. Австрії 
Європейський суд у своєму рішенні вказав, що «…держава несе моральну 
відповідальність за будь-яку особу, яка утримується під арештом, оскільки 
вона знаходиться повністю під владою поліції. У разі отримання тілесних 
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ушкоджень у цей період саме уряд повинен надати докази, які ставлять 
під сумнів опис подій, що були надані потерпілим, особливо у випадках, 
коли такі свідчення підтверджені медичними документами».

На національному рівні фіксація усіх осіб, які переступають 
поріг органу внутрішніх справ, може здійснюватися у декількох 
книгах (журналах) обліку. Серед них дві найважливіші.

Книга обліку осіб, доставлених до МРВ. До неї заносяться особи, 
які підозрюються у скоєнні адміністративних правопорушень або 
злочинів. Ведення цієї Книги обумовлено наказом МВС України від 
28.04.2009 року № 181 «Про організацію діяльності чергових частин 
органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист 
інтересів суспільства і держави від протиправних посягань».

Журнал  обліку  відвідувачів та  запрошених  до  органу  внутрішніх 
справ. Ведення такої Книги регламентується наказом МВС Украї-
ни від 28.04.2009 року № 181 «Про організацію діяльності чергових 
частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої 
на захист інтересів суспільства і держави від протиправних пося-
гань», що містить у собі наступні вимоги:

«Журнал обліку відвідувачів та запрошених до органу внутріш-
ніх справ ведеться міліціонером із допуску та охорони.

2. У журнал обов’язково заносяться відомості щодо всіх без ви-
нятку осіб, які прибули до органу внутрішніх справ з особистих або 
службових питань, осіб, які були викликані до працівників міліції 
для проведення процесуальних та слідчих дій тощо.

3. Відомості про відвідувачів та запрошених осіб вносяться на 
підставі документів, що засвідчують їх особу.

4. Особа, запрошена до ОВС, супроводжується працівником, який 
запросив її.

5. Після залишення приміщення ОВС особи, за бажанням, ма-
ють право зробити власноручний запис про наявність або відсут-
ність претензій до працівників міліції.

6. До журналу заносяться особи, розбір із якими проводиться за 
межами службових приміщень чергової частини».

Наказ МВС України від 16.09.2009 р. № 404 «Про забезпечення 
прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України» у п. 8 
містить вимогу про необхідність вжити заходів щодо викорінення 
випадків відбирання у громадян письмових розписок про відсут-
ність з їх боку претензій до працівників органів внутрішніх справ.
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Практика діяльності органів внутрішніх справ використовує за-
раз наступні технології.

1. Особу просто не реєструють під час «проведення» до органу 
внутрішніх справ. Це є найпоширенішим порушенням, якому поки 
що важко щось протиставити. Нереєстрація потрібна працівникам 
органів дізнання з метою «відпрацювання висунутих версій із роз-
криття злочинів», яке полягає у багаточасовому утриманні громадян 
у приміщеннях МРВ без жодної реєстрації особи. Це дуже зручно 
для працівників міліції, тому що у випадку не отримання зізнання 
або не підтвердження «висунутої версії» особу просто випускають 
без жодного документального підтвердження її перебування, що на-
далі позбавляє громадянина можливості оскарження незаконних дій 
працівників міліції щодо нього.

2. Особу реєструють у Книзі та через деякий час нібито виво-
дять її з органу, а через десять хвилин знову заводять. Це необхідно 
аби якось прикрити свої не цілком законні дії щодо фактично за-
триманих осіб.

Головним завданням, і воно повинно розглядатися як позитивне, 
це можливість зафіксувати наявність або відсутність претензій до 
працівників органів внутрішніх справ. Звичайно, з точки зору Кон-
венції та Конституції України такий підпис не має ніякої юридич-
ної сили і не повинен враховуватися наглядовими органами як ос-
таточне підтвердження відсутності таких претензій. Найгірше те, 
що досить часто при перевірці скарг на застосування працівниками 
міліції незаконного насильства навіть не ставиться під сумнів доб-
ровільність занесення такого запису.

Ігнорування та неналежне ставлення посадових осіб міліції до 
запрошених та їх реєстрації пояснюється, на нашу думку, слабким 
контролем за дотримання вимог зазначених нормативних докумен-
тів МВС України. Також викликає занепокоєння той факт, що та-
ке серйозне питання службової діяльності органів внутрішніх справ 
регламентує лише Вказівка, яка навіть не має сили наказу, а тому 
до її виконання працівники міліції на місцях ставляться «із про-
холодою». Коли реєстрацію осіб, які відвідують органи внутрішніх 
справ, буде прирівняно до реєстрації злочинів і вона супроводжува-
тиметься відповідним контролем з боку керівництва, тоді ситуація із 
реєстрацією відвідувачів значно поліпшиться.
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візит до судді для розгляду питання 
про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

Починаючи із 2001 року, відповідно до Перехідних положень 
Конституції України та внесених змін до Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, повноваження санкціонування обрання за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту було передано від ор-
ганів прокуратури до судів загальної юрисдикції. Звичайно, це ста-
ло суттєвим кроком до сучасної демократичної системи криміналь-
ної юстиції, але старі корпоративні зв’язки між прокуратурою – 
міліцією – судом тільки зміцніли.

Одним з базових документів, яким керуються суди при обранні 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, є Кримінально-про-
цесуальний кодекс України та Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 25.04.2003 № 4 «Про практику застосування судами за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків 
тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства». 
Необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під вар-
ту повинна обґрунтовуватися наступним положенням: «У разі, коли 
особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який за-
коном передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 
трьох років, взяття під варту допускається лише у виняткових випад-
ках (ч. 1 ст. 155 КПК України). Такими є випадки, коли на підставі на-
явних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверд-
жувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки 
підозрюваного, обвинуваченого. Це можливо, наприклад, коли особа не 
має постійного місця проживання, зловживає спиртними напоями чи 
вживає наркотичні засоби, продовжує вчиняти злочини, підтримує со-
ціальні зв’язки негативного характеру, порушила умови запобіжного за-
ходу, не пов’язаного з позбавленням волі, раніше ухилялася від слідства, 
суду чи виконання судових рішень або ж коли особу підозрюваного вза-
галі не встановлено. Винятковість даного випадку має бути обґрунто-
вана у поданні про обрання запобіжного заходу і в постанові судді».

Отже, обґрунтування обрання запобіжного заходу у вигляді взят-
тя під варту, яке органи слідства детально виписують у поданні до 
суду, повинне містити обґрунтування необхідності такої міри в умо-
вах, які склалися. Крім того, ще однією важливою умовою, яку ніко-
ли не виконують органи досудового слідству у парі з прокуратурою, 
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є терміни обрання такого заходу. «Судам необхідно мати на увазі, що 
відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 106 , частин 3 і 4 ст. 165-2 КПК України пи-
тання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту має 
бути вирішене протягом 72 годин з моменту затримання підозрюваного, 
обвинуваченого, а в разі перебування особи за межами населеного пунк-
ту, в якому діє суд, – не пізніше 48 годин з моменту доставки затрима-
ного в цей пункт». На практиці цей термін використовується сповна, 
тобто 72 години, хоча суд може знаходитися просто через дорогу від 
районного відділу міліції та прокуратури. А зважаючи на те, що фак-
тичне затримання, тобто коли особу привели до органу міліції, від-
бувається ще за декілька годин, а іноді й днів до юридичного затри-
мання, тобто складання протоколу про затримання, можна із впев-
неністю сказати, що загальний термін на обрання запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту може тривати до 5–7 діб!

Стосовно обґрунтування необхідності обрання найсуворішого 
запобіжного заходу, то органи дізнання та досудового слідства керу-
ються шаблонами, які склалися за багато років роботи такої системи. 
Звичайно, у багатьох випадках це може бути досить ефективно, але 
не у всіх, тому що кожний випадок, тобто кожна особа, яка підозрю-
ються у вчиненні злочину, потребує особливого вивчення. А часу на 
це правоохоронці часто не мають, тому що зобов’язані отримати вис-
новки експертиз, покази свідків, витребувати документи, провести 
обшуки тощо. Хоча варто зауважити, що орган дізнання чи досудово-
го слідства навіть і не подумає просити суд про обрання запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту не маючи «залізних», на їх думку 
доказів, найчастіше зізнання самого підозрюваного. І тому до «набору 
шаблонів», яким користується міліція, відносяться:

Наявність судимості взагалі;
Наявність судимості за однорідні злочини (повторюваність та 
рецидив);
Відсутність постійного місця проживання;
Відсутність постійного місця роботи;
Адитивна поведінка (алкоголь, наркотики або інші хімічні 
субстанції, які викликають залежність);
Відсутність визначеної позиції захисту або взагалі відсутність 
професійної правової допомоги;
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Порушення вимог запобіжних заходів, які не пов’язані із поз-
бавленням волі (наприклад, виїзд із місця постійного прожи-
вання без дозволу слідчого, під час підписки про невиїзд);
Вірогідність залякування свідків, знищення речових доказів, 
або інших даних або речей, що можуть підтвердити причет-
ність особи до скоєння злочину.

Цей перелік не є вичерпним і у кожному конкретному випадку 
він може ставати більшим або меншим. Звичайно, термін «шаблон» 
не у всіх випадках є поганим, але кожного разу потребує ретельної 
перевірки, адже від цього залежить найцінніше – свобода людини. 
Варто також нагадати, що взяття під варту є найзручнішим запобіж-
ним заходом для органів дізнання та слідства і він означає, що пі-
дозрювана або вже обвинувачена особа завжди «під рукою», їй важче 
буде вибудовувати свій захист, вона буде пригніченою, заляканою, 
що зрештою значно полегшить хід дізнання та досудового слідства.

Таким чином, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що 
практика повсякденної діяльності органів внутрішніх справ дуже 
далека від тих моделей, які закладені у нормативних актах, що за-
кріплюють дотримання прав людини в правоохоронній діяльності. 
Коротке резюме таких розбіжностей (Див.: додаток 2) тільки під-
тверджує думку, що для виправлення ситуації в Україні потрібно ще 
дуже багато зусиль, причому не лише з боку міліції.

1.4. пОгляд правників. прОблеми кваліфікації 

прОтиправних дій, щО містять Ознаки катувань 

та жОрстОкОгО пОвОдження

Вивчення аналітично-довідкових матеріалів МВС України виявило, 
що досить значне число незаконних дій працівників міліції, пов’язаних 
із застосуванням тортур та жорстокого поводження, стає штучно латент-
ним через неадекватну їх кваліфікацію органами прокуратури.

Так, наприклад, протягом 2008 року органами прокуратури бу-
ло порушено 98 кримінальних справ стосовно 102 працівників служби 
карного розшуку. З них за перевищення влади – 27, зловживання вла-
дою – 14, хуліганство – 2, заподіяння тілесних ушкоджень, учинення 
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вбивства, – по 1 кримінальній справі. Жодної справи за ст. 127 КК 
України, згідно з цими даними, порушено не було.

Проте в ході вибіркового вивчення фабул кримінальних справ 
було встановлено, що щонайменше у 6 (22,2%) з 27 кримінальних 
справ, порушених протягом 2008 року стосовно працівників карно-
го розшуку за ст. 365 КК України (Перевищення влади), дії остан-
ніх також містять ознаки складу злочину, передбаченого ст. 127 КК 
України. Ще у двох випадках існує висока вірогідність, що фізичні 
ушкодження були спричинені потерпілим внаслідок дій, передбаче-
них ст. 127 КК України:

1. У серпні прокуратурою Донецької області порушено кримінальну 
справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК Ук-
раїни, відносно працівників Червоногвардійського РВ Макіївського МУ 
ГУМВС України в Донецькій області. Вони звинувачуються в тому, що 
у 2005 році примусили місцевого жителя Ш. зізнатися в учиненні ним 
убивства, якого останній не скоював.

2. 7 жовтня у Донецьку в результаті проведення слідчо-оператив-
них дій затримано начальника сектору БНОН Ворошиловського РВ До-
нецького МУ майора міліції П., який звинувачується в тому, що на 
початку вересня 2000 року, перебуваючи на посаді оперуповноважено-
го відділення карного розшуку Центрально-Міського РВ Макіївського 
МВ ГУМВС України в Донецькій області, із застосуванням насильс-
тва примусив місцеву жительку З. зізнатися в убивстві жителя міста 
Макіївка. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками 
складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 373 КК України.

3. У травні прокуратурою міста Ялта АР Крим порушено кримі-
нальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 
і ч. 2 ст. 373 КК України, відносно старшого оперуповноваженого від-
ділення карного розшуку 1-го міськвідділу Ялтинського МУ ГУМВС 
України в Автономній Республіці Крим капітана міліції Ч. Останній 
звинувачується в тому, що в серпні 2006 року в приміщенні згаданого 
міськвідділу заподіяв тілесні  ушкодження місцевому жителю С., за-
триманому за підозрою в учиненні грабежу, й примусив його зізнатися 
в учиненні ще п’яти аналогічних злочинів.

4. У березні прокуратурою міста Рівне порушено кримінальну спра-
ву за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, 
відносно оперуповноваженого відділу карного розшуку Рівненського МВ 
УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції З. Останній 
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звинувачується в тому, що в лютому 2009 року заподіяв тілесні ушкод-
ження місцевому жителю Б., якого було запрошено для надання пояснень 
за фактом розбійного нападу на жителів обласного центру А. та Ч.

5. Прокуратурою міста Рубіжне Луганської області поруше-
но кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 365 КК України, відносно оперуповноваженого сектору карного роз-
шуку Рубіжнянського МВ ГУМВС України в Луганській області лейте-
нанта міліції С. Він звинувачується в тому, що 26 жовтня 2009 в при-
міщенні відділення ДАІ з обслуговування міста Рубіжне заподіяв тілесні 
ушкодження місцевому жителю В., якого було викликано для надання 
пояснень за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

6. У червні 2009 прокуратурою міста Умань Черкаської області 
порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 365 КК України, відносно працівників сектору карного розшу-
ку Уманського МВ УМВС України в Черкаській області, які звинува-
чуються в тому, що у квітні 2008 року заподіяли тілесні ушкодження 
місцевому жителю К., затриманому за підозрою в учиненні вбивства.

7. У квітні 2009 прокуратурою Тернопільської області поруше-
но кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 365 КК України, відносно дільничного інспектора міліції Бережансь-
кого РВ лейтенанта міліції С. та оперуповноваженого сектору карно-
го розшуку вказаного районного відділу старшого лейтенанта міліції 
К. Останні звинувачуються в тому, що увечері 29 січня 2008 року за-
подіяли тілесні ушкодження місцевому жителю М., затриманому за 
вчинення дрібного хуліганства.

8. У вересні 2009 року Шевченківською районною прокуратурою міс-
та Києва порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, відносно працівників Шевченківсь-
кого РУ ГУМВС України в місті Києві, які звинувачуються в тому, що 
30 червня 2008 року заподіяли тілесні ушкодження місцевому жителю 
Ф. Останнього було госпіталізовано до лікарні, де він 22 липня помер.

Виявлені факти є результатом тривалої судової практики, коли 
дії працівників ОВС, пов’язані із незаконним застосуванням заходів 
фізичного впливу, побоїв та інших форм жорстокого поводження, 
переважно кваліфікуються лише за двома статтями Кримінального 
кодексу – ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) 
та ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
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Як справедливо відзначають фахівці у галузі кримінального пра-
ва, кримінальне законодавство України наразі передбачає декілька 
конкретних складів злочинів, які згідно з Конвенцією ООН проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводження чи покарання, потрапляють під 
поняття «катування»2.

У попередньому Кримінальному кодексі УРСР 1960 року, який 
зі змінами та доповненнями діяв і в незалежній Україні до кінця 
2000 року, ст. 166 (перевищення влади або посадових повноважень) 
та ст. 175 (примушування давати показання) передбачали покаран-
ня за злочини, що потрапляли під поняття «катування». У чинному 
КК України 2001 року відповідальність за катування передбачена 
ст. 127, де йдеться про умисне заподіяння сильного фізичного болю 
або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, 
мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпі-
лого або іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі. Частина 2 
цієї статті (у редакції 2008 р.) передбачає покарання за такі дії, вчи-
нені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службо-
вою особою з використанням свого службового становища.

Диспозиція даної статті має склади злочину, схожі з тими, що пе-
редбачені іншими статтями КК України, а саме: ст. 120 (доведення до 
самогубства); ст. 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 
у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення 
заходів, необхідних для затримання злочинця); ст. 126 (побої і морду-
вання); ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); 
ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень); ст. 373 (при-
мушування давати показання); ст. 374 (порушення права на захист).

Тому проблема правильної кваліфікації цих злочинів сьогодні 
стоїть надзвичайно гостро, оскільки неправильне застосування тієї 
чи іншої норми на практиці призводить до негативних наслідків 
у роботі органів дізнання, досудового слідства, суду. При цьому про-
блема полягає не в тому, що працівники органів дізнання, досудового 
слідства, суду не мають потрібних знань, а в тому, що чинне законо-

2 Катеринчук К.В. Кримінально-правові та кримінологічні заходи запобігання ка-
туванню / К.В. Катеринчук: дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук за спе-
ціальністю 12.00.08. – К., 2009.
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давство ще не досить довершене, у зв’язку з чим виникає багато пи-
тань щодо відмежування суміжних складів злочинів один від одного.

Проте найголовнішим є те, що органи і службові особи, які наді-
лені владними повноваженнями та на яких покладається обов’язок 
використовувати процесуальні засоби примусового характеру, могли 
б чітко здійснювати слідчу діяльність відповідно до норм чинного за-
конодавства та професійної свідомості кожного з них.

Слід зазначити, що статті КК України, які передбачають від-
повідальність за такі службові злочини, як перевищення влади або 
службових повноважень (ст. 365) та примушування давати показан-
ня (ст. 373), мають більш м’які санкції, ніж санкція за злочини, що 
підпадають під ст. 127 (в редакції 2005 р.), а тому працівники пра-
воохоронних органів, будучи зацікавленими у результатах справи, 
вважали за потрібне кваліфікувати протизаконні дії винної особи не 
за статтею, що передбачає катування, а за іншою статтею, з більш 
м’якою санкцією, що зумовило латентний характер ст. 127.

Так, коли до мешканця м. Луганськ гр. З. було застосовано неза-
конні методи фізичного впливу, проведеною прокуратурою м. Луганськ 
перевіркою було встановлено наступне.

31 січня 2009 року о 9 год. 35 хв. громадянин З. прибув до Лу-
ганського міського управління ГУМВС України в Луганській області за 
викликом слідчого Х.

Х., не проводячи слідчих дій з З., передав останнього старшому 
оперуповноваженому ВКР ЛМУ ГУМВС України в Луганській області 
Ж., який відвів його до кабінету на 3 поверсі, де перебували 3 працівни-
ки міліції, а згодом до кабінету прийшов ще один, який почав вимагати 
від З. інформацію про іншого громадянина. Після того, як З. заявив, що 
вказаний громадянин йому незнайомий, працівник міліції наніс йому уда-
ри руками по ребрах, по голові та у груди, удар ногою у голову.

Вказані дії продовжувалися приблизно до 12 год., коли працівник 
міліції, який його бив, вийшов із кабінету. В цей час ще 2 працівники 
міліції взяли З. за руки та стали наносити удари по нирках. Ці дії про-
довжувалися приблизно 5 хвилин.

Приміщення ЛМУ УМВС України в Луганській області, згідно з за-
писами у книзі обліку громадян, що перебували у міському управлінні 
внутрішніх справ, З. покинув о 12 год. 30 хв., але звільнений не був, а був 
задіяний у затриманні П. Після чого, з 13 год. 22 хв. до 13 год. 51 хв. З. 
знов находився у приміщенні ЛМУ ГУМВС України в Луганській облас-
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ті, при цьому у книзі обліку громадян, що перебували у ЛМУ, вказано, 
що його опитували, що не відповідає дійсності.

Після прибуття додому З. повідомив дружині та своєму знайомому 
про побиття працівниками міліції. 1 лютого 2009 року стан здоров’я З. 
погіршився і о 10 год. 43 хв. він був госпіталізований у Луганську міську 
лікарню № 3, де йому поставлений діагноз: закрита травма живота, 
перитоніт, численні забиття голови, грудної клітини, кінцівок. Закри-
та черепно-мозкова травма, струс головного мозку. У зв’язку з пошкод-
женням селезінки З. була проведена операція з її видалення.

За даними фактами органами прокуратури 19 лютого 2009 року 
було винесено постанову про порушення кримінальної справи не за фак-
том катувань, а за фактом перевищення працівниками Луганського МУ 
ГУМВС України в Луганській області своїх службових повноважень, 
тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Аналогічну оцінку з боку органів прокуратури отримали незакон-
ні дії працівників міліції у резонансній справі, коли 1 жовтня 2008 ро-
ку в першій половині дня в м. Прилуки Чернігівської області праців-
ники УБОЗ затримали гр. М., якого в подальшому вивезли до м. Ніжи-
на Чернігівської області. В приміщенні Ніжинського міськрайвіддіду 
міліції старший лейтенант міліції Н. та старший лейтенант міліції Ш., 
умисно виходячи за межі наданих їм повноважень, застосували до М. 
насильство з метою отримання зізнання в скоєнні злочинів. 27.01.2009 
прокуратурою Чернігівської області порушено кримінальну справу від-
носно оперуповноважених Н. та Ш. за ст. 365 п. 2 КК України.

Усуненню такої негативної практики була свого часу спеціально 
присвячена Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про су-
дову практику в справах про перевищення влади або службових пов-
новажень» № 15 від 26 грудня 2003 р. Постанова визнає поширеність 
фактів, коли в судовій практиці виникають помилки, пов’язані з не-
правильним розумінням кваліфікуючих ознак перевищення вла-
ди чи службових повноважень і відмежуванням цього злочину від 
суміжних злочинів.

Як приклад адекватної оцінки діям працівників міліції можна на-
вести рішення прокуратури Тростянецького району, якою було поруше-
но кримінальну справу № 09680002 за ознаками складів злочинів, пере-
дбачених ч. 2 ст. 365 та ч. 2 ст. 127 КК України, стосовно оперупов-
новаженого СКР Тростянецького РВ УМВС України в Сумській облас-
ті лейтенанта міліції Л. та оперуповноваженого СКР Тростянецького 
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РВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції П. Останні 
07.01.2009, будучи представниками правоохоронного органу та переви-
щуючи надані їм владні повноваження, з метою штучного покращення 
показників в роботі, із застосуванням фізичного насильства до гр. Л., 
яке завдало останньому тілесних ушкоджень і моральних страждань, 
вимагали зізнання у викраденні мобільного телефону та його добровіль-
ній видачі як доказу злочину. Внаслідок злочинних дій оперуповноваже-
них СКР Тростянецького РВ гр. Л. були заподіяні тілесні ушкодження 
у вигляді закритого перелому 6, 7, 9 ребер грудної клітини з правого бо-
ку, що є тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

До викладеного слід додати, що порівняльний аналіз рішень, 
прийнятих у кримінальних справах та справах, порушених за пе-
ревищення влади протягом 2002−2008 років, вказує на збільшення 
відсотка колишніх працівників ОВС останньої категорії, стосовно 
яких було винесено виправдовувальний вирок або закрито справу за 
реабілітуючими підставами (див. табл. 4, 5).

Таблиця 4. Дані про прийняті рішення у кримінальних справах, 
які були в провадженні протягом 2002–2008 років

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ∑

Всього 227 194 315 307 398 830 684 2955

Засуджено 89 108 147 146 179 349 293 1311

відсоток від загаль-
ної кількості

39,2% 55,7% 46,7% 47,6% 45,0% 42,0% 42,8% 44,3%

Закрито за реабіліту
ючими підставами

95 58 120 115 160 330 265 1143

відсоток від загаль-
ної кількості

41,9% 29,9% 38,1% 37,5% 40,2% 39,8% 38,7% 38,7%

Закрито 
за нереабілітуючими 
підставами

31 26 41 43 53 135 119 448

відсоток від загаль-
ної кількості

13,7% 13,4% 13,0% 14,0% 13,3% 16,3% 17,4% 15,2%

Виправдано 12 2 7 3 6 16 7 53

відсоток від загаль-
ної кількості

5,3% 1,0% 2,2% 1,0% 1,5% 1,9% 1% 1,8%
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Таблиця 5. Дані про прийняті рішення у кримінальних справах, 
порушених за перевищення влади протягом 2002–2008 років

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ∑

Прийнято рішень 
всього

92 75 105 91 99 200 149 811

Засуджено 34 39 51 50 44 79 59 356

відсоток від загаль-
ної кількості

37,0% 52,0% 48,6% 54,9% 44,4% 39,5% 39,6% 43,9%

Закрито за реабіліту
ючими підставами

47 29 40 32 51 102 71 372

відсоток від загаль-
ної кількості

51,1% 38,7% 38,1% 35,2% 51,5% 51,0% 47,6% 45,9%

Закрито за нереабілі
туючими підставами

3 7 10 8 3 14 16 61

відсоток від загаль-
ної кількості

3,3% 9,3% 9,5% 8,8% 3,0% 7,0% 10,7% 7,5%

Виправдано 8 0 4 1 1 5 3 22

відсоток від загаль-
ної кількості

8,7% 0,0% 3,8% 1,1% 1,0% 2,5% 2% 2,7%

Певна частина працівників судових органів та прокуратури виз-
нає, що з моменту появи у КК України ст. 127 (Катування) практи-
ка її застосування справді має певні ускладнення у зв’язку з тим, що 
вона повторює диспозиції інших статей кодексу.

Стаття 127 у диспозиції визначає катування як умисне заподіян-
ня сильного фізичного болю або фізичного чи морального страж-
дання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильниць-
ких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, 
що суперечать її волі. Науково-практичний коментар Кримінального 
кодексу України, виданий за редакцією М.І. Мельника та М.І. Хав-
ронюка, дає чітко визначені поняття, що є в цій статті, а саме:

фізичний біль – психологічний стан особи, який характери-
зується стражданням, спричиненим фізичним насильством на 
її тіло;
побої – багаторазове (двічі й більше) завдання ударів по тілу 
потерпілого, яке не спричинило тілесних ушкоджень;
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мучення – дії, пов’язані з тривалим позбавленням людини їжі, 
пиття чи тепла, утримання її в шкідливих для здоров’я умо-
вах тощо;
інші насильницькі дії – це інші, крім удару (одноразовий різкий 
вплив на тіло людини за допомогою певного предмета або час-
тини тіла – руки, ноги, голови, що завдає фізичного болю) та 
побоїв, насильницькі дії, які можуть полягати, зокрема, у щи-
панні, викручуванні кінцівок, защемленні тієї чи іншої час-
тини тіла за допомогою будь-яких пристроїв, здушуванні шиї, 
вириванні волосся, дії на тіло термічними факторами тощо.

Роблячи порівняльний аналіз ст. 365 (Перевищення влади або 
службових повноважень) та ст. 127 (Катування), можна дійти вис-
новку, що в обох з них йдеться про одне й те саме. Різниця між ними 
полягає лише в меті вчинення злочину.

На відміну від ст. 365 КК, положення ст. 373 (Примушуван-
ня давати показання), навпаки, є досить схожими саме за метою 
вчинення злочину, оскільки передбачають дії щодо примушування 
давати показання, тобто отримувати від допитуваних бажані свід-
чення шляхом незаконних дій, тобто психологічного або фізичного 
впливу.

На нашу думку, існування згаданих кримінальних норм (ст. 127 
і 373 КК) не є достатньо зрозумілим, а тому на практиці ця ситуація 
призводить до судових помилок та до умисного трансформування 
недоліків конструкції норми в сумніви, на підставі яких винні осо-
би уникають відповідальності за вчинений злочин. З огляду на це 
частина правників вважає недоцільним існування у Кримінально-
му кодексі України цих аналогічних складів злочинів, і тому ст. 373 
потрібно вилучити з кодексу, оскільки ст. 127 повністю охоплює да-
ний склад злочину.

Приклад такої дискусійної оцінки протиправних дій спостері-
гається у випадку з чотирма працівниками відділення карного роз-
шуку Заводського РВ УМВС України в Миколаївській області.

Ними 16.06.2008 застосовувалось фізичне насильство до чотирьох 
громадян, затриманих за бійку на вулиці у нічний час і які знаходилися 
у райвідділі з 01.35 год. до 20.00–23.00 год. Працівники карного роз-
шуку З., Г., П. та Т. протягом тривалого часу наносили удари руками 
в область голови та тулуба потерпілих, застосовували психічне на-
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сильство у вигляді погроз – натягували презерватив на гумовий кийок 
та погрожували імітацією статевого акту через анальний отвір.

Не витримавши насильства з боку працівників міліції, потерпі-
лий П. дав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності 
за зберігання наркотичних речовин, а потерпілий Ш. – на притягнен-
ня його до кримінальної відповідальності за носіння боєприпасів. Після 
цього гр. П. видали наркотичну речовину, загорнуту в газетний папір, 
викликали понятих та в їх присутності під час особистого обшуку ви-
лучили у П. цей пакунок, в якому виявився каннабіс. Аналогічні дії бу-
ли проведені із потерпілим Ш., якому було видано, а потім вилучено 35 
бойових патронів.

На підставі сфальсифікованих документів стосовно потерпілих 
П. та Ш. через три дні були порушені кримінальні справи, а потерпілі 
у день їх порушення були притягнуті до кримінальної відповідальності.

У результаті перевірки фактів, викладених в заявах потерпілих, 
прокуратурою Заводського району м. Миколаїв 25.07.08 р. було поруше-
но кримінальну справу стосовно працівників відділення карного розшуку 
Заводського РВ УМВС України в Миколаївській області З., Г., П. та 
Т. У постанові прокуратури вказується, що причиною порушення спра-
ви є факти «…перевищення службових повноважень, що супроводжу-
валося насильством, катуванням, діями, що принижують гідність по-
терпілих та які мали тяжкі наслідки; службового підроблення, що мало 
тяжкі наслідки; завідомо незаконного затримання в особистих цілях; 
підбурювання завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності 
у поєднанні із штучним створенням доказів обвинувачення».

За оцінкою прокуратури, дії працівників міліції підпадають під 
склад злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або служ-
бових повноважень), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 3 ст. 371 
(Завідомо незаконні затримання, привід або арешт), ч. 2 ст. 372 (При-
тягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) КК Ук-
раїни. Хоча, на нашу думку, працівникам міліції також можна інкримі-
нувати застосування тортур та жорстокого поводження з огляду на 
мету, спосіб вчинення та наслідки протиправних дій.

На стадії досудового слідства також може вчинюватися злочин, 
передбачений не лише ст. 373, а й ст. 374 (Порушення права на за-
хист). Частина 2 ст. 374 передбачає такі дії, як недопущення чи не-
надання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення пра-
ва підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, вчинене 
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особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або суддею, 
що призвели до засудження невинної у вчиненні злочину особи, або 
вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що спричи-
нили інші тяжкі наслідки. До таких наслідків можна віднести, зок-
рема, самогубство чи замах на нього, тяжке захворювання потерпі-
лого. Оскільки додатковим факультативним об’єктом цього злочину 
може виступати свобода та недоторканність особи, тому даний зло-
чин (ст. 374) за складом можна вважати суміжним зі ст. 127 (Кату-
вання).

Такий злочин, як катування, має склад, схожий і з деякими ін-
шими складами злочинів, передбачених КК України.

Прикладом цього може бути ст. 120 «Доведення до самогубства», 
частина перша якої, де йдеться про «доведення особи до самогубс-
тва або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею 
поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або система-
тичного приниження її людської гідності», вочевидь має аналог зі 
ст. 127 (Катування). Одночасно, у разі виникнення ситуації суїциду, 
дії винної особи, як прояв перевищення влади або службових пов-
новажень у судовій практиці охоплюються ч. 3 ст. 365 (Перевищен-
ня влади або службових повноважень), що не потребує додаткової 
кваліфікації за ст. 120 (доведення до самогубства) КК України.

Окреслені проблемні питання, на нашу думку, мають стати 
предметом подальшої роботи законодавця у сфері вдосконалення 
національного законодавства та нормативно-правового забезпечен-
ня захисту прав людини від катувань та жорстокого поводження.
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Розділ 2. незаконне насильстВо В Міліції. 
Результати соціологічного дослідження

2.1. Оцінка масштабів явища

Які уявлення складаються у населення про поширеність прак-
тик застосування протизаконного насильства в роботі міліції? У ці-
лому 18% респондентів сьогодні стверджують, що практика застосу-
вання працівниками міліції України незаконного насильства «дуже 
поширена», ще 31% вважають, що «скоріше поширена». Стосовно 
своєї місцевої міліції 14% опитаних переконані, що застосування 
протизаконного насильства в її роботі «дуже поширене», а 27% впев-
нені, що «скоріше поширене». Порівняльний аналіз із даними до-
слідження 2004 року наведений на рисунках 7 та 8.
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Рис. 7. Розподіл відповідей на питання щодо поширеності застосування 
працівниками міліції незаконного насильства в України (побоїв, катувань) (в%)
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Рис. 8. Розподіл відповідей на питання щодо поширеності застосування 
працівниками місцевої міліції незаконного насильства (побоїв, катувань) (в%)

Перше, що впадає в око, це зменшення частки тих, хто вважає, 
що застосування незаконного насильства як працівниками міліції 
України в цілому, так і представниками місцевої міліції є явищем 
«дуже поширеним» або «скоріше поширеним» на теренах нашої країни. 
Але варто зазначити, що ця динаміка відбулася частково за рахунок 
збільшення частки не впевнених у своїх оцінках респондентів та тих, 
хто схиляється до думки, що ці явища «скоріше не поширені». Тобто 
якісних змін у свідомості респондентів щодо позитивного іміджу 
міліції наразі не відбувається, а зростання чисельності респондентів, 
які не можуть чітко визначитися з відповіддю на ці питання, може 
свідчити не тільки про непоінформованість, але й про побоювання 
міліції.

Це підтверджується відповідями на питання «Як Ви вважаєте, чи 
змінилася кількість випадків застосування незаконного насильства 
й тортур у міліції впродовж останніх 5 років?». Майже половина 
респондентів не змогли визначитися з відповіддю (48%), ще 24% 
вважають, що ситуація залишилася на тому ж рівні, а ті, хто бачать 
зміни, поділилися на оптимістів, які вважають, що кількість таких 
випадків так чи інакше зменшується, та скептиків, яким здається, 
що йде зростання кількості таких випадків (11% та 17% відповідно).

«Интерв’юєр: Скажите за последние пять лет произошли какие-либо 
изменения в деятельности милиции?

Эксперт: На мой взгляд – да. Изменения очевидны. Во-первых, по 
крайней мере в нашем управлении, в значительной мере улучшилась 
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работа по информированию милиции и населения о правах человека. 
Следят за тем, чтобы везде были доски информационные, чтобы они 
обновлялись постоянно. Там не только ориентировки и образец явки 
с повинной теперь висят, а и телефоны Общественного Совета и при-
емной и помощников Министра по правам человека»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

Цікаво прослідкувати, як оцінюють поширеність практики про-
тизаконного насильства самі працівники міліції. Порівняльний роз-
поділ відповідей населення та міліціонерів у 2004 та 2009 рр. на ці 
питання наведено на рисунках 9 та 10.
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Рис. 9. Розподіл відповідей на питання щодо розповсюдженості застосування 
працівниками міліції України в цілому незаконного насильства (побоїв, катувань)

Дані показують, що стосовно міліції України загалом опитані 
правоохоронці за останні п’ять років дещо змінили свою думку, змен-
шилась частина тих, хто вважає, що незаконне насильство присутнє 
у тій або іншій формі (35% у 2004 та 24% 2009 роках). В оцінках робо-
ти місцевої ж міліції змін не відбулося, адже 7% опитаних як у 2004, 
так і у 2009 році вважають, що незаконне насильство там має місце.
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Рис. 10. Розподіл відповідей на питання щодо поширеності застосувань 
працівниками місцевої міліції незаконного насильства (побоїв, катувань)?

«На даний час застосування незаконного насилля в ОВС майже не від-
бувається. Велика різниця між тим, що траплялось раніше (90-ті роки, 
початок 2000) та теперішнім часом»

«В минулі роки явище нелюдського поводження в міліції траплялись 
значно частіше, ніж зараз. Особливо за останні рік-два випадків на-
силля не траплялось. Трапляються поодинокі випадки, і по своєї суті 
не носять надто жорстоких форм – застосовується психологічне за-
лякування, стусани, груба фізична сила з боку патрульної служби під 
час затримання тощо. Працівники міліції бояться відповідальності за 
застосування незаконного насильства, бояться звільнення з органів 
внутрішніх справ.

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)
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Загалом значна частина опитаних працівників міліції так чи 
інакше переконані в тому, що більшість фактів побиття, тортур й ка-
тувань у міліції вигадані правопорушниками, аби уникнути кримі-
нальної відповідальності за скоєний злочин (33% цілком з цим погод-
жуються, ще 34% скоріше згодні). Сумніваються щодо цього 14% опи-
таних (7% повністю не згодні, 7% скоріше не згодні), 20% не змогли 
визначитися з цього приводу. Мабуть, у зв’язку з цим майже половина 
опитаних міліціонерів (46%) не згодні з тим, що проблеми незаконно-
го фізичного й психологічного насильства по відношенню до затри-
маних необхідно більш широко висвітлювати й обговорювати у ЗМІ 
та органах влади, адже це, на їх думку, заважає здійсненню правосуд-
дя. Оприлюднення та засудження таких фактів вважають за необхідне 
21% опитаних, ще 33% не визначилися з відповіддю на це питання.

Цікаво знати, як оцінюють поширеність незаконного насильс-
тва в органах внутрішніх справ самі працівники міліції. Так, біль-
шість опитаних вказують, що це явище хоча й має місце, однак все 
рідше зустрічається в їхній роботі. 58% опитаних працівників ОВС 
стверджують, що незаконне насильство й катування взагалі не по-
ширені, а ще 23,9% – що вони скоріше не поширені. Проте вив-
чення власного досвіду респондентів показує, що серед працівників 
міліції майже п’ята частина (19, 1%) раніше зустрічалися з випадка-
ми застосування незаконного фізичного або психологічного насиль-
ства. Водночас тільки 8% опитаних говорять, що спостерігали його 
протягом цього року. Аналіз того, хто із працівників міліції частіше 
зіштовхується з незаконним насильством, засвідчив пряму залеж-
ність між цим фактором і стажем роботи респондента. Так, якщо 
серед тих, хто має стаж менше року, протягом цього року з незакон-
ним насильством і катуваннями зустрічалися 3,2%, то серед тих, хто 
служить 2-5 років, вже 6,5%, а понад 20 років – 20%. Служби, пра-
цівники яких частіше за інших зустрічалися цього року з незакон-
ним насильством з боку міліції – це дільничні інспектори міліції 
(12,5%), карний розшук (11,2%), слідство (10%). Саме досвідчені 
представники цих служб найчастіше причетні до фактів незаконно-
го насильства або інформовані про них, про це свідчать і дані, отри-
мані у ході інтерв’ювання жертв.

Оцінка очами працівників міліції поширеності випадків незакон-
ного насильства по регіонах виявляє істотну регіональну різницю (див. 
рис. 11). Дані, наведені у графіку, показують, що найбільше праців-
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ників міліції, що зіштовхувалися з незаконним насильством у своє-
му підрозділі, у Дніпропетровській області й АР Крим. Однак, варто 
пам’ятати, що це всього лише області, що потрапили у вибірку. Імовір-
но, існують деякі регіональні відмінності й в інших областях України.
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Рис. 11. Кількість працівників міліції, що стикалися з тортурами та незаконним 

насильством в підрозділі протягом останнього року

Здавалося б, відсоток тих, хто відмітив випадки катувань і не-
законного насильства, не такий уже й значний. Однак варто врахо-
вувати, що катування – явище вкрай латентне й той, хто його здій-
снює, розуміє, що вчиняє протизаконно. Тому в ході дослідження 
отримані дані перевірялися зустрічними контрольними питаннями. 
Так, наприклад, з’ясовувалося, чи вважають працівники міліції, що 
використання фізичного й психологічного насильства стосовно за-
триманого залишається одним з методів розкриття й розслідуван-
ня злочинів. 30,1% опитаних у тій або іншій мірі погодилися із цим 
твердженням. Ще 24,9% було важко відповісти. У підсумку менш 
ніж половина (45,1%) працівників не погодилися з тим, що катуван-
ня й побиття – метод роботи сучасної української міліції.

«Якщо хтось надумав побити затриманого, то заїжджають подалі у ліс, 
та двісті разів озираються, щоб не помітив ніхто. І усе швидко. Бо бо-
яться. А щоб так, як раніше, бити годинами – такого взагалі не трап-
ляється, та й тоді було рідко»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)
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Особистий досвід насильства

Схожим чином на поширеність цього явища дивиться пересіч-
ний громадянин, що ніколи не мав справи з міліцією. Показовим 
є розподіл відповідей на пряме запитання: «Чи були протягом остан-
ніх п’яти років випадки навмисного заподіяння вам працівниками 
міліції побоїв, страждань або катувань із метою розкриття й розслі-
дування злочинів?». У загальному масиві населення 0,8% опитаних 
зазначили, що такі випадки мали місце неодноразово, а ще 2,7% на 
те, що був один такий випадок. Отож при тому, що 96,5% населення 
України не зустрічалося незаконним насильством з боку міліції, 3, 
5% все-таки мали такий досвід. Реально це становить 105 виявлених 
випадків, коли незаконне насильство застосовувалося безпосеред-
ньо щодо опитуваного. Якщо ж ураховувати, що в ході дослідження 
була опитана вибірка з 3000 осіб, які репрезентують все доросле на-
селення України, то в масштабі країни майже 1,3 млн осіб ставали 
жертвою незаконного насильства з боку працівників міліції.

Однак слід зазначити, що для населення України насильство 
в міліції є ще більш латентним феноменом, чим для працівників 
міліції. Відповідно, інформацію про нього респонденти можуть 
одержати з обмеженої кількості джерел – зі свого досвіду або роз-
повідей близьких їм людей. Виділення групи опитаних, які в тому 
чи іншому статусі перебували в міліції (затриманого, доставленого, 
запрошеного, підозрюваного), показує, що серед цих людей істотно 
більше таких, хто піддавався незаконному насильству з боку праців-
ників ОВС. Так, якщо в цілому серед населення України зустрічали-
ся з навмисним заподіянням побоїв, страждань або катувань у ході 
розкриття злочинів 3,5% осіб, то в цій групі опитаних – 18,1%. Та-
ким чином, поза залежністю від того, у якому статусі людина була 
запрошена у міліцію, імовірність стати жертвою насильства з боку 
правоохоронців у цьому випадку для неї зростає у шість разів.

Трохи розширити дані про масштаби застосування незакон-
ного насильства в органах внутрішніх справ дозволяють відповіді 
респондентів на питання про те, чи зіштовхувалися із цим явищем 
їхні друзі, близькі, знайомі. Так, про те, що їм відомо кілька та-
ких випадків, повідомили 7,1% опитаних, а про те, що це було один 
раз – 9,3%. Таким чином, крім тих 3% людей, які зустрічалися з не-
законним насильством особисто, існує ще деякий сегмент (16,4%), 
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чиї близькі виявилися потерпілими від незаконних насильницьких 
дій працівників міліції. В абсолютних числах це 492 випадки, ко-
ли респонденти вказували на застосування незаконного насильства 
стосовно їх близьких, друзів, знайомих.

Для того, щоб оцінити динаміку змін поширеності незаконного 
насильства, катувань і неналежного поводження в органах внутрішніх 
справ, ми порівняли дані дослідження цієї проблеми 2004 року. У яких 
обставинах застосовувалося й у чому саме виражалося незаконне на-
сильство з боку працівників правоохоронних органів? Ґрунтуючись 
на думці експертів, ми вивчили його форми у двох ситуаціях, де йо-
го застосовують найчастіше – затримання й розслідування злочинів. 
Як показує практика, в більшості випадків причини насильства і його 
форми на цих двох етапах спілкування з міліцією відрізняються.

Таблиця 6. Порівняння відповідей респондентів на питання 
«Які види незаконного насильства й неналежного поводження були 
застосовані до вас протягом останніх 5 років у ході затримання?»

Період

До 2004 
року

2004 2005 –
2009

1. Заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень 113 55 49

2. Надмірне використання спеціальних 
засобів (застосування наручників більше 
2 годин; нанесення ударів кийком 
по голові, грудях, животу)

немає 
даних

немає 
даних

19

3. Тривале утримання у непристосованих 
для цього місцях (машині, кабінетах, 
коридорах, підвалах тощо)

немає 
даних

немає 
даних

26

Так, у ході першого етапу дослідження (у 2004 році) опитуван-
ням 2000 респондентів встановлено 113 випадків побоїв і тілесних 
ушкоджень різної тяжкості, заподіяних до 2004 року працівниками 
ОВС у ході затримання (див. табл. 6). Безпосередньо в рік прове-
дення першого етапу потерпілими стали 55 осіб з тих, що потра-
пили у вибірку (що становить 2,73% опитаних). Оцінюючи період 
2005−2009 рр., нам удалося виявити 49 випадків заподіяння побоїв 
у ході затримання, що склало 1, 64% опитаних. Отож, можна говори-
ти про незначне, але все-таки зниження кількості таких випадків.
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Дані дослідження 2009 року свідчать, що серед тих, хто зіштов-
хнувся з незаконним насильством в органах внутрішніх справ про-
тягом останніх п’яти років (104 опитаних, 3,5% від усього масиву), 
47,1% зазнали побоїв і тілесних ушкоджень уже на етапі затримання. 
З 3000 опитаних це становить 49 випадків. Тоді ж стосовно 18,3% 
(19 випадків) постраждалих респондентів надмірно застосовувалися 
спеціальні засоби – тобто їх подовгу тримали в наручниках, жорс-
токо били гумовим кийком. Досить поширеним порушенням прав 
людини на цьому етапі було також тривале утримання затриманих 
(у першу чергу, незаконно) у місцях, непристосованих для цього – 
підвалах, кабінетах, коридорах, машині. На це вказали 25% пост-
раждалих респондентів (26 випадків).

Подібним чином, відповідно до відповідей респондентів, пово-
дилися де з ким з їхніх родичів, друзів, близьких (табл. 7). У цілому 
16,4% від загальної кількості опитаних стверджували, що жертвами 
незаконного насильства або катувань із боку працівників органів 
внутрішніх справ стали їхні друзі, знайомі, родичі. Це склало 490 
випадків. Серед них на те, що їх близькі зазнали побоїв уже на ета-
пі затримання, указали 65,5% (321 респондент). Ще близько чверті 
(25,5%) опитаних розповіли, що стосовно їх близьких було надміру 
застосовано спеціальні засоби (125 респондентів). Більш ніж п’ята 
частина (21,8%) опитаних повідомили, що їх близьких тримали в не-
пристосованих для цього місцях (107 респондентів).

Таблиця 7. Порівняння відповідей респондентів на питання «Які види незаконного насильства 
й неналежного поводження були застосовані до вас протягом останніх 5 років в ході затримання?»

ув’яз
нені 

Населення 
(власний 
досвід)

Населення 
(близькі, 

родичі, друзі)

1. Заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень 31,4 42,2 65,5

2. Надмірне використання спеціальних 
засобів (застосування наручників 
більше 2 годин; нанесення ударів 
кийком по голові, грудях, животу)

37,2 16,4 25,5

3. Тривале утримання у непристосова-
них для цього місцях (машині, кабі-
нетах, коридорах, підвалах тощо)

27,7 22,4 21,8



Моніторинг незаконного насильстВа В органах Внутрішніх спраВ

�04

Ці дані також доповнюються результатом опитування ув’язнених. 
Так, серед них переважна більшість (73,5%) указали, що при їх за-
триманні застосовувалася фізична сила. Наводячи дані про безпосе-
редньо незаконне насильство, 31,4% респондентів-ув’язнених стверд-
жували, що на етапі затримання їх били; 37,2% скаржилися на над-
мірне використання стосовно них спеціальних засобів, а 27,7% – що 
їх тривалий час тримали в непристосованих для цього місцях.

Таким чином, дані дослідження доводять, що застосування не-
законного насильства й неналежного поводження усе ще є розпов-
сюдженою практикою на етапі затримання та доставляння особи 
у райвідділ.

Говорячи про думку працівників міліції із цього приводу, від-
значимо, що незважаючи на складність опитування працівників 
міліції, бо ті відкрито побоюються можливих наслідків участі в опи-
туванні і його результатах, частина опитаних все ж підтвердили, що 
незаконне фізичне насильство має місце при затриманні й достав-
лянні в орган міліції. Так, 5% опитаних указали на застосування по-
боїв; 10,8% – на надмірне використання спеціальних засобів; 3,3% – 
на інші види насильства. Зауважимо, що найбільш поширене трива-
ле тримання затриманих у непристосованих для цього місцях, на це 
вказали 17,7% опитаних працівників міліції.

Як показали результати дослідження 2004 року, істотна частка 
фактів незаконного насильства з боку працівників міліції мала міс-
це саме в період після затримання. При цьому варто враховувати, 
що на етапі розслідування застосування незаконного насильства 
й неналежного поводження є істотно більш небезпечним явленим, 
чим на етапі затримання. Перебуваючи на території районного від-
ділу міліції, неважливо в якому статусі – підозрюваного, запроше-
ного, свідка – людина знаходиться повністю у владі працівників 
органів внутрішніх справ. Вона не може без їх дозволу покинути 
районний відділ і навіть кабінет. Разом із практикою неповідом-
лення третій стороні про місце перебування особи, незалученням 
адвокатів на етапі досудового розслідування справи складається до-
сить сприятливе середовище для різних зловживань, серед яких за-
стосування насильства займає не останню позицію. Очевидно, що 
наслідком саме цього явища є відповіді 27,7% опитаних-ув’язнених 
про те, що їх піддавали катуванню з використанням спеціальних 
засобів.
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Практика застосування незаконного насильства, катувань і не-
людського поводження в районних органах внутрішніх справ має 
свої причини й особливості, які ми розглянемо нижче. Однак у пер-
шу чергу слід наголосити, що вона стає можливою завдяки тому, що 
працівники міліції не оформляють документи на де-факто затри-
маного (тобто людину, що не вільна сама покинути орган внутріш-
ніх справ). Його фіксують як відвідувача, запрошеного, або не фік-
сують у журналах взагалі. Такий підхід знімає із працівників ОВС 
обов’язок надавати йому можливості для реалізації прав затримано-
го, тобто можливість повідомити третій стороні або родичам про за-
тримання; доступ до лікаря; доступ до адвоката, і відкриває широкі 
можливості для різного роду зловживань.

«Интерв’юєр: С какого момента вы предоставляете по требованию за-
держанного адвоката?

Респондент: С момента задержания адвокат не предоставляется, а с мо-
мента возбуждения уголовного дела – пожалуйста. Если человек начи-
нает идти в отказ, требовать адвоката, то мы его быстренько к следова-
телю, оглашаем 63 статью, следователь с нашими материалами готовит 
дело, его на три дня на ИВС, дело отправляется в прокуратуру, потом 
в суд. Вот когда заведено уголовное дело, то он имеет право по закону 
приглашать адвоката. А пока мы с ним беседуем после задержания, то 
зачем ему адвокат? Ему проще сознаться при наличии наших доказа-
тельств и получить смягчение вины, чем идти по полной с заведением 
уголовного дела»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

Так, опитування ув’язнених засвідчило, що практично половина 
з них (45,5%) провели в кабінетах, коридорах і інших приміщеннях 
більш ніж 3 доби, перш ніж їх помістили до ІТТ (див. рис. 12 на стор. 
104). Відзначимо також, що це у два рази більше, ніж в 2004 році.

Саме тому, говорячи про досудове розслідування кримінальної 
справи, можна констатувати, що побиття є одним з його ключових ме-
тодів. На це вказали 35,5% (39 респондентів), що зазнали насильства 
в міліції в загальному масиві населення, і 24,1% серед респондентів-
ув’язнених. На тому ж етапі 9,1% опитаних серед населення піддавалися 
катуванням (10 респондентів), а 10,0% не змогли одержати медичну до-
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помогу, коли їм це було необхідно (11 респондентів). Ще деяка кількість 
опитаних не одержували води (1,8%), харчування (8,2%) (табл. 9).
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Рис. 12 Розподіл відповідей ув’язнених на питання 
«Скільки часу Вас утримували в міліції до поміщення до ИТТ»?

Незначна частина опитаних також стверджували, що їх близькі 
утримувалися в нелюдських умовах – їм не давали пити (3,5%), поз-
бавляли сну (4,5%), недостатньо годували (5,8%).

На думку ж самих працівників міліції, незаконне насильство 
в ході розслідування практично не поширене. Однак цілковито запе-
речувати, що таке явище існує, неможливо. І хоча 80% опитаних напи-
сали, що їм такі випадки невідомі, деякі дані все ж вдалося одержати. 
Так, 5,6% опитаних повідомили, що в ході досудового слідства застосо-
вуються побиття, нанесення тілесних ушкоджень. Приблизно стільки 
ж (5,8%) зазначили, що затриманим створюються нестерпні умови три-
мання. Застосування катувань визнали 4,2% опитаних міліціонерів.

Таблиця 8. Порівняння відповідей респондентів на питання «Які види незаконного насильства 
й неналежного поводження були застосовані до вас протягом останніх 5 років у ході розслідування?»

Населення 
(власний 
досвід)

Населення 
(близькі, 

родичі, друзі)

ув’яз
нені

1. Заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень 35,5 52,4 24,1

2. Мордування, застосування тортур 
із використанням спеціальних засобів 
або прийомів 

9,1 14,5 27,7
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3. Побиття або приниження співкамерни-
ками за вказівкою працівників міліції

2,7 3,9 6,8

4. Катування спрагою 1,8 3,5 7,3

5. Відсутність харчів, недостатнє харчування 8,2 5,8 13,6

6. Ненадання медичної допомоги 10,0 10,2 12,6

7. Позбавлення можливості відправляти 
природні потреби 

1,8 4,5 10,5

Щодо досвіду своїх знайомих, родичів, близьких респонденти 
вказують, що якщо насильство мало місце в ході розслідування, то 
також найчастіше застосовувалися побої (49,4%) (табл. 8). В абсо-
лютних числах це становить 242 випадки. Відзначимо, що 13,6% рес-
пондентів, чиї родичі зіштовхувалися з незаконним насильством, 
стверджували, що в ході розслідування було застосовано катування. 
Таким чином, 67 опитаних розповіли про випадки застосування ка-
тувань стосовно їх близьких.

Таблиця 9. Порівняння відповідей респондентів на питання 
«Які види незаконного насильства й неналежного поводження були застосовані 

до вас протягом останніх 5 років в ході розслідування?»

Період

До 2004 2004 2005–2009

1. Заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень 38 19 39

2. Мордування, застосування тортур 
із використанням спеціальних засобів 
або прийомів 

17 5 10

3. Побиття або приниження співкамерни-
ками за вказівкою працівників міліції

3 3 3

4. Катування спрагою немає 
даних

немає 
даних

2

5. Відсутність харчів, недостатнє харчування немає 
даних

немає 
даних

9

6. Ненадання медичної допомоги немає 
даних

немає 
даних

11

7. Позбавлення можливості відправляти 
природні потреби 

немає 
даних

немає 
даних

2

8. Нестерпні умови утримання немає 
даних

немає 
даних

6
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Хоча дані свідчать, що фізичне насильство є одним з методів 
роботи органів внутрішніх справ сьогодні, значно більшу поши-
реність має інший вид насильства – психічний. Маючи низку особ-
ливостей, серед яких найбільш важливим є те, що факт такого на-
сильства дуже складно перевірити й довести, цей вид насильства не 
менш руйнівно впливає на жертву. Саме це робить його ефективним 
методом катувань і жорстокого поводження, почасти підсилюючи 
ефект застосування сили.

Таблиця 10. Порівняння відповідей респондентів на питання «Які види незаконного психологічного 
насильства були застосовані до вас протягом останніх 5 років у ході розслідування?» 

(Респонденти, що ставали жертвами незаконного насильства)

Період, роки

До 2004 2004 2005–2009

1. Шантаж 36 4 33

2. Залякування, погрози, в т. ч. 
у відношенні близьких людей

51 26 52

3. Образи, поводження, 
що принижує людську гідність 

60 28 57

Встановлено, що частота застосування методів незаконного пси-
хологічного впливу на підозрюваних і затриманих у міліції більша, 
ніж фізичного (див. табл. 10). Так, серед тих, хто піддавався неза-
конному насильству в міліції особисто, 31,7% указали, що їх шан-
тажували (33 респонденти), 50% – залякували, погрожували, у тому 
числі й у відношенні близьких їм людей (52 респонденти), а 54,8% 
довелося зазнати образ і приниження (57 респондентів).

Схожі дані й у відповідях респондентів, чиї близькі зазнали 
шантажу – 32,6% (160 респондентів); 46,7% ображали й принижу-
вали (229 респондентів), 47,5% – погрожували, залякували (233 рес-
пондента) (табл. 11).

Серед ув’язнених шоста частина опитаних указали, що вони 
піддавалися шантажу з боку працівників міліції (15,2%), більше 
третини (38,7%) відзначили, що їх залякували, їм і їхнім близьким 
погрожували. Ще 31,9% зазнавали образ, поводження, що прини-
жує людську гідність.
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Таблиця 11. Порівняння відповідей респондентів на питання «Які види незаконного психологічного 
насильства були застосовані до вас протягом останніх 5 років у ході розслідування?»

Населення 
(власний 
досвід)

Населення 
(близькі, родичі, 

друзі)

ув’яз
нені

1. Шантаж 31,7 32,6 15,2

2. Залякування, погрози, в т. ч. 
у відношенні близьких людей

50,0 47,5 38,7

3. Образи, поводження, 
що принижує людську гідність 

54,8 46,7 31,9

Цікавий факт: при всьому небажанні визнавати поширеність та-
кого явища як незаконне фізичне насильство у відношенні затрима-
них, працівники міліції трохи відвертіше говорять про поширеність 
різних форм психологічного насильства. Так, 10,2% опитаних пра-
цівників ОВС зазначили, що в ході затримання або розслідування 
використовуються залякування, погрози (у тому числі й у відношен-
ні близьких), а 10% вказали на застосування образ та поведінку, що 
принижує людську гідність.

Уявити масштаби й динаміку незаконного насильства в органах 
внутрішніх справ України допоможе розрахунок оцінної кількості 
потерпілих від цього явища і порівняння з даними такого перераху-
вання у 2004 році. Для цього відсоток потерпілих від того або іншо-
го виду насильства ми взяли від загальної кількості дорослого (стар-
ше 18 років) населення України, що, за даними Держкомстату Украї-
ни (www.ukr.stat.gov.ua), в 2009 році становить 37 млн 777 тисяч осіб.

Порівняння даних засвідчило, що в період з 2004 року відбулося 
зниження кількості осіб, котрі постраждали від побоїв і заподіяння 
тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості при затриманні. На це 
вказує зниження у вибірці трохи більш ніж на відсоток, що в масш-
табах України зменшує кількість потерпілих приблизно на 400 тис. 
осіб. Однак оцінна кількість тих, хто зазнав побоїв у ході затриман-
ня, усе ще становить замалим 600 тис. осіб у рік (табл. 12).

Певна недосконалість інструментарію, застосованого нами 
в 2004 році, не дає можливості оцінити динаміку щодо потерпілих 
від тривалого утримання в непристосованих для цього місцях (кори-
дорах, кабінетах, автомобілях), що має місце до того, як буде оформ-
лене затримання.
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Таблиця 12. Оцінна кількість потерпілих від незаконного насильства в міліції в 2004–2009 рр.

ЯКІ ВИДИ НЕЗАКОННОГО ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА 
БуЛИ ЗАСТОСОВАНІ ДО ВАС ПРИ ЗАТРИМАННІ І ДОСТАВЛЕННІ 

у ВІДДІЛЕННЯ МІЛІЦІЇ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКу?

2004 2009

Відсоток 
респондентів

Оцінна 
кількість 

потерпілих

Відсоток 
респондентів

Оцінна 
кількість 

потерпілих
Заподіяння побоїв, 
тілесних ушкоджень

2,73 1 026 616 1,6 604 433

Тривале утримання 
у непристосованих 
для цього місцях

Дані 
відсутні

Дані 
відсутні

0,9 339 993

ЯКІ ВИДИ НЕЗАКОННОГО ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА БуЛИ ЗАСТОСОВАНІ ДО ВАС 
у ХОДІ РОЗСЛІДуВАННЯ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКу?

2004 2009

Відсоток 
респондентів

Оцінна 
кількість 

потерпілих

Відсоток 
респондентів

Оцінна 
кількість 

потерпілих
Заподіяння побоїв, 
тілесних ушкоджень

0,94 355 293 1,3 491 102

Катування, засто-
сування катувань 
із використанням 
спеціальних засобів 
або прийомів

0,25 93 498 0,3 113 331

ЯКІ ВИДИ НЕЗАКОННОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА БуЛИ ЗАСТОСОВАНІ ДО 
ВАС ПРИ ЗАТРИМАННІ АБО В ХОДІ РОЗСЛІДуВАННЯ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКу?

2004 2009

Відсоток 
респондентів

Оцінна 
кількість 

потерпілих

Відсоток 
респондентів

Оцінна 
кількість 

потерпілих
Шантаж 0,70 261 795 1,1 415 547
Залякування, погрози, 
у т. ч. відносно 
близьких людей

1,29 486 191 1,7 642 210

Поводження, 
що принижує 
людську гідність

1,39 523 590 1,9 717 764

Підрахунок поширеності цього явища в 2009 році показує, що 
щороку в Україні жертвами цього виду нелюдського поводження 
стає замалим 300 тис. осіб.
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У цілому простежується очевидна тенденція переміщення фактів 
незаконного насильства з етапу затримання на етап розслідування. 
Так, якщо кількість потерпілих від побоїв, неналежного поводження 
в ході затримання знизилася в період 2004−2009 рр., то потерпілих від 
тих же дій під час розслідування стало трохи більше. Дані досліджен-
ня вказують на приріст осіб, які постраждали від побоїв, заподіян-
ня тілесних ушкоджень, оцінна кількість яких сьогодні становить 
близько 491 тис. на рік. Виявлено приріст потерпілих від мордувань, 
катувань, яких протягом року зазнають близько 113 тис. чоловік.

Оцінюючи поширеність незаконного психологічного насильст-
ва, можна також констатувати зростання числа за його основними 
формами – працівники міліції стали частіше використовувати шан-
таж (орієнтовно 400 тис. потерпілих на рік); залякування, погрози, 
у тому числі й відносно близьких людей (близько 642 тис.), а також 
таке поводження із затриманими і доставленими, яке принижує їх 
людську гідність (понад 700 тис. потерпілих у рік).

Отримані дані дозволяють говорити про тенденцію зсуву фактів не-
законного насильства із затримання на розслідування. Це пояснюється 
насамперед тим, що насильство стає більш і більш латентним у органах 
внутрішніх справ, де цьому питанню приділяється все більша увага та 
й у суспільстві, де робота міліції постійно на очах і обговорюється. Пра-
цівники міліції намагаються застосовувати незаконне насильство все 
менш й менш явно – сьогодні все частіше таки випадки трапляються 
лише у місцях, схованих від сторонніх очей, щоб уникнути можливих 
проблем і зробити факт насильства важко доказуваним, що не так уже 
й складно при відсутності доступу до адвоката й лікаря. Безперечно, це 
позначається на масштабах застосування незаконного насильства – на 
жаль, загальна кількість потерпілих від нього поки менше не стає.

2.2. ступінь тОлерантнОсті дО незакОннОгО насильства

Жорстоке поводження та тортури в правоохоронних органах за-
боронені та засуджуються офіційно як державними, так і міжнарод-
ними інституціями. Але яке ставлення до використання цих методів 
у роботі міліції існує у громадській думці? Чи однозначно вони за-
суджуються у будь-якому разі і безвідносно до ситуації та особи? 
Адже правосвідомість та толерантність як риси національного ха-
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рактеру не завжди проявлялися в українській історії. Той факт, що 
більше половини населення України (58,7%) вважають за доцільне 
повернення страти за тяжкі кримінальні злочини3, а ще 27,4% – і за 
тяжкі економічні злочини, говорить сам за себе.

«Если человек совершил убийство и не признается, то как с ним по-другому 
можно говорить? В этом случае лично я оправдываю некоторую степень на-
силия, главное – для благой цели. Если это террорист, насильник или убий-
ца, то они ведь первыми переступили черту закона, почему же они теперь 
должны быть неприкасаемыми? Я жалею, что в нашей стране отменили 
смертную казнь. С нашими людьми по-хорошему не получается»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

«Сама угроза применения насилия играет положительную роль. Они 
боятся, что их будут бить и поэтому дают показания – лишь бы не би-
ли. А если будут знать, что никто их бить не будет, то они перестанут 
бояться и ничего говорить не будут. Насилие необходимо – главное, 
что мы достигаем цель – раскрываем преступление»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

Щоб з’ясувати ставлення респондентів до використання праців-
никами міліції тортур та жорстокого поводження з метою розкриття 
злочинів, і було поставлене відповідне питання. Відповіді показа-
ли, що 72% респондентів вважають, що протизаконне насильство не 
можна застосовувати ніколи, 17% вважають це припустимим тіль-
ки у крайніх випадках, 9% вбачають це за можливе по відношенню 
до певних груп і категорій людей, а ще 2% взагалі впевнені, що без 
цього робота міліції неможлива (рис. 13). Тобто, 28% опитаних так 
чи інакше припускають можливість, а в деяких випадках і необхід-
ність, застосування до підозрюваних незаконних методів дізнання.

«Все, что происходит в милиции – это отражение общественных про-
цессов. Общество стало более жестоко и цинично, а милиционеры – 
это члены общества»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

3 http://korrespondent.net/ukraine/events/181622
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Порівняно з опитуванням 2004 року частка радикально нала-
штованих людей в суспільстві у цьому питанні зменшилася, адже тоді 
тільки 52% респондентів відповіли, що протизаконне насильство не 
можна застосовувати за жодних умов, 31% припускали тільки у край-
ніх випадках, 14% вбачали це за можливе по відношенню до пев-
них груп і категорій людей, а 3% були впевнені, що без цього робота 
міліції неможлива. Таким чином, тих, хто так чи інакше припускає 
можливість або необхідність застосування до підозрюваних незакон-
них методів дізнання, за 5 років зменшилася на 20% (з 48% до 28%). 
Безумовно, з точки зору правосвідомості це позитивна динаміка.
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Рис. 13. Розподіл відповідей населення на питання 
«На Ваш погляд, чи припустимо застосування працівниками міліції побоїв, 

знущань або катувань з метою розкриття й розслідування злочину?»

З цього ж приводу ставилося запитання і працівникам міліції. Роз-
поділ їх відповідей продемонстровано на рис. 14 (див. на стор. 112), де 
видно, що збільшилися частина тих, хто не бачить роботу міліції без 
протизаконного насильства (з 1% до 6%), та тих, хто вважає це за допус-
тиме стосовно певних груп та категорій людей (зростання з 20% до 30%). 
Частина тих правоохоронців, які впевнені, що незаконне насильство не-
припустиме ні за яких умов, трохи зменшилася (з 35% до 31%). Але пи-
тання що саме вважати насильством залишається відкритим.

«Работник милиции имеет моральное право применить «усердие» в ра-
боте с подозреваемым с целью получения информации, которая может 
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предотвратить возможное преступление. Если человек попал в СИЗО 
или на него заведено уголовное дело, то это не просто так. Значит он 
виноват, значит уже не такой, как все порядочные граждане»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

«Опять же понятие незаконного насилия, рамки его применения раз-
мыты. Есть же разница в том, приковал ты человека наручниками к ба-
тарее на три часа или избил его ногами?»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

«Каждая из сторон видит человека со своего ракурса. Например, прихо-
дит ко мне мама с сыном-божьим одуванчиком. Ах, его пытали в мили-
ции, били. Проверяем – да, было дело. Но оказывается, что он в состоянии 
ломки с ножом кидался на людей, ограбил их. А потом не хотел призна-
ваться в БНОН о случившемся. Вот сотрудники в сердцах и приложи-
лись. Как к нему относиться – как к преступнику или как к жертве?»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)
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Рис. 14. Розподіл відповідей працівників міліції на питання 
«На Ваш погляд, чи припустимо застосування працівниками міліції побоїв, 

знущань або катувань з метою розкриття й розслідування злочину?»

Аналізуючи відповіді на це питання тих, хто перебуває у місцях 
позбавлення волі, можна зафіксувати досить цікаві факти (рис. 15). 
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Незважаючи на негативний досвід спілкування з органами правопо-
рядку (тільки близько 30% опитаних не зазнали незаконного насиль-
ства та тортур під час затримання та розслідування, інші вказали на 
різноманітні порушення їх прав), серед засуджених до позбавлення 
волі досить малий відсоток тих, хто вважає, що застосування пра-
цівниками міліції побоїв, знущань або катувань з метою розкриття 
й розслідування злочину не припустимо ні за яких умов. Принаймні 
порівняно із населенням цей відсоток менше у два рази (36%). Нато-
мість серед цієї категорії опитаних більше всього тих (у порівнянні 
з іншими групами респондентів), хто вважає застосування працівни-
ками міліції незаконного насильства невід’ємною частиною їх роботи, 
тобто без цього робота міліції неможлива (24%). Такий погляд на стан 
справ у міліції можна пояснити тим, що засуджені з власного досвіду, 
зсередини змогли побачити роботу правоохоронної системи та системи 
правосуддя, і цей досвід, на жаль, не додав оптимізму до їх оцінок.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Засудженні Міліція Населення

Без цього робота міліції не можлива
Тільки стосовно певних груп та категорій людей
Тільки у крайніх випадках
Ніколи

Рис. 15. Порівняльний розподіл відповідей населення, працівників міліції та засуджених 
на питання «На Ваш погляд, чи припустимо застосування працівниками міліції побоїв, 

знущань або катувань з метою розкриття й розслідування злочину?»

Тим респондентам, які все ж таки допускають застосування 
протизаконного насильства, було поставлене питання «У яких ви-
падках, на Ваш погляд, припустимо застосування побоїв, знущань 
або катувань у роботі міліції?». Розподіл відповідей респондентів 
з числа населення наведено у таблиці 13.



Моніторинг незаконного насильстВа В органах Внутрішніх спраВ

���

Для кожної з категорій було підраховано індекс допустимості 
протизаконного насильства (І доп.). Варіантам відповідей були при-
писані значення «Так, припустимо» – 3; «Скоріше припустимо» – 2; 
«Скоріше не припустимо» – 1; «Ні, не припустимо» – 0. Індекс об-
числювався як сума добутків значень варіантів відповіді на кількість 
респондентів, що дали таку відповідь, поділена на загальну кількість 
тих, хто відповів на питання. Таким чином, індекс може змінюва-
тися від 3 (усі респонденти допускають застосування протизаконно-
го насильства з даною метою) до 0 (усі респонденти вважають не-
припустимим застосування протизаконного насильства з даною ме-
тою). Тут треба підкреслити, що позиція «скоріше не припустимо» 
хоч і вказує на схиляння респондента до заперечення насильства 
в міліції, але все ж припускає мінімальну можливість його застосу-
вання, тому враховується як ступінь допустимості.

Таб. 13. Результати відповідей на питання про припустимість застосування побоїв, 
знущань або катувань у роботі міліції (у % від числа тих респондентів, 

хто взагалі припускає застосування протизаконного насильства, 2009 рік)

Припустимо 
та скоріше 
припустимо

Важко 
відпо
вісти

Не при
пустимо та 
скоріше не 
припустимо

І 
доп.

Для розкриття особливо тяжких зло-
чинів (вбивств, зґвалтувань, злочинів 
проти дітей, викрадань та інше)

72 11 18 2,23

Як покарання й помста 
ґвалтівникам, вбивцям

66 9 26 2,00

Коли без цього неможливо 
довести провину

22 17 62 0,83

Коли злочинця спіймано «на гарячому» 
і зрозуміло, що він винний 

46 14 40 1,45

Для швидкого розкриття злочинів 9 9 82 0,45
Для покращення показників 
розкриття злочинів

3 7 90 0,25

Як тимчасове явище 
у боротьбі із злочинністю

8 17 76 0,45

Для припинення злочинної діяльності 
осіб, які схильні до скоєння злочинів 

34 19 47 1,15

Для підтримання порядку в ізоляторі 
тимчасового утримання

25 26 49 0,91
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Порівнюючи індекси допустимості, що розраховані за відпові-
дями населення та працівників міліції, які були опитані у 2004 та 
2009 роках (рис. 16), можна зробити наступні висновки. Для насе-
лення найбільш допустимими, виправданими випадками є застосу-
вання протизаконного насильства для розкриття особливо тяжких 
злочинів (таких, як вбивств, зґвалтувань, злочинів проти дітей, ви-
крадань та інше) (І доп. = 2,28 та 2,23); покарання й помсти ґвал-
тівникам, вбивцям (1,98 та 2,00); а також випадки, коли злочинця 
спіймано «на гарячому» і очевидно, що він винний (1,42 та 1,45). 
Мінімальні індекси виправдання відмічається стосовно покращення 
показників розкриття злочинів (0,58 та 0,25); незаконного насильс-
тва як тимчасового явища у боротьбі із злочинністю (0,68 та 0,45); та 
з метою швидкого розкриття злочинів (0,81 та 0,45). Що стосується 
опитаних працівників міліції, то їх індекси допустимості за кілько-
ма позиціями навіть нижче, аніж у населення. Чи свідчить це про 
позитивні тенденції або про те, що міліцейське середовище більш 
толерантне, аніж громада? На жаль, ці дані чітко вказують, що ні 
за однією із запропонованих для оцінки ситуації не склалася одно-
стайна думка, що це не є виправданням застосування незаконно-
го насильства. Тобто, в більшій або меншій мірі опитані міліціоне-
ри допускають застосування побоїв, знущань або катувань у роботі 
міліції, виправдовуючи це або зовнішнім тиском обставин, або псев-
доморальними принципами справедливості.

«Мое мнение такое – око за око, зуб за зуб. Учитывая то, что добиться 
справедливости в суде сегодня крайне сложно (многие средние и круп-
ные преступники имеют хороших адвокатов), я не против того, что-
бы за особо тяжкие преступления человеку все «объясняли» на этапе 
следствия и дознания. Представьте, что против вашего близкого чело-
века совершено тяжкое преступление. И вы понимаете, что справедли-
вое наказание преступник не понесет (отмажут, откупится), как бы вы 
отнеслись к тому факту, что сами сотрудники милиции хотя бы частич-
но взяли на себя роли возмездия? Так же себя чувствуют и те сотрудни-
ки, которые тяжело работают над тем, чтобы справедливое наказание 
нашло преступника, а потом видят, как он сухим выходит из воды. Это 
психологически тяжело, вот некоторые и срываются в тех случаях, ког-
да понимают, что они единственные, кто может наказать»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)
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1.
Для розкриття особливо тяжких злочинів 
(вбивств, зґвалтувань, злочинів проти дітей, викрадань та інше)

2. Як покарання й помста ґвалтівникам, вбивцям

3. Коли без цього неможливо довести провину

4. Коли злочинця спіймано «на гарячому» і зрозуміло, що він винний 

5. Для швидкого розкриття злочинів 

6. Для покращення показників розкриття злочинів

7. Як тимчасове явище у боротьбі із злочинністю

8.
Для припинення злочинної діяльності осіб, 
які схильні до скоєння злочинів 

9. Для підтримання порядку в ізоляторі тимчасового утримання
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Рис. 16. Порівняльний розподіл індексів допустимості протизаконного насильства 
за даними опитувань 2004 та 2009 років (населення та міліція)

Якщо порівняти індекси допустимості, що розраховані за від-
повідями населення, працівників міліції та респондентів з чис-
ла засуджених до позбавлення волі, які були опитані у 2009 році 
(рис. 17), то можна побачити, що поріг нетерпимості до протиза-
конного насильства серед тих, хто має безпосередній досвід спілку-
вання із правоохоронною системою, значно нижчий майже за всіма 
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показниками, аніж у працівників міліції та населення. Найбільш 
неприйнятними для засуджених є випадки застосування протиправ-
ного насильства, які не пов’язані з так би мовити моральним чин-
ником, тобто коли насильство призводить до врятування іншої лю-
дини або покарання винного. До цієї категорії виправдань респон-
денти віднесли насильство як тимчасове явище у боротьбі із злочин-
ністю (І доп. = 0,36), як чинник покращення показників розкриття 
злочинів (І доп. = 0,4) та інструмент швидкого розкриття злочинів 
(І доп. = 0,51). Найбільш толерантно засуджені ставляться до засто-
сування незаконного насильства у випадках розкриття особливо 
тяжких злочинів (І доп. = 0,85) та коли злочинця спіймано «на гаря-
чому» і зрозуміло, що він винний (І доп. = 0,68).
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Рис. 17. Порівняльний розподіл індексів допустимості протизаконного насильства 
за даними опитування 2009 року (засуджені, населення та міліція)

1.
Для розкриття особливо тяжких злочинів (вбивств, зґвалтувань, зло-
чинів проти дітей, викрадань та інше)

2. Як покарання й помста ґвалтівникам, вбивцям

3. Коли без цього неможливо довести провину

4. Коли злочинця спіймано «на гарячому» і зрозуміло, що він винний 

5. Для швидкого розкриття злочинів 

6. Для покращення показників розкриття злочинів

7. Як тимчасове явище у боротьбі із злочинністю

8.
Для припинення злочинної діяльності осіб, 
які схильні до скоєння злочинів 

9. Для підтримання порядку в ізоляторі тимчасового утримання
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2.3. пОртрет жертви. кОму пОбОюватися?

Одним з найбільш важливих показників того, як суспільство 
ставиться до проблеми катувань і жорстокого поводження в міліції, 
є уявлення пересічного громадянина щодо того, кому варто побо-
юватися цього явища в першу чергу. Згідно з даними опитування, 
63,1% респондентів переконані, що від катувань і незаконного на-
сильства міліції в Україні НЕ ЗАСТРАХОВАНИЙ НІХТО! Це де-
монструє наскільки велике сьогодні в суспільстві побоювання, що 
кожен може стати жертвою. Ці дані практично збігаються з резуль-
татами опитування серед ув’язнених. Серед них 63,9% опитаних від-
значили, що ніхто не застрахований від того, щоб стати жертвою 
незаконного насильства з боку працівників міліції.

«Розумієте, настав такий час, що люди стали знову боятися. У мене си-
нові 15 років і за нього боюся, коли він із друзями йде в кіно. Причому 
якщо в 90-ті боялися бандитів, то зараз бояться міліції. Бо коли праців-
ник міліції п’яний або злий, або йому потрібні гроші, або йому треба, 
щоб хтось взяв на себе злочин, ніхто його не може зупинити.

Як людина може йому протистояти? У нього зброя, погони, захист 
держави, колег, повноваження – а в нас що? Всі чудово знають, що 
міліціонер може домовитися і зі своїми колегами, і з прокуратурою, 
і з медиками, тому обходять його десятою дорогою».

З інтерв’ю з експертом

«А я чесно скажу – я до цього випадку про катування в міліції чув тіль-
ки по телевізору, але вже точно знав, що вони можуть побити тебе й 
обібрати без усякої причини. Адже дуже смішно виходить – всі хуліга-
ни з мого району, які ще в школі не давали нікому життя, могли й гроші 
забрати, й ударити безпричинно – тепер працюють у ППС або дільнич-
ними. Так вони там тим же й продовжують займатися».

З інтерв’ю з жертвою незаконного насильства

Таким чином, в уяві більшості громадян України катування 
й незаконне насильство в міліції часто носять сліпий і некерований 
характер, почасти не обґрунтований якимись конкретними моти-
вами. Саме тому багато хто вважає, що будь-хто може стати їхньою 
жертвою (табл. 14).
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Таблиця 14. Рейтинг віктимності для представників різних груп

№ Категорія Кількість респондентів, 
які обрали цю категорію

Рейтинг

1. Тільки професійним злочинцям, 
рецидивістам

13,2 3

2. Будь-якій людині, яка скоїла злочин 16,9 1

3. Особам без певного місця проживання, 
п’яницям, бродягам

12,2 4

4. Неповнолітнім 4,5 8

5. Тим, хто провокує, 
ображає працівників міліції

16,8 2

6. Підозрюваним 
у скоєнні тяжкого злочину

10,8 6

7. Будь-якому підозрюваному 12,0 5

8. Іноземцям 1,6 9

9. Бідним людям 9,7 7

10. Від цього не застрахована 
жодна людина

61,6

11. Це не загрожує жодній людині 2,5

Трохи більш ніж шоста частина опитаних (17,3%) вважають, що 
побоюватися незаконного насильства треба в першу чергу тим, хто 
«вчинив злочин» або «провокує, ображає працівників міліції». Від-
значимо також, що людей, які переконані, що наразі в Україні кату-
вання й незаконне насильство не загрожує нікому, не так уже й ба-
гато – усього 2,6% від загального числа опитаних. Ще менше їх се-
ред тих, хто побував у міліції – 0,7%.

«Я думаю, що ніхто від цього не застрахований. Чому? А просто тому, 
що співробітник міліції ЦЕ може. Ті випадки, які стали відомі, коли 
людей там струмом катували, протигазом – це рідкість, крапля у порів-
нянні з тим, скільки людей просто б’ють. Наприклад, ви обурилися, що 
співробітник міліції з вами грубо розмовляє, або відмовилися підпису-
вати протокол, або зажадали адвоката, або ще простіше – у міліціонера 
такий настрій, – це вже достатній привід ударити вас разів зо два».

З інтерв’ю із працівником ОВС
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У цілому, уявлення обивателів і людей, які мали досвід пере-
бування в міліції, про те, кому варто побоюватися катувань і неза-
конного насильства, багато в чому співпадають. Однак відмінності 
все-таки існують. Так, серед опитаних, що мають власний досвід 
доставляння, затримання, більше людей, які відзначили, що кату-
ванням і побиттям можуть піддати будь-якого підозрюваного й що 
від цього не застрахований ніхто. Очевидно, що серед тих, хто підда-
вався протягом останніх п’яти років незаконному насильству з боку 
працівників міліції, кількість тих, які вважають, що від цього ніхто 
не застрахований, ще вища. Так, серед тих, хто неодноразово відчув 
це на собі, таких 87,5%, а серед тих, у кого такий випадок був один 
раз – 86,3%.

«Под насилие чаще всего попадают люди из незащищенных слоев насе-
ления, те, кто кроме как на себя, рассчитывать ни на кого не могут»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з адвокатом 
(надається мовою оригіналу)

«Если в отношении человека есть 100% информация о причастности 
к преступлению, но он не признается, то….ведь победителей не судят. Так 
что жертвой может стать каждый. А вообще – социальный статус играет 
очень важную роль. Если нам уже звонят, то мы его трогать не будем»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

Опитані в ході дослідження ув’язнені схильні в першу чергу віднес-
ти до групи ризику різні категорії осіб, котрі так чи інакше вже потра-
пили в поле зору міліції. Так, вони виділяють у групу ризику осіб, які 
вчинили злочин (34,6%), або підозрюваних у якомусь злочині (31,9%).

По-різному оцінюють можливу небезпеку незаконного насиль-
ства з боку працівників міліції жителі різних населених пунктів. 
Так, якщо серед мешканців обласних центрів 59, 0% уважають, що 
від цього не застрахований ніхто, серед мешканців сіл і смт – 60,3%, 
то серед мешканців невеликих міст області – 68, 0%. Очевидно, це 
пов’язане з даними про те, що серед мешканців міст в області відсо-
ток респондентів, котрі зазнали протягом останніх п’яти років неза-
конного насильства й катувань, трохи вище – 4,4% (в обласних цен-
трах – 3,6%; у селах, смт – 2,7%).
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Відзначимо також, що існують регіональні відмінності в спри-
йнятті потенційної небезпеки стати жертвою незаконного насиль-
ства в міліції для різних груп (див. табл. 15). По-перше, у різних 
регіонах, де проводилося опитування, різна кількість респонден-
тів стверджували, що жертвою може стати кожний. Найменше вва-
жають так у Львові й Києві, де відповідно 53,4% і 56,1% опитаних 
відзначили це. Трохи більше – у Харкові й Полтаві (63,7% і 62,3%). 
Нарешті, найбільше респондентів, які вважають, що незаконного 
насильства варто побоюватися всім, – у Криму, де на це вказали 
72,5%.

Таблиця 15. Думка мешканців різних регіонів про те, 
хто повинен побоюватися незаконного насильства в міліції

Категорія/Область
Київ
ська

АР 
Крим

Львів
ська

Харків
ська

Полтав
ська

україна 
в цілому

Професійні злочинці, 
рецидивісти

12,3 13,3 17,6 12,9 10,1 13,2

Всякий, 
хто вчинив злочин

13,6 22,5 26,2 9,6 12,9 16,9

Безхатченки, п’яниці, 
бродяги

15,3 13,9 10,6 8,3 12,9 12,2

Неповнолітні 4,9 5,2 7,3 1,5 3,8 4,5

Ті, хто провокує 
або ображає 
працівників міліції

13,5 23,0 19,1 14,1 14,5 16,8

Підозрювані в скоєнні 
тяжкого злочину

8,9 9,4 13,7 13,3 8,7 10,8

Всякий підозрюваний 10,3 14,9 13,3 15,1 6,7 12,0

Іноземець 1,5 1,5 0,8 1,3 2,6 1,6

Бідна людина 8,8 14,3 10,6 4,6 10,3 9,7

Від цього 
не застрахований ніхто

56,1 72,5 53,4 63,7 62,3 61,6

«Раньше жертвой милицейского произвола могли стать скорее пред-
ставители так называемого андеркласса – бомжи, наркоманы, алкого-
лики, неблагополучные семьи и т. д. Но сейчас все чаще даже вполне 
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нормальные члены общества, люди с достатком и положением могут 
«попасть под раздачу»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з адвокатом 
(надається мовою оригіналу)

По-друге, респонденти в різних регіонах по-різному сприй-
мають ступінь віктимності різних груп населення. Так, на думку 
мешканців Київської й Полтавської області, найбільше ризикують 
стати жертвою безхатьки, п’яниці, бродяги; ті, хто ображає й про-
вокує працівників міліції, а також будь-яка людина, що вчини-
ла злочин. Респонденти АР Крим стверджують, що будь-який пі-
дозрюваний у вчиненні злочину може стати жертвою. Мешканці 
Львівської області вважають, що більше шансів у професійних зло-
чинців, а мешканці Харківської говорять, що в першу чергу варто 
побоюватися підозрюваним у тяжких злочинах і взагалі будь-яким 
підозрюваним.

2.4. дОпОмОга жертвам. дО кОгО звертаються?

Окремим чинником, що визначає поширеність катувань, є те, 
наскільки ефективна діюча система допомоги в таких випадках. Од-
нак ефективність цієї системи в першу чергу залежить від того, як її 
сприймають пересічні громадяни. Звертатися по допомогу у разі не-
законного насильства чи ні, до кого звертатися, які це буде мати на-
слідки – це ті питання, які в першу чергу постають перед жертвою 
і його рідними. Слід зазначити, що потенційно найбільш ефектив-
ним органом у цьому випадку розглядається прокуратура – 38,8% 
опитаних указали, що будуть звертатися саме туди за відновленням 
справедливості.

«Люди скаржаться до прокуратури, депутатів, починаючи з район-
ної ради і закінчуючи ВРУ. Але в великій більшості захист жертв 
від катувань залежить саме від прокурорів. Якщо прокурор дав-
но на посаді в цьому регіоні, то він знає майже всіх працівників 
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міліції і що від кого очікувати, хто здатний до неправомірних дій, 
а хто ні»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

Як трохи менш ефективні розглядаються вищі інстанції в міліції 
(23,7%), адвокатурі (24%), а також правозахисні організації (23,7%). 
Останньою інстанцією, коли вже не залишається надії вирішити пи-
тання позитивно, є ЗМІ – 12,7% будуть шукати допомогу саме там. 
Однак варто зауважити, що звертатися в усі ці інстанції мають на-
мір 80% респондентів, при цьому ймовірно, що вони будуть писати 
заяви відразу в кілька органів, інститутів.

«Уже при регистрации таких случаев нарушаются права человека. 
По идее в десятидневный срок это заявление должно быть зарегист-
рировано в ЖРЗПЗ, и тогда оно будет зарегистрировано как преступ-
ление. А во многих случаях по таким заявлениям идут отписки, а если 
и регистрируются, то только как жалобы. Поэтому в самой милиции 
добиться правды по таким случаям практически невозможно. Прово-
дится как бы проверка, выносится решение о том, что жалоба не под-
твердилась, и все последующие обращения наталкиваются на ссылки 
на предыдущее решение. В областную прокуратуру не пробиться. Там 
сразу говорят «а вы обращались в районную прокуратуру?», областной 
прокурор не примет, пока человек не пройдет все средние инстанции. 
А в средних инстанциях делают все, чтобы человек не получил помо-
щи. Ну и помощники министра имеют очень ограниченные функции, 
в основном это мониторинг случаев нарушения прав человека. А даль-
ше все во многом зависит от начальников областных управлений, если 
они захотят – то все виновные понесут наказание, но, к сожалению это 
происходит крайне редко»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

На жаль, дані дослідження засвідчили, що переважна біль-
шість потерпілих від незаконного насильства в міліції не нала-
штовані звертатися будь-куди за відновленням справедливості 
(рис. 18). З тих або інших причин (страх, невір’я в ефективність 
таких звернень, бажання усе скоріше забути) 74,6% вирішили 
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нікуди не звертатися. Серед тих, хто звертався, частина писа-
ли заяви у вищі органи міліції (15,8%), частина – у прокуратуру 
(12,3%), деякі використали адвокатів (7%). Найменше були затре-
бувані правозахисні організації (2,6%) і засоби масової інформа-
ції (0,9%).

«В одном из районов города зафиксирована пропажа домашнего 
скота. Граждане приходят к начальнику райотдела с жалобами. Тот 
вызывает уголовный розыск и дает команду раскрыть. И каждое 
утро контроль: «почему никаких действий?». И в это период на тер-
ритории этого района появляется машина с людьми азербайджан-
ской национальности, двое из которых граждане Украины, а один 
приехал к ним в гости. Один из местных жителей звонит в мили-
цию и говорит «Это они украли коров». Выезжает опергруппа, со-
стоящая из молодых сотрудников (все стажем до 2 лет), хватают 
этих людей, привозят в райотдел, разводят по разным комнатам 
и начинают пытать. Сначала бьют, одевают пакеты на голову, по-
том снимают это все на видео. Потом одного из них с применением 
резиновой дубинки насилуют. Тот теряет сознание. Все это снимают 
на видео. Конечно, выбить из них ничего не получается, они ниче-
го не знали. Их выпускают. Они едут в соседнюю область (сами от-
туда), по дороге состояние изнасилованного ухудшается, он теряет 
сознание. В больнице ему делают операцию, но она не помогает и он 
умирает.

И что вы думаете, как тут быть? Я быстро прошу написать заяв-
ление, мы с представителем азербайджанской общины едем ре-
гистрировать это заявление в прокуратуру, а там нам говорят 
«вы сначала соберите все доказательства и свидетельства, а потом 
уже к нам». Тогда мы привозим двоих пострадавших, а по третье-
му привозим справку судебно-медицинской экспертизы, вот вам 
живые люди со следами насилия и документ! А прокурор говорит 
«это куда угодно, но только не ко мне». Вот вам отношение и ра-
бота прокуратуры. Прокуратура может завести уголовное дело на 
работника милиции только тогда, когда ей это выгодно – напри-
мер, если это точно доказуемое дело, если это не сложное дело (не-
давно я видел уголовное дело, заведенное на участкового за то, что 
подпись одного из свидетелей по какому-то делу оказалась подде-
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лкой). Опять же, если можно будет получить с сотрудника какую-
то выгоду».

Цитата з матеріалів інтерв’ю з адвокатом 
(надається мовою оригіналу)

Подібним чином поводилися й ті, хто сьогодні відбуває пока-
рання в місцях позбавлення волі: 68,0% опитаних цієї категорії не 
зверталися по допомогу. Проте, на відміну від звичайних громадян, 
котрі брали участь в опитуванні, ув’язнені частіше використовують 
допомогу адвоката й правозахисних організацій.

Рис. 18. Розподіл відповідей респондентів на питання 
«Чи звертались ви за допомогою після того 

як по відношенню до вас було застосовано незаконне насильство, 
тортури або нелюдське поводження?» (в %)

Таким чином, частина жертв незаконного насильства з боку 
міліції воліли все-таки скористатися процедурами, які їм надають 
українські закони й держава, і спробувати знайти справедливість за 
допомогою правоохоронних органів. Однак, на жаль, респонденти 
невисоко оцінюють ефективність такої своєї поведінки. Так, якщо 
25% заявників вказують, що це їм тою або іншою мірою допомогло, 
то 70% опитаних визнали свої зусилля марними, а 5% взагалі ствер-
джують, що це тільки погіршило ситуацію. До того ж, насторожує 
те, що 20% опитаних і не мають наміру нікуди звертатися в тому 
випадку, якщо їх самих або їх близьких піддадуть катуванням або 
жорстокому поводженню (рис. 19).
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Рис 19. Розподіл відповідей респондентів на питання 
«У випадку застосування незаконного насильства, катувань або жорстокого 

поводження проти вас або ваших близьких чи звертатиметеся ви по допомогу?»

Саме така невіра в можливість відстояти свої права легальним 
шляхом; побоювання того, що ситуація може стати ще гіршою, і по-
роджує безкарність і впевненість у своїх діях тих, хто застосовує не-
законне насильство в правоохоронній практиці.

«Чаще никуда не обращаются. Боятся. Немало примеров, когда человек 
говорит, что к нему применялись пытки, но жаловаться он не будет, так 
как бесполезно, только себе еще больше навредишь. Даже в суде трудно 
добиться оправдательного приговора. От судей тоже требуют обвини-
тельных приговоров, ведь если он оправдает, то это значит, что милиция 
и прокуратура сработали плохо, вот на судью и давят со всех сторон»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з адвокатом 
(надається мовою оригіналу)

Як це не парадоксально, дані дослідження показують, чим далі 
респондент проживає від обласного центру, тим більше в нього рі-
шучості відстоювати свої права. Так, якщо серед жителів великих 
міст не більше 14% відповіли, що будуть куди-небудь звертатися зі 
скаргами у випадку вчинення стосовно них незаконного насильства, 
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то серед жителів невеликих міст таких уже 15,7%, а серед мешканців 
смт і сіл – 27,1%.

Схожа залежність спостерігається й у випадку оцінки освіти 
респондентів – чим вище освітній рівень респондента, тим нижче 
його рішучість боротися за свої права у разі їх порушення (рис. 20).

0
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Наукова ступінь
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Середня спеціальна

Середня

Початкова

Рис 20. Освіта респондентів, що висловили готовність захищати свої права

Викликає занепокоєння, що менше готова відстоювати свої права 
молодь. Найменше таких у віковій групі 16–19 років – усього 9,7%, хо-
ча саме ця вікова категорія часто є «групою ризику» щодо застосування 
незаконного насильства працівниками міліції. Показово, чим старше 
респондент, тим вище його готовність звертатися кудись, боротися за 
відновлення справедливості. Так, серед двадцятилітніх респондентів 
таких уже 14,3%; тридцятилітніх – 13,9%; сорокалітніх – 19,2%; п’ятд
есятилітніх – 21,5%, а серед тих, кому за 60 років – 28%.

Очевидно, що невіра у можливість відстояти свої права є реак-
цією на події, що відбуваються в країні останнім часом, проявом 
наростаючого розчарування в праві, і вона у першу чергу виникає 
у більш молодих, поінформованих і освічених жителів великих міст.

«Много людей не хотят жаловаться на милиционера за применение 
насилия из-за страха, что их опять могут избить. Кроме того, в боль-
шинстве случаев милиционер договаривается с судмедэкспертом или 
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составляет отказной материал. Все заканчивается служебной провер-
кой, в результате которой все остаются при своем.

Чаще всего факт незаконно насилия всплывает в суде, когда жертва 
жалуется на давление во время следствия. Но следов тогда уже практи-
чески не остается. А прокурорские проверки показывают, что человек 
шел и ударился десять раз об косяк. И никакого насилия со стороны 
милиции обнаружено не было»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з адвокатом 
(надається мовою оригіналу)

2.5. людське пОвОдження в ізОлятОрах тимчасОвОгО 

тримання мвс україни. Оцінка динаміки

Окремим блоком у нашому дослідженні були питання про умо-
ви в ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ). У 2004 році було вияв-
лено цілий комплекс проблем, з якими зустрічалися люди, що пере-
бували в ІТТ. Найбільш важливими серед них були перенаселеність 
камер, недостатнє освітлення, недостатнє харчування.

Ці проблеми набули нової актуальності після того, як Україною 
21 червня 2006 р. був ратифікований Факультативний протокол до 
Конвенції ООН проти катувань і нелюдського поводження, що пок-
лало на нашу країну додаткові зобов’язання щодо поліпшення ситу-
ації в місцях несвободи.

Слід зазначити, що Міністерство внутрішніх справ України ста-
ло першим відомством, яке вжило заходів для поліпшення ситуації 
в місцях несвободи, а також щодо створення системи незалежного 
моніторингу таких місць. Так, варто відзначити кілька суттєвих кро-
ків, започаткованих МВС з цією метою.

З липня 2005 року в системі МВС України працюють постій-
но діючі мобільні групи з моніторингу дотримання конституцій-
них прав і свобод громадян (далі – мобільні групи). За станом на 
початок вересня 2009 року загалом мобільними групами здійснено 
більш ніж 750 візитів у спеціальні установи міліції й органи внут-
рішніх справ.
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Всього протягом 2008 року постійно діючими мобільними гру-
пами з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод лю-
дини та громадянина в діяльності ОВС було здійснено 377 виїздів, 
під час яких було виявлено наступні недоліки:

– у 85% перевірених ІТТ не проводиться кварцування при-
міщень;

– у 39% перевірених ІТТ у камерах недостатнє природне ос-
вітлення;

– у 33% перевірених ІТТ розмір камер не відповідає встановле-
ним стандартам ( 4 кв. м. на одну особу);

– у 27% перевірених ІТТ санвузли не відокремлені та/або не об-
ладнані автоматичним змивом;

– у 25% перевірених ІТТ відсутній санпропускник;
– у 14% перевірених ІТТ журнал реєстрації відвідувачів РВ та 

ІТТ ведеться не за формою;
– у 4% перевірених ІТТ не укомплектовані аптечки;
– у 2% перевірених ІТТ відсутні столики для письма та табу-

ретки;
Лише в 15% перевірених ІТТ не виявлено жодних недоліків.
До основних недоліків, виявлених в 2009 році мобільними гру-

пами, слід віднести таке:
– у 81% перевірених ІТТ не проводиться кварцування при-

міщень;
– у 45% перевірених ІТТ у камерах недостатнє природне ос-

вітлення;
– у 27% перевірених ІТТ розмір камер не відповідає встановле-

ним стандартам ( 4 м2 на одну особу);
– у 29% перевірених ІТТ санвузол не відокремлений та/або не 

обладнаний автоматичним змивом;
– у 27% перевірених ІТТ у камерах відсутній санпропускник;
– у 5% перевірених ІТТ журнал реєстрації відвідувачів РВ та 

ІТТ ведеться не за формою;
– в 5% перевірених ІТТ не укомплектовані аптечки;
– у 3% перевірених ІТТ відсутні столики для письма та табу-

ретки;
У 19% перевірених ІТТ не виявлено жодних недоліків.
25 липня 2008 року проблема умов тримання в спецустановах 

МВС обговорювалася на колегії МВС України. Результатом такого 
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обговорення стало обов’язкове устаткування всіх спеціальних уста-
нов бактерицидними кварцовими випромінювачами для профілак-
тики поширення захворювань туберкульозом, забезпечення всіх спе-
ціальних установ аптечками, посудом і постільною білизною. У Хар-
ківській області, наприклад, тодішній начальник ГУМВС В.Й. Раз-
вадовський наказав забезпечити всі ІТТ холодильниками, кондиціо-
нерами й електроводонагрівачами.

Створене в лютому 2008 року Управління моніторингу дотри-
мання прав людини Апарата Міністра внутрішніх справ ключовим 
своїм завданням визначило моніторинг дотримання прав осіб, що 
перебувають у спеціальних установах міліції. Одним із найістотні-
ших досягнень у сфері правового забезпечення діяльності спеціаль-
них установ стало «розсекречення» наказу про правила поведінки 
в ІТТ, трикратне внесення змін до наказу про роботу мобільних 
груп з метою максимально можливого розширення кола їх повно-
важень.

Координація зусиль із громадськістю, збереження теми умов 
тримання серед пріоритетних тем стосовно дотримання прав лю-
дини в міліції, не залишилися безрезультатними. Так, у період 
з 2004 року закрито понад 200 спеціальних установ, які не відпові-
дали мінімальним стандартам тримання осіб у місцях несвободи. 
Таким чином, саме ізолятори тимчасового тримання, які були боль-
овою точкою дотримання прав людини в міліції протягом багатьох 
років, стали тим, з чого почалася взаємодія міліції й громадськості.

Саме тому, у ході дослідження нас цікавило, наскільки сьогодні 
умови тримання в міліції відповідають сучасним нормам людського 
поводження та як змінилася стосовно цього думка трьох цільових 
груп: працівників міліції, ув’язнених і населення.

Найбільш обізнаними про умови тримання в ІТТ є ув’язнені, ад-
же практично кожен з них у той чи інший момент досудового слід-
ства перебував в ізоляторі тимчасового тримання. Серед працівни-
ків міліції інформацією про умови тримання в ІТТ володіють трохи 
більше половини опитаних – 56%.

Оцінюючи як змінилися умови тримання в ІТТ за останні п’ять 
років, більшість опитаних працівників міліції (55,3%) відзначають, 
що спостерігали позитивні зміни (рис. 21). Аналіз показує, що це 
саме ті люди, які володіють інформацію про умови тримання. Біль-
шість з них (33,1%) стверджують, що умови істотно поліпшилися, 
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ще 22, 2% – що умови ненабагато покращилися. Близько третини 
(36,2%) респондентів – працівників міліції не обізнані з умовами 
тримання в ІТТ і тому їм важко оцінити прогрес останніх п’яти 
років. Зауважимо також, що працівників міліції, які спостерігають 
погіршення умов, не більше 2%.

«Сильно улучшились условия содержания задержанных. Скоро камеры 
будут лучше, чем кабинеты сотрудников»

З інтерв’ю із працівником ОВС 
(наводиться мовою орігіналу)

Ці дані збігаються з даними опитування засуджених осіб, які 
на собі випробували умови тримання в ІТТ МВС України. Серед 
них поліпшення умов тримання відзначають навіть більше, чим се-
ред працівників міліції – 57,7% опитаних, причому 17,7% вважають, 
що умови покращилися істотно. Таким чином, можна констатувати, 
що кропітка робота міністерства й громадськості впродовж останніх 
п’яти років дозволила істотно змінити ситуацію на краще.

Рис. 21. Оцінка респондентами змін умов тримання в ІТТ (в %)

Разом з тим, масове опитування населення показує, що для зви-
чайної людини цей прогрес пройшов абсолютно непомітно – 71,7% 
опитаних нічого не знають про умови тримання в ІТТ, заходах що-
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до їх поліпшення й досягнутий прогрес. Очевидно, саме тому 31, 
2% опитаних респондентів – населення вважають, що немає потре-
би виділяти якісь додаткові кошти на поліпшення умов тримання 
в ІТТ. Серед знайомих з реальною ситуацією засуджених і працівни-
ків міліції цілком протилежна картина: переважна більшість засуд-
жених (92,9% опитаних) і більшість працівників міліції (61,4%) пе-
реконані, що варто виділяти з державного бюджету додаткові кошти 
на поліпшення умов тримання в ІТТ.

Аналіз відповідей працівників органів внутрішніх справ з різ-
ним стажем служби демонструє, що, як правило, чим довше слу-
жить працівник міліції, тим частіше він спостерігає позитивні зміни 
в ІТТ. Найменше зміни відзначають працівники з досвідом роботи до 
5 років. Так, серед працівників з досвідом менше одного року 16,4% 
зазначили, що умови залишилися без змін. Однак їм же найчастіше 
важко визначитися відповіддю, або вони відповідали, що умови за-
лишилися такими ж. У першу чергу це пов’язано з недостатнім пе-
ріодом спостереження, або з відсутністю доступу в ІТТ. Подібну тен-
денцію ми спостерігаємо серед тих, хто прослужив 16–20 років. Хоча 
більшість співробітників з таким досвідом говорять про поліпшення 
(63%), деякі з них просто не мають доступу в ІТТ і не в змозі помі-
тити зміни.

Позитивний прогрес у зміні умов тримання відзначає більшість 
опитаних працівників карного розшуку (68,7%), БНОН (67,5%); 
КМДД (65,4%); слідства (70%) – тобто ті, хто за своїми службовими 
обов’язками повинен відвідувати ІТТ.

Відзначимо, що спроба оцінити поширеність різних порушень, 
які сьогодні існують в ізоляторах тимчасового тримання, очами пра-
цівників міліції й ув’язнених показує, що:

– серед найбільш важливих проблем, відзначених обома кате-
горіями опитаних, є проблеми з вентиляцією камер, задухою;

– працівники міліції зауважують деяку поширеність проблем, 
пов’язаних з організацією належного харчування осіб, що утри-
муються в ІТТ і забезпеченням їх можливістю прийняти душ, 
мати гігієнічні приладдя;

– ув’язнені як найбільш важливі проблеми виділяють задуху 
в камерах, нерегульований температурний режим (жара або 
холод у різні сезони); а також переповнення в камерах (див. 
табл. 16).
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Таблиця 16. Поширеність умов, що не відповідають людським, в ІТТ МВС України

умови тримання
Індекс поширеності

Працівники ОВС ув’язнені

Переповнені камери 0,7 1,83
Відсутність належного харчування 0,9 1,38
Нестача питної води 0,67 0,82
Відсутність можливості умитися 0,65 0,68
Відсутність можливості 
прийняти душ

0,72 1,49

Відсутність особистого рушника, мила 0,77 1,05
Недостатнє освітлення 0,63 1,43
Задуха, погана вентиляція камер 0,86 2,25
Відсутність індивідуального 
спального місця

0,5 1,13

Відсутність постільної білизни 0,64 1,61
Нестерпна жара або холод 0,66 1,96
Тримання у камері разом із хворими 
на інфекційні захворювання

0,7 1,39

Відсутність мийних засобів 
для підтримки чистоти в камерах 

0,72 1,44

Відмова від надання медичної 
допомоги 

0,62 1,32

Відсутність газет, журналів 0,7 1,36
Необґрунтовані відмови 
на побачення й отримання передач 

0,6 0,99

Відмова надати адвоката 
(як метод примусу)

0,59 0,99

Відсутність можливості подати скаргу 0,64 1,35
Приниження з боку персоналу 0,66 1,43

Разом з тим відзначимо, що ситуація з ізоляторами тимчасового 
тримання багато в чому детермінується фінансовою складовою. Адже 
для того, щоб розселити ув’язнених по камерах без переповнення, забез-
печити їх харчуванням, підтримувати в камерах вентиляцію й темпера-
турний режим, значна кількість існуючих сьогодні ІТТ вимагає карди-
нального відновлення й реконструкції. Але загальновідомо, що міліція 
рік у рік недофінансовується й це негативно впливає як на її працез-
датність, так і на умови, які можуть бути створені для арештованих, за-
триманих. Саме через це проблема з умовами тримання в різних регіо-
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нах часто вирішується за рахунок залучених спонсорських коштів або 
грошей місцевої громади, великих комбінатів, господарств, які перебу-
вають на території району, області. Це покладає на начальника міліції 
будь-якого рівня додатковий обов’язок щодо пошуку коштів на ремонт, 
будівництво, харчування і у підсумку визначає регіональні відмінності. 
Так, якщо серед працівників ОВС Київської області 75% указали на 
поліпшення умов тримання в ІТТ, у Криму й Дніпропетровську їх уже 
менше (62,5% і 62,2% відповідно). Ще менше опитаних спостерігають 
позитивні зміни в Харкові (50%) і Львові (48,3%). У цих же регіонах най-
менша кількість працівників міліції, які вважають, що далі поліпшу-
вати умови вже нікуди (29,9% і 19,3% відповідно). Проте вочевидь, що 
в країні існують і більш депресивні регіони, чим названі вище, і де про-
блема вирішується в багато разів складніше саме через брак коштів.

Однак фінансування не єдина проблема, що постає на шляху 
наближення умов тримання в ІТТ до світових і європейських норм та 
стандартів. Другим аспектом є ставлення до умов тримання в ІТТ са-
мих працівників міліції. Деякі з яких вважають, що ті, хто попадає 
у камеру, просто не гідні нічого кращого й не варто піклуватися про 
них, а доцільніше направити кошти на забезпечення діяльності. Так, 
дослідження показало, що найбільше співробітників, які вважають, що 
не слід поліпшувати умови тримання в ІТТ (52, 6%) серед тих, хто слу-
жить більше 20 років, але ж саме ця категорія співробітників, підкрес-
лимо, найчастіше обіймає керівні посади в органах внутрішніх справ.

У той же час результати дослідження показують, що ця точка 
зору поступово відходить у минуле. Значна більшість опитаних пра-
цівників міліції (61, 4%) зазначають, що з державного бюджету варто 
виділяти додаткові кошти для того, щоб поліпшити умови тримання 
в ІТТ; 69, 7% респондентів переконані, що існуючі умови усе ще ви-
магають поліпшення.

2.6. причини незакОннОгО насильства в міліції 

і шляхи пОліпшення ситуації. грОмадська і експертна думка

Об’єктом цього дослідження стали також чинники, які сприяють 
поширеності практики протизаконного насильства в діяльності міліції. 
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Як показало опитування, у свідомості населення та працівників міліції 
існують досить суперечливі уявлення щодо причин таких дій.

Найперше, що називають пересічні громадяни (див. табл. 17), − 
безкарність працівників міліції, які використовують незаконні мето-
ди в роботі (53%); поганий підбір кандидатів, внаслідок чого в міліцію 
потрапляють люди із садистськими нахилами (43%); невисокий про-
фесійний і культурний рівень працівників міліції (38%). Опитані 
ж працівники міліції на першому місці серед причин протиправних 
дій своїх колег бачать недосконалість законодавства (52%), на дру-
гому – те, що права самих працівників міліції порушуються (50%), 
і замикає першу трійку існування системи показників і звітності, яка 
змушує «вибивати» силоміць визнання вини (43%).

Табл. 17. Думка населення, працівників міліції та ув’язнених про основні 
причини протизаконного фізичного та психічного насильства 

(% респондентів, що відзначили кожну причину, результати опитування 2009 року)

Населення Міліція ув’язнені
Це давно усталена традиція в роботі міліції 18 22 53
Через існування системи показників 
й звітності, яка змушує «вибивати» 
силоміць визнання вини

28 43 35

Через слабкий контроль вищестоящих 
працівників міліції за діяльністю підлеглих 

21 4 31

Через те, що права самих працівників 
міліції порушуються 

10 50 13

Внаслідок невисокого професійного 
й культурного рівня працівників міліції 

38 19 31

Внаслідок поганого підбору кандидатів, 
коли в міліцію потрапляють люди 
із садистськими нахилами

43 16 25

Через безкарність тих працівників міліції, 
які використовують незаконні методи у роботі

53 9 51

Через зростання злочинності 9 35 6
Через недосконалість законодавства 18 52 10
Бо суди приймають докази, 
отримані під тортурами

8 5 39

Через бездіяльність прокуратури 12 8 19
Через відсутність ефективної адвокатури, 
правової допомоги

7 7 16
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У тих, хто стикнувся з системою, так би мовити, із середини, 
тобто засуджених до позбавлення волі, дещо інший погляд на при-
чини протизаконного фізичного та психічного насильства в міліції. 
Вони перш за все вбачають у цьому давно усталену традицію в ро-
боті міліції (53%).

«В милицейских коллективах не существует отторжения случаев превы-
шения власти или незаконного насилия. В принципе, нет такого понима-
ния «незаконные действия». Если я милиционер, то мне все можно – так 
они сейчас думают. Даже начальники разных рангов в некоторых своих 
высказываниях пропагандировали коррупцию, мол, если человек за то, 
что вы раскрыли преступление против него, благодарит вас в каком-то 
виде, я все прощаю, вы ведь делали свою работу. Пренебрежение всякими 
моральными и нравственными ценностями, нормами и правами людей»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з адвокатом 
(надається мовою оригіналу)

«А кто у нас ориентирован на эффективный сбор доказательств? Мы 
их вообще не собираем. Мы задерживаем бандита и выбиваем из не-
го признание. Однажды, мы собрали все доказательства за одну ночь, 
профессионально, и никого не били. Мы смогли убедить их совокуп-
ностью доказательств, они сами во всем признались»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

Як і загалом населенню, їм впадає в очі безкарність тих праців-
ників міліції, які припускаються незаконних методів у своїй роботі 
(51%).

«Практически не существует системы наказания за такие проступ-
ки. Финансово не накажешь (они и так мало получают), выговоры не 
страшны, к уголовной ответственности привлечь свои не дадут, так 
как круговая порука, так что твори все, что захочешь»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з адвокатом 
(надається мовою оригіналу)

Але крім того, пройшовши «горнило» суду, вони впевнені, що 
сучасні українські суди невибагливо, навіть поблажливо ставлять-
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ся до якості роботи оперативних та слідчих органів, беручи до роз-
гляду докази, отримані під тортурами (39%). Це важливий момент, 
адже судова система – це останній «форпост», на який підозрювані 
у скоєнні злочину покладають свої надії щодо справедливого роз-
гляду справи. І якщо тут теж коїться несправедливість, з погляду 
опитаних, то сподіватися на високий рівень довіри до державних 
правоохоронних інституцій марно.

Природним постає питання, що треба робити, щоб запобігти 
протиправному насильству в органах внутрішніх справ. У громад-
ській думці склались певні переваги щодо таких заходів. Серед ос-
новних вбачається суворе покарання працівників міліції за факти 
невиправданого насильства, жорстокості, тортур (56%); покращення 
підбору претендентів на роботу в міліції (39%); покращення підго-
товки міліцейських кадрів (31%) та підвищення ефективності конт-
ролю вищестоящих працівників міліції за діяльністю своїх підлег-
лих (31%). Причому преференції відслідковуються стабільно у часі, 
тобто у 2004 році тенденція відповідей була така ж.

«Нужен какой-то орган, который бы осуществлял надзор за милици-
ей. Прокуратура с этой функцией не справляется, они используют друг 
друга то ли с целью навредить друг другу, то ли с целью получить сов-
местную выгоду. Это уже такой симбиоз»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з жертвою тортур 
(надається мовою оригіналу)

У міліціонерів свій погляд на це питання. Перш за все вони 
звинувачують існуючу систему показників і звітності в діяльності 
міліції, що примушує їх до незаконних дій і яку треба змінювати 
(59%).

«Причина номер 1 – палочная система показателей, когда сотрудник 
должен отчитаться по десяткам пунктов выполнения показателей, 
и выполни их как хочешь»

Цитата з матеріалів фокус-групи з працівниками міліції 
(надається мовою оригіналу)

Не менш важливим вони вважають порушення прав та соціаль-
ного захисту самих міліціонерів, та, відповідно, необхідність від-
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новити справедливість, що, на їх думку, буде сприяти зменшенню 
кількості випадків незаконного насильства (55%).

«Основная беда – это постоянная смена руководства в последние пять 
лет. Причем, это касается как руководства областного значения, так 
и руководства подразделений и служб. Чехарда с начальствующим со-
ставом не приносит стабильности и, соответственно, не способствует 
успешности работы милиции. Особенно если приходят люди со сторо-
ны. Одно дело, если меняют людей внутри службы, а то приходит но-
вый начальник и начинает везде сажать своих людей, не взирая на то, 
где они раньше работали и соображают ли они в новой работе. Особен-
но пострадали райотделы, у них там текучка бешеная, причем как на-
чальников, так и простых сотрудников. Зарплата маленькая, нагрузки 
большие, социальной защиты никакой, престиж профессии на нуле.

Материально-техническое обеспечение в последние годы все хуже и ху-
же. ГАИ полегче, а мы только на спонсорской помощи сидим. И какая 
после этого эффективность, когда я сначала прихожу к бизнесу и про-
шу их бензин там купить или машину починить, а завтра мне нужно 
их по своим профессиональным вопросам беспокоить. Кто мне после 
этого помогать будет?»

Цитата з матеріалів фокус-групи з працівниками міліції 
(надається мовою оригіналу)

Опитані працівники визнають, що останнім часом нагальною 
постає проблема якісної підготовки міліцейських кадрів, що, у свою 
чергу, відбивається і на рівні порушення закону самими міліціо-
нерами. Саме тому треба покращити професійну підготовку (26%), 
а також звернути увагу на професійний відбір до лав міліції (25%).

«Состав сегодняшней милиции – в основном молодежь. А среди них 
есть просто непрофессионалы. Кроме того, бывают случаи, когда в ми-
лиции работают просто психи. К сожаления, профотбор сегодня не на 
высоте. Вон недавно при задержании «беркутенок» саданул дубинкой 
по почке, а попал в селезенку. Человек практически на месте скончал-
ся. Ну что с него взять, с этого костолома? Он же головой работать не 
умеет, его не этому учили»

«В милиции люди работают не с Марса. Они приходят с гражданки. 
А там что, святые живут? Они ж когда одевают форму лучше и чище не 
становятся. Вот и сбивают пьяные гаишники детей на дорогах»
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«Отсутствие преемственности в профессии и руководстве. Если рань-
ше начальник областного управления работал 7-10 лет на должности, 
то теперь только на моей памяти за 4 года их сменилось пять. Они все 
временщики, соответственно относятся к своим обязанностям, а на их 
примере учатся и молодые»

Цитати з матеріалів інтерв’ю з працівником міліції 
(надається мовою оригіналу)

Міліціонери не вважають за ефективне посилення різного роду 
контролю за їх діяльністю з метою зменшення рівня протизакон-
ного насильства. Це стосується як внутрішнього контролю з боку 
безпосередніх керівників (8%), так і зовнішнього контролю з боку 
прокуратури (2%) або громадськості, громадських організацій, ЗМІ 
(3%). Суворе покарання працівників міліції за факти невиправдано-
го насильства, жорстокості, тортур здається ефективним тільки для 
12% опитаних.

Цікаво, що 25% опитаних міліціонерів прямо вказують на те, що 
неналежна правова освіта населення є одним з головних чинників, 
що дозволяє з легкістю порушувати права громадян. Відповідно, якщо 
люди будуть знати хоча б свої основні права під час затримання, допи-
ту та утримання в міліції, то й випадків протиправного насильства бу-
де менше. Майже не викликає подиву те, що порівняно з іншими ка-
тегоріями опитаних серед міліціонерів найбільше тих, хто вважає, що 
робити нічого не треба, адже такої проблеми не існує взагалі (16%).

Варто зауважити, що серед респондентів з числа засуджених до 
позбавлення волі теж досить питома вага песимістів, але вже з ін-
шої причини. Вони вважають, що вдіяти з цією проблемою нічо-
го не можна, оскільки її в принципі викорінити неможливо (19%) 
(Табл. 18). У цій категорії опитаних превалює традиційна думка, 
що треба суворо карати працівників міліції за факти невиправда-
ного насильства, жорстокості, тортур (70%). Ефективним засуджені 
вважають посилення та вдосконалення будь-якого роду контро-
лю за діяльністю міліції, чи то цивільний контроль за діяльністю 
міліції із боку громадськості, громадських організацій, ЗМІ (41%), 
чи то підсилення прокурорського нагляду за дотриманням закон-
ності у діяльності міліції (39%), або, принаймні, підвищення ефек-
тивності контролю вищестоящих працівників міліції за діяльністю 
підлеглих (31%).
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Табл. 18. Думка населення, працівників міліції та засуджених про основні заходи 
для попередження та усунення з арсеналу засобів міліції методів незаконного фізичного 
й психічного насильства по відношенню до затриманих, підозрюваних або звинувачених 

(% респондентів, що відзначили кожний спосіб)4

Населення, 
2004 рік

Населення, 
2009 рік

Міліція, 
2009 рік

Засуджені, 
2009 рік

Робити нічого не треба, 
оскільки такої проблеми 
не існує

2 1 16 8

Робити нічого не треба, 
оскільки цю проблему 
в принципі викорінити 
неможливо

9 6 9 19

Змінити систему показників 
й звітності в діяльності міліції 

15 24 59 18

У повному обсязі дотримува-
тися прав міліціонерів –* 8 55 8

Покращати підготовку 
міліцейських кадрів 

40 31 26 16

Поліпшити підбір претен-
дентів на роботу в міліції

50 39 25 30

Підвищити ефективність 
контролю вищестоящих 
працівників міліції 
за діяльністю підлеглих 

23 31 8 31

Суворо карати працівників 
міліції за факти невиправда-
ного насильства, 
жорстокості, тортур

52 56 12 70

Важливо підсилити проку-
рорський нагляд за дотри-
манням законності у діяль-
ності міліції

20 27 2 39

Встановити цивільний конт-
роль за діяльністю міліції 
із боку громадськості, 
громадських організацій, ЗМІ

14 19 3 41

Покращити правову освіту 
населення

–* 22 25 20

* У опитуванні 2004 року такої альтернативи не було.



розділ 2. незаконне насильстВо В Міліції. результати соціологічного дослідження

�43

«Нужно создать государственную структуру омбудсменов (не в пример 
существующей сегодня в Украине, которая занимается только PR). Эта 
структура не должна входить ни в какую из существующих и подчи-
нять напрямую ВР. Этот орган должен иметь допуск к оперативным де-
лам, материалам судебного производства, в спецучреждения милиции. 
Мы ведь сейчас по уголовному делу даже вопросы задать не имеем пра-
во, тайна следствия. Как же нам понять и помочь человеку?»
«Необходимо качественное и количественное переосмысление поня-
тия «милиция» в Украине. Нужно создавать полицию на профессио-
нальных началах и с профессиональным подходом к ее обеспечению»
«Необходимо пересмотреть принципы профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов для милиции. Подготовка в современ-
ных милицейских ВУЗах не выдерживает никакой критики. Их учат 
всему, кроме как предметному решению конкретных вопросов то ли 
следствия, то ли оперативно-розыскной работы, то ли криминалисти-
ческой экспертизы. Молодой специалист после ВУЗа не знает, как офор-
мить протокол осмотра места происшествия, он просто боится даже 
браться за его оформление. Вот и выходят оттуда недомилиционеры, 
которые ничего не умеют, кроме как лупить людей руками и ногами»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з помічниками 
Міністра внутрішніх справ з дотримання прав людини 

(надається мовою оригіналу)

«Нужно менять систему, когда прокуратура осуществляет надзор за 
законностью работы милиции. Ведь прокурор дает разрешение на воз-
буждение дела, он же подписывает обвинительное заключение и под-
держивает его в суде. Ну как он может быть заинтересован в развале 
дела из-за обвинений в адрес оперативника или следователя по этому 
делу? Они ж «замазаны» все вместе»

Цитата з матеріалів інтерв’ю з адвокатами 
Міністра внутрішніх справ з дотримання прав людини 

(надається мовою оригіналу)
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ВисноВки

1. На відміну від тенденції до зниження кількості засуджених 
працівників ОВС, яка домінувала протягом 1995–2005 років, 
останні три роки спостерігається різке зростання (в середньо-
му на 80%) кількості рішень суду щодо притягнення до кримі-
нальної відповідальності працівників ОВС за вчинені ними 
злочини. Причини цього явища мають переважно політичне 
забарвлення, серед яких слід вказати наступні: практика при-
значення міністра внутрішніх справ з числа цивільних осіб, 
без досвіду роботи в правоохоронних структурах; встанов-
лення відомчої політики жорсткого переслідування правопо-
рушників; посилення громадського та зовнішньополітичного 
контролю за станом дотримання прав людини в діяльності 
МВС України.

2. Загальний розподіл засуджених працівників ОВС за служба-
ми підтверджує виявлені під час дослідження 2004 року тен-
денції: найбільш «криміногенними» зостаються служби кар-
ного розшуку та дільничних інспекторів міліції, підрозділи 
слідства, охорони громадського порядку, боротьби з незакон-
ним обігом наркотиків, ДАІ.

3. Особистісні характеристики та демографічні особливості пра-
вопорушників також не зазнали суттєвих змін – переважну 
більшість злочинів (до 60%) вчиняють особи віком до 30 років 
із стажем служби в ОВС до 10 років. Майже кожний третій із 
засуджених скоїв злочини у складі групи.

4. Як ознаку сталої негативної практики доцільно зазначити той 
факт, що органами прокуратури протягом 2007–2008 рр. було 
порушено лише 16 кримінальних справ за ст. 127 КК України 
(Катування) стосовно працівників ОВС. Ця цифра викликає 
певні сумніви, оскільки 43,5% колишніх працівників ОВС бу-
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ли засуджені у 2002–2008 роках виключно за вчинення злочи-
нів, які мають потенційне відношення до застосування тортур 
та жорстокого поводження: умисне вбивство, спричинення 
тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, зґвалтування, 
зловживання владою та перевищення влади.

5. Відомча система відстеження МВС фактів жорстокого повод-
ження з громадянами зостається досить недосконалою через 
відсутність таких категорій обліку скарг громадян, як «кату-
вання», «побиття та грубе поводження», «незаконні методи ве-
дення слідства», несвоєчасне та необ’єктивне реагування на 
такі повідомлення з боку потерпілих.

6. Протягом останніх трьох років відомча нормативна база МВС 
України зазнала позитивних змін з точку зору відповідності 
міжнародним вимогам щодо дотримання прав людини у сфері 
правоохоронної діяльності. Проте документи більшості депар-
таментів та служб потребують якісного оновлення в частині 
переорієнтації роботи працівників ОВС на сучасні вимоги. 
Враховуючи якісне вдосконалення адміністративно-правової 
бази в галузі дотримання прав людини, як результат актив-
ної співпраці МВС України із правозахисними організація-
ми, вважається за доцільне визначити розширення такої взає-
модії одним з основних завдань для інституцій громадянсько-
го суспільства.

7. Лише тільки під час вибіркового вивчення вироків судів бу-
ло встановлено щонайменше 22% випадків, коли незаконні 
дії працівників міліції, пов’язаних із застосуванням тортур та 
жорстокого поводження, ставали штучно латентними через 
неадекватну їх кваліфікацію. Такий стан речей є результатом 
хибної судової практики, коли дії працівників ОВС, пов’язані 
із незаконним застосуванням заходів фізичного впливу, по-
боїв та інших форм жорстокого поводження, кваліфікуються 
переважно лише за двома статтями Кримінального кодексу – 
ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та 
ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

8. На рівні законодавчої влади потребує свого вирішення вдоско-
налення ряду статей Кримінального кодексу України, оскіль-
ки вони повторюють диспозиції ст. 127 (Катування), що ус-
кладнює практику застосування останньої. Це, насамперед, 
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стосується ст. 365 (Перевищення влади або службових пов-
новажень), ст. 373 (Примушування давати показання), ст. 374 
(Порушення права на захист).

9. Результати проведеного дослідження позволяють зробити вис-
новок, що сучасна система реєстрації і розгляду заяв громадян 
про можливі факти застосування катувань та поганого повод-
ження працівниками міліції, не в змозі своєчасно виявляти, 
розкривати та розслідувати такі злочини. Така система спря-
мована не на реєстрацію такого злочину та прийняття по ньо-
му рішення в порядку ст. 97 КПК України, а на реагування як 
на надзвичайну подію серед особового складу із використан-
ням процедур виховного та дисциплінарного характеру. Це ро-
бить систему розслідування таких фактів неефективною.

10. Практика здійснення затримань і доставлянь осіб, які підоз-
рюються у скоєнні злочинів або правопорушень, доволі часто 
спрямована на приховування затриманих осіб з самого почат-
ку. Наприклад, такі особи не реєструються у Книзі доставле-
них осіб або на невизначений час відкладається складання про-
токолу затримання, що створює умови, сприяючі порушенням 
прав особи, що фактично вже є затриманною.

11. Згідно з даними дослідження, реалізація прав доступу до ад-
воката, доступу до лікаря та право інформування третьої сто-
рони (про факт перебування у міліції) стикається із значни-
ми проблемами. Правова допомога у більшості випадків важ-
ко доступна, або зовсім недосяжна. Кваліфікована лікарська 
допомога, або медичний огляд у переважній більшості мо-
жуть бути здійснені лише в медичних установах, куди може 
потрапити тільки та особа, яка має тяжкі ушкодження або 
захворювання. Інформування зацікавленої третьої сторони, 
як у випадку із складанням протоколу про затримання, час-
то відкладається у часі, що унеможливлює побудову захисту 
особи.

12. Результати соціологічного дослідження дозволяють констатува-
ти зменшення частки респондентів, які вважають, що застосу-
вання незаконного насильства працівниками міліції України 
є явищем «дуже поширеним» або «скоріше поширеним» на те-
ренах нашої країни. Так, якщо таких в 2004 році було 61%, то 
в 2009 – 49%. Ще менше таких, коли йде оцінка діяльності міс-
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цевої міліції – 41%. В той же час, оцінюючи, наскільки зміни-
лася кількість випадків застосування незаконного насильства 
й тортур у міліції впродовж останніх 5 років, практично поло-
вина респондентів не змогли визначитися з відповіддю (48%), 
ще 24% вважають, що ситуація залишилася на тому ж рівні. Ті, 
хто бачать зміни, поділилися на оптимістів, які вважають, що 
кількість таких випадків так чи інакше зменшується, та скеп-
тиків, яким здається, що йде зростання кількості таких випад-
ків (11% та 17% відповідно).

13. Порівняння даних досліджень 2004 та 2009 років засвідчи-
ло, що в період з 2004 року відбулося зниження кількості осіб 
(приблизно на 400 тис. осіб), котрі постраждали від побоїв і за-
подіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості при за-
триманні. Однак оцінна кількість тих, хто зазнав побоїв у ході 
затримання, усе ще становить замалим 600 тис. осіб у рік. У ці-
лому простежується очевидна тенденція переміщення фактів 
незаконного насильства з етапу затримання на етап розсліду-
вання. Так, якщо кількість потерпілих від побоїв, неналежно-
го поводження в ході затримання знизилася в період 2004–2009 
рр., то потерпілих від тих же дій під час розслідування стало 
більше. Дані дослідження вказують на приріст осіб, які пост-
раждали від побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень, оцінна 
кількість яких сьогодні становить близько 491 тис. у рік. Вияв-
лено приріст потерпілих від мордувань, катувань, яких протя-
гом року зазнають близько 113 тис. чоловік.

14. Дослідження виявило ставлення населення до використання 
працівниками міліції тортур та жорстокого поводження з ме-
тою розкриття злочинів. Так, кількість таких, хто так чи інакше 
припускає можливість або необхідність застосування до підоз-
рюваних незаконних методів дізнання, за 5 років зменшилася 
на 20% (з 48% до 28%). Безумовно, з точки зору правосвідомості 
це позитивна динаміка. Але в той же час, серед працівників 
міліції збільшилися частина тих, хто не бачить роботу міліції 
без протизаконного насильства (з 1% до 6%), та тих, хто вважає 
це за допустиме стосовно певних груп та категорій людей (зрос-
тання з 20% до 30%). Частина ж тих правоохоронців, які впев-
нені, що незаконне насильство неприпустиме ні за яких умов, 
трохи зменшилася (з 35% до 31%).
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Спроба оцінити, кого саме можна при певних обставинах під-
давати тортурам показала, що найбільш допустимими та вип-
равданими випадками для населення є застосування протиза-
конного насильства для розкриття особливо тяжких злочинів 
(таких, як вбивств, зґвалтувань, злочинів проти дітей, викра-
дань та інше) та покарання й помсти ґвалтівникам, вбивцям.

15. Вивчення уявлення пересічного громадянина щодо того, ко-
му варто побоюватися незаконного насильства в першу чергу, 
показало, що 63,1% респондентів переконані, що від катувань 
і незаконного насильства міліції в Україні не застрахований 
ніхто. Трохи більш ніж шоста частина опитаних (17,3%) вва-
жають, що побоюватися незаконного насильства треба в першу 
чергу тим, хто «вчинив злочин» або «провокує, ображає праців-
ників міліції».

16. Дослідження виявило, що як найбільш ефективний орган у ви-
падку відстоювання своїх прав тими, кого піддали тортурам, 
або незаконному насильству, розглядається прокуратура. Так, 
38,8% опитаних указали, що будуть звертатися саме туди за від-
новленням справедливості. Як трохи менш ефективні розгля-
даються вищі інстанції в міліції (23,7%), адвокатурі (24%), а та-
кож правозахисні організації (23,7%). До того ж, насторожує те, 
що 20% опитаних і не мають наміру нікуди звертатися в тому 
випадку, якщо їх самих або їх близьких піддадуть катуванням 
або жорстокому поводженню

17. Дані дослідження переконливо доводять, що заходи, вжиті 
Міністерством внутрішніх справ України для поліпшення си-
туації в місцях несвободи, а також щодо створення системи не-
залежного моніторингу таких місць, були успішними. Оцінюю-
чи як змінилися умови тримання в ІТТ за останні п’ять років, 
більшість опитаних працівників міліції (55,3%) відзначають, що 
спостерігали позитивні зміни. Більшість з них (33,1%) стверд-
жують, що умови істотно поліпшилися, ще 22,2% – що умови 
ненабагато покращилися. Ці дані збігаються з даними опиту-
вання засуджених осіб, які на собі випробували умови триман-
ня в ІТТ МВС України. Серед них поліпшення умов триман-
ня відзначають навіть більше, чим серед працівників міліції – 
57,7% опитаних, причому 17,7% вважають, що умови покращи-
лися істотно.



�4�

ВисноВки

18. Об’єктом цього дослідження стали також чинники, які сприя-
ють поширеності практики протизаконного насильства в діяль-
ності міліції. Як показало опитування, у свідомості населен-
ня та працівників міліції існують досить суперечливі уявлен-
ня щодо причин таких дій. Найперше, що називають пересічні 
громадяни – безкарність працівників міліції, які використо-
вують незаконні методи в роботі (53%); поганий підбір канди-
датів, внаслідок чого в міліцію потрапляють люди із садистсь-
кими нахилами (43%); невисокий професійний і культурний 
рівень працівників міліції (38%). Опитані ж працівники міліції 
на першому місці серед причин протиправних дій своїх колег 
бачать недосконалість законодавства (52%), на другому – те, що 
права самих працівників міліції порушуються (50%), і зами-
кає першу трійку існування системи показників і звітності, яка 
змушує «вибивати» силоміць визнання вини (43%).

19. Серед основних заходів, спрямованих на запобігання проти-
правному насильству в органах внутрішніх справ, у громадсь-
кій думці вбачається суворе покарання працівників міліції за 
факти невиправданого насильства, жорстокості, тортур (56%); 
покращення підбору претендентів на роботу в міліції (39%); 
покращення підготовки міліцейських кадрів (31%) та підвищен-
ня ефективності контролю вищестоящих працівників міліції за 
діяльністю своїх підлеглих (31%).
Опитані ж працівники міліції також визнають, що останнім 
часом нагальною постає проблема якісної підготовки мілі-
цейських кадрів, що, у свою чергу, відбивається і на рівні по-
рушення закону самими міліціонерами. Саме тому треба пок-
ращити професійну підготовку (26%), а також звернути увагу 
на професійний відбір до лав міліції (25%).
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РекоМендації

1. Здійснювати подальше лобіювання, спільно з керівництвом 
МВС та правозахисними інституціями, рекомендацій по при-
веденню національного законодавства в сфері протидії кату-
ванням у відповідність до міжнародних стандартів, а також 
прийняття на законодавчому рівні Концепції державної полі-
тики щодо протидії катуванням та жорстокому поводженню, 
та Національного плану дій на її виконання.

2. Розробити та затвердити відповідним наказом МВС Украї-
ни «Положення про проведення громадських розслідувань за 
фактами порушення прав людини з боку працівників ОВС», 
залучивши до її розробки відомих експертів з правозахисних 
організацій.

3. Активізувати діяльність мобільних груп з моніторингу дотри-
мання прав людини в діяльності ОВС, розширивши кількість 
моніторів від громадськості задля підвищення частоти відві-
дувань органів та підрозділів внутрішніх справ.

4. Створити в структурі МВС окремий підрозділ, який би поєд-
нав в собі функції Служби внутрішньої безпеки та Інспекції 
з особового складу та здійснював всі службові перевірки за 
фактами порушення працівниками міліції прав людини.

5. Посилити контроль за дотриманням працівниками органів 
внутрішніх справ вимог законодавства та відомчих норматив-
но-правових актів МВС щодо своєчасної реєстрації моменту 
фактичного затримання та максимального терміну тримання 
осіб в міськрайлінорганах внутрішніх справ, з урахуванням 
позиції Європейського суду з прав людини щодо визначення 
моменту затримання особи.

6. Передбачити в системі МВС ведення окремого обліку заяв та 
звернень громадян на неправомірні дії працівників міліції, 
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зокрема щодо застосування катувань та жорстокого повод-
ження, а також створити єдиний реєстр матеріалів службових 
розслідувань за фактами порушення прав людини з боку пра-
цівників міліції.

7. Вжити заходів щодо припинення практики реєстрації та роз-
гляду заяв громадян про незаконне насильство з боку праців-
ників міліції, як звичайних заяв відповідно до Закону України 
«Про звернення громадян». Передбачити обов’язкову реєстра-
цію та розгляд таких заяв відповідно до вимог ст. 97 Кримі-
нально-процесуального кодексу.

8. Викоренити практику розгляду заяв на неправомірні дії пра-
цівників міліції тим самим підрозділом, або працівником на 
дії якого й була подана скарга.

9. Забезпечити територіальні підрозділи ОВС системами відео-
спостереження із можливістю архівації відеоматеріалів впродовж 
встановлених термінів, в тому числі при проведенні опитувань 
осіб, запрошених до райвідділів працівниками органу дізнання 
або слідчими, та допиту підозрюваних у скоєнні злочину. Вжи-
вати суворих дисциплінарних заходів впливу на керівників ОВС 
у разі виявлення фактів непрацездатності цих систем.

10. Посилити відповідальність за невиконання вимог чинних нор-
мативно-правових актів МВС щодо обов’язкової реєстрації всіх 
осіб, які заходять до території ОВС з пропускним режимом.

11. За результатами експерименту із впровадження системи авто-
матизованої реєстрації всіх відвідувачів ОВС з використанням 
технічних засобів (реєстраторів перебування в ОВС), який ре-
алізується в одному з райвідділів м. Харкова, розглянути пи-
тання щодо поступового запровадження такої системи у всіх 
ОВС України.

12. З метою недопущення непроцесуальних контактів працівни-
ків органів внутрішніх справ, які не є працівниками спецус-
танов міліції, з особами, які утримуються в спецустановах 
міліції, вжити заходів щодо посилення пропускного режиму 
в цих установах.

13. Налагодити практику залучення до вирішення проблем поліп-
шення умов утримання в спецустановах міліції представників 
органів влади і місцевого самоврядування, неурядових правоза-
хисних організацій та інших громадських інституцій.
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14. Розробити рекомендації для керівництва МВС України щодо 
відмови від практики колективної відповідальності при виявлен-
ні порушень, здійснених окремими працівниками міліції. Така 
практика призводить до приховування фактів таких порушень 
керівництвом, яке побоюється покарань за дії своїх підлеглих. 
Підтримувати політику засудження колег за незаконну практи-
ку катування і нелюдського поводження. Виключити практику 
притягнення до відповідальності керівників, які за своєю ініціа-
тивою викрили підлеглих у вчиненні таких злочинів.

15. Запровадити практику проведення занять в системі службової 
підготовки для керівної ланки органів внутрішніх справ, пра-
цівників внутрішньої безпеки, управління кадрового забезпе-
чення з проблематики діяльності міжнародних механізмів за-
побігання катуванням та поганому поводженню, ефективного 
розслідування заяв та повідомлень про катування з урахуван-
ням практики Європейського суду з прав людини.

16. Запровадити в системі професійної підготовки МВС обов’язкове 
щорічне тестування працівників міліції щодо їх знань міжна-
родних зобов’язань України в сфері забезпечення прав людини.
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д О д а т О к 1

Кількість працівників ОВС України, засуджених протягом 2002–2008 рр.

2002 2003 2004

% % %

Усього засуджено за загально-
кримінальні злочини

33 19 40

з

н
и
х

Умисне вбивство 3 9,1 1 5,3 7 17,5

Тілесні ушкодження 5 15,2 4 21,1 9 22,5

Зґвалтування 3 9,1 1 5,3 1 2,5

Крадіжка 3 9,1 0 0 1 2,5

Розбій 0 0 0 0 4 10

Грабіж 0 0 1 5,3 2 5

Хуліганство 3 9,1 1 5,3 0 0

ДТП 14 42,4 6 31,6 9 22,5

Інші 2 6 5 26,3 7 17,5

Всього засуджено за злочини 
у сфері службової діяльності

56 89 106

з

н
и
х

Зловживання владою 7 12,5 16 18 21 18,9

Перевищення влади 34 60,7 39 43,8 51 48,1

Хабарництво 9 16,1 6 6,7 16 15,1

Службова недбалість 4 17,1 16 18 11 10,4

Службовий підлог 2 3,5 12 13,5 8 7,5

Всього по Україні 89 108 147
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2005 2006 2007 2008

% % % %

26 39 73 77

4 15,4 1 2,6 8 11 5 6,5

2 7,7 0 0 7 9,6 7 9

0 0 0 0 1 1,3 1 1,3

3 11,5 0 0 6 8,2 5 6,5

0 0 0 0 4 5,5 5 6,5

0 0 6 15,4 3 4,1 9 11,7

3 11,5 5 12,8 0 0 6 7,8

3 11,5 9 23,1 13 17,8 12 15,6

11 42,3 18 46,1 31 42,5 27 35

120 139 276 216

19 15,8 17 12,2 47 17 41 19

34 41,7 43 30,9 79 28,6 59 27,3

31 25,8 60 43,2 107 38,7 79 36,5

7 5,8 8 5,8 14 5 5 2,3

13 10,8 11 7,9 29 10,5 32 14,8

146 178 349 293
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д О д а т О к 2

Порівняння існуючих механізмів порушення прав людини в діяльності міліції, 
що призводять до тортур та незаконного насильства, 

з чинними процесуальними нормами

№ Механізм

1. Порушення обов’язковості адміністративної преюдиції

2. Легендовані затримання

3. Відмови від захисників (адвокатів)

4.
Розслідування фактів тортур та жорстокого поводження: 

роль інспекції з особового складу
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Як є Як повинно бути

Міліція використовує процедуру ад-
міністративного затримання як спосіб 
збирання доказів у кримінальній спра-
ві. Непоодинокі випадки, коли таку 
преюдицію вимагає прокуратура та суд 
(наприклад, при обранні запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту)

Заборонено використовувати адміні-
стративний процес для збору доказів 
у кримінальній справі. За адміністра-
тивний проступок – адміністративна 
відповідальність

Міліція використовує різні оперативні 
«приводи» для доставляння або запро-
шення особи до приміщення МРВ, де 
є можливість застосувати тортури або 
нелюдяне поводження

Особа, яка запрошується до МРВ, має 
отримати правдиву інформацію, з при-
воду чого він/вона повинна з’явитися 
до МРВ, а також мати можливість ор-
ганізувати потенційний захист від пі-
дозр та обвинувачень

Міліція на стадії дізнання та досудо-
вого слідства намагається отримати 
письмову відмову від участі захисника 
у справі, а багатьох випадках активно 
протидіє його залученню. Відсутність 
захисника дозволяє правоохоронцям 
безконтрольно застосовувати проти-
законні методи дізнання та слідства

Вимагання відмови від участі захис-
ника у справі є юридично нікчемною 
дією, тому що входить у суперечність 
із правом на захист. Необхідно змі-
нити норми КПК так, щоб питання 
про відмову від захисника навіть і не 
ставилось у кримінальному процесі

Задля розслідування (перевірки) фак-
тів тортур та жорстокого поводжен-
ня МВС України залучає Інспекцію 
з особового складу ДКЗ, яка не має 
повноважень здійснення оперативно-
розшукових та слідчих заходів. Більш 
того, ІОС на місцях підпорядкована 
начальникам територіальних Управ-
лінь МВС України, що є просто не-
припустимим з огляду на неуперед-
женість висновків розслідування

Всі факти тортур та жорстокого по-
водження повинні розглядатися як 
злочин і відповідно розслідуватися не-
залежним органом. Зараз це виключ-
но прокуратура. Можливе також ство-
рення Бюро внутрішніх розслідувань 
при МВС України.
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5.
Показники розкриття злочинів як чинник, 

що сприяє застосуванню тортур та жорстокого поводження

6. Компенсаторні побиття

7.
Доступ до лікаря 

(надання медичної допомоги під час перебування у міліції)

8. Журнали реєстрації відвідувачів органів міліції

9.
Візит до судді для розгляду питання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту
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Ефективність роботи міліції вимірю-
ється показниками розкриття злочи-
нів, які часто отримуються за допомо-
гою тортур та жорстокого поводження 
як єдиного способу в умовах обмеже-
ності ресурсів, професійних навичок 
та мотивації

Необхідно відходити від вимірюван-
ня ефективності суто по показникам 
розкриття злочинів. Такі показники 
також повинні доповнюватися вимі-
рювання рівня довіри населення до 
міліції, рівня відчуття безпеки тощо

На службу в міліцію поступають осо-
би із кримінальною мотивацією

Змінити принципи професійного від-
бору, покращити соціальний захист 
працівників міліції

Особа, доставлена, запрошена або за-
тримана працівниками міліції, не має 
можливості бути оглянутою лікарем 
до та після входу/виходу з МРВ. Це 
призводить до підвищення ризику по-
биття під час перебування у міліції

Необхідно у повному обсязі реалізу-
вати право на доступ до медичного 
огляду під час перебування особи 
у МРВ. Це можливо за умов співпра-
ці із МОЗ та незалежними медични-
ми експертами 

Ведення таких журналів у відділах мі-
ліції знаходиться у занедбаному стані, 
існує багато можливостей провести 
та вивести особу без реєстрації, що 
у свою чергу дає можливість застосуван-
ня тортур та жорстокого поводження

Посилити контроль керівництва МВС 
України до обліком дисципліни, роз-
глянути можливість наскрізної елект-
ронної реєстрації усіх відвідувачів МРВ

При обранні запобіжного заходу су-
дом (суддею) має місце ухил у бік 
убезпечення органів досудового слід-
ства, а саме суд надає санкцію на взят-
тя під варту аби слідству було «зручні-
ше» розслідувати справу 

При обранні запобіжного заходу у ви-
гляді взяття під варту суду необхідно 
більш зважено підходити до вирішен-
ня цього питання, демонструвати прин-
циповість та незалежність при вине-
сенні процесуальних рішень
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д О д а т О к 3

Інтерв’ю з жертвою тортур (наводиться мовою орігіналу)

Інтерв’юєр: Расскажите, пожалуйста, как все произошло.
Жертва: В отделе завода, где я работаю, пропала оргтехника. При 

расследовании этого случая подозрения пали на меня и некоторых со-
трудниц моего отдела. Изначально сама ситуация достаточно стран-
ная, так как пропажа была копеечная (старый принтер, мышки, кла-
виатуры от компьютера, системные блоки и т.д.). Кроме того, кража 
произошла в выходные, когда никого из моего отдела не было на месте. 
Версия у следователя была такая, что не мы персонально крали, а под-
говорили кого-то с завода вынести это оборудование.

Сначала я была в РОВД в качестве свидетеля, и обращались со 
мною достаточно корректно. Но после того, как мой непосредствен-
ный начальник сообщил оперативникам, что подозревает меня, то 
во второй раз меня уже доставили в милицию. Наша заводская охра-
на буквально передала меня из рук в руки оперативникам. Предлогом 
стало то, что я якобы выносила секретную информацию с завода (при 
этом мой начальник попросил при свидетелях забрать какие-то дис-
ки с фильмами и разной чепухой). Охрана уже была оповещена об этой 
«краже» и даже милиция была вызвана заранее. И хотя я просила от-
ложить допрос на завтра, так как меня дома ждали дети, меня все 
равно посадили в машину и отвезли в РОВД. Теперь уже стали гово-
рить по-другому. Стали более жестко давить на меня, чтобы я напи-
сала чистосердечное признание, а они мне тогда оформят явку с по-
винной. То, как они мне описывали мое преступление, просто не под-
дается никакой критике. Мне поначалу было даже как-то неловко от 
тех глупостей, которые они придумали. Мне, мол, нужно было вынести 
системные блоки для того, чтобы выкрасть с них информацию. Это 
в наш-то век технологий, когда информацию можно вынести на уст-
ройстве меньше зажигалки! В тот день меня продержали более трех 
часов, отобрали телефон и переписали все мои контакты, угрожали, 
что посадят в камеру с бомжами и я наберусь всяких болячек от них, 
задержат на трое суток для выяснения личности (и это уже после 
нашей официальной встречи до этого). Я попросила позвонить своему 
юристу, они рассмеялись, спросили «где вы живете, фильмов насмот-
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релись?». Тогда они мне сказали собираться и идти с ними в камеру. 
Мы спустились на первый этаж к дежурке, и они приказали мне рас-
писаться в том, что я претензий не имею. Я сказала, что до тех пор, 
пока мне не скажут куда везут, нигде расписываться не буду. Тогда 
один их них рассмеялся, вернул мне телефон и сказал, что я могу идти, 
но прежде должна расписаться в журнале. Это у них чувство юмора 
так проявляется. А когда я вышла на улицу, он подошел ко мне и изви-
нился, сказал, что работа у них такая, им нужно было провести беседу 
с пристрастием, чтобы выяснить все обстоятельства.

Через несколько дней, когда мы входили из проходной завода, всех 
сотрудниц (6 человек) моего отдела опять забрали в РОВД. Две жен-
щины имели билеты домой в другой город, но на это никто не отреаги-
ровал, билеты подшиты в дело, деньги им никто не вернул. В РОВД нам 
прямо заявили, что одна из нас точно уже никуда не выйдет, мы уст-
роим перекрестный опрос и найдем вора. В РОВД мы зарегистрирова-
лись на входе, нас развели по кабинетам, и пока четверых допрашивали, 
я и еще одна девочка в коридоре больше 4 часов ждали своей очереди, 
где было холодно и сесть не на что. Мимо нас периодически проводили 
этих четырех сотрудниц, видно было, что они в подавленном состоя-
нии, позвонить или поговорить с нами им не разрешалось. В результате 
мне сказали, что они уже открыли уголовное дело, преступник сознал-
ся, и нам осталось только подписать какие-то документы касательно 
формальной стороны вопроса. Но в это день мы этого сделать не могли 
(следователь устал), поэтому нам приказали приехать на следующий 
день опять.

На следующий день, пока я ждала на входе в РОВД, мне удалось 
выяснить, что вторую девушку, что должна была тоже прийти сегод-
ня, уже провели вовнутрь, но записи об этом я в журнале регистрации 
не увидела. Потом меня провели вовнутрь и попросили подождать возле 
кабинета. Вдруг через несколько минут я услышала ужасный женский 
крик из этого кабинета. Сразу же оттуда выскочил оперативник и от-
вел меня в другой кабинет, где я прождала еще минут 20, потом забрал 
меня и повел опять в тот кабинет. Когда он открыл дверь, то сразу 
же втолкнул меня в кабинет и тут же надел наручники. И после этого 
объявил, что преступница я и сейчас я все им расскажу. Посреди ком-
наты стоял стул, на столе лежала шапка-ушанка, одеколон, какие-то 
мокрые скрученные тряпки. По кабинету были разбросаны вещи моей со-
трудницы. Мне сказали, что она уже начала «колоться», если я не напи-
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шу чистосердечное признание, то со мною сделают то же, что и с ней. 
Я сказала, что ничего не делала. Все это время я сидела на стуле с на-
ручниками поверх рукавов куртки (видимо, чтобы не осталось следов). 
Тогда мне надели на голову полиэтиленовый пакет и начали душить. 
Почти теряя сознание, я смогла прогрызть в пакете дырки. Они снача-
ла не могли понять, почему я так долго держусь, а когда увидели дырки, 
это их так разозлило, что они начали меня быть по голове и губам. По-
том одели два пакета и с угрозами и словами «души больше» продолжа-
ли издевательства. Я просила вывести меня в туалет, мне отказали. 
Через некоторое время я потеряла сознание. Когда пришла в себя, мне 
продолжали угрожать со словами «тут мужики обделываются, не то 
что бабы, мы тебя не убьем, но покалечим точно, мы твоего сына сюда 
привезем и поговорим с ним». Во время этого допроса в кабинет входи-
ли и выходили другие сотрудники, но никто на меня в таком положении 
не обращал внимания. После этого меня все-таки вывели в туалет, но 
при этом в дверях стоял мужчина и следил, чтобы я не сбежала. После 
этого меня отвели к следователю, с которым оперативник весело пе-
рекинулся несколькими фразами, мол, принимай клиента. Следователь 
задал мне те же вопросы, а подписалась в протоколе, но только потом 
вспомнила, что в нем не было указано время моего допроса.

В конце дня меня отвели к начальнику РОВД. Там мы тоже долго 
беседовали, причем в таком ключе «если не вы, то кто же это мог сде-
лать». Из их разговоров я поняла, что они практически не отрабатыва-
ли версий случившегося, не проверяли обстановку на предприятии. Как 
сказал начальник РОВД мне лично: «твой начальник попросил провести 
следствие с пристрастием». После этого меня опять завели в кабинет 
к оперативникам и сказали, что отпустят только в том случае, если 
я подпишу бумагу, что ко мне не применялись психологическое и физи-
ческое воздействие. Сначала я отказывалась, но они пригрозили, что 
повторят то, что делали, И я, в конце концов, подписала эту бумагу. 
Там значилось, что со мною проводили опрос, даже не допрос, так как 
официально обвинения так и не было предъявлено. И я была в качестве 
свидетеля. Когда я выходила, хотела в журнале написать, что имею 
претензии, но меня схватили за руку и не дали этого сделать, так что 
даже числа и времени я не написала, только расписалась.

Інтерв’юєр: А что Вы предпринимали после?
Жертва: Когда я позвонила родственникам, мне не поверили, что 

меня пытали. Только когда я приехала домой, они увидели синяки, ге-
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матомы, ссадины. Позвонили соседке-юристу, она увидела мое состо-
яние и сказала, что надо сделать экспертизу. Утром вызвали скорую 
помощь, меня отвезли в неотложку, так как мне стало значительно 
хуже. Там меня обследовали. Потом мне сказали написать заявление 
в милицию и передать милиционеру, дежурившему в скорой. Тот его не 
принял и сказал, что я его должна отвезти в то отделение, где все 
произошло. А по сводке передали, что я избита неизвестными. Когда 
я попыталась пройти судмедэкспертизу там же в неотложке, мне от-
казали, сказав, что нужно направление из органов. Только через 19 дней 
я прошла эту экспертизу после того, как со мной пообщались из 7 и 21 
отделов милиции потому, что вторая девушка, что была в тот день 
в РОВД, написала заявление и направила его в Киев, а оттуда уже 
пришла команда поговорить с нами. Должна сказать, что эти люди 
с понимание и даже сочувствием отнеслись ко мне, из Киева даже при-
езжал чиновник из министерства оценить ситуацию, мою вменяемость 
(обвинения ведь серьезные их работникам выдвигались), не откажусь 
и я от своих слов в суде. Помощник министра по правам человека так 
же хорошо отнесся ко мне, помог оформить нужные документы и со-
провождал мое дело в областном управлении.

Наши дела были переданы в суд. В деле второй девушки фигуриру-
ют плоскогубцы, которыми ее пытали, заворачивая в тряпку, которую 
я тогда видела в их кабинете. Видимо поэтому судмедэкспертиза не 
нашла на ее теле доказательств этих издевательств.

После возбуждения дела следствие шло три месяца. Но потом ока-
залось, что один из оперативников подал в суд на незаконность воз-
буждения уголовного дела против него и выиграл, хотя дело было воз-
буждено не против него конкретно, а по факту пыток и жестокого 
обращения. На тот момент все три оперативника были уволены. Мы 
писали апелляцию и выиграли в апелляционном суде. Однако дело верну-
ли на доследование в районный суд. И там мы проиграли, хотя прокура-
тура была полностью на нашей стороне, доказательства были собраны 
все. Сейчас мы опять подаем апелляцию на такое решение суда.
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д О д а т О к 4

Інтерв’ю з жертвою тортур (наводиться мовою орігіналу)

Інтерв’юєр: Расскажите, пожалуйста, как все произошло.
Жертва: Мне позвонили сотрудники городского управления мили-

ции и попросили подъехать к ним побеседовать. На входе я записался 
в журнале, мы поднялись на пятый этаж и как только вошли в каби-
нет, где было четыре человека, дверь заперли и меня начали обыски-
вать. Деньги и золотые изделия сразу изъяли, положили на стол. Один 
из сотрудников сразу начал меня бить, сначала по ушам, потом по 
голове. Положили на пол, сняли штаны, один начал давить на яички, 
другой в это время заламывал руки назад, делал «ласточку». Продол-
жалось это несколько часов, я терял сознание несколько раз. В процессе 
они все время спрашивали, куда делся какой-то человек. Никаких об-
винений и объяснений они сначала не давали. Только после нескольких 
часов мне объяснили, почему я там оказался. Незадолго до этого я ку-
пил у человека квартиру, а потом этот человек пропал. Его родствен-
ники обратился в милицию о пропаже, а там выяснилось, что я поку-
пал квартиру, они меня в чем-то заподозрили и решили проверить. Че-
рез два часа пыток меня отвезли на медицинское освидетельствование 
в судмедэкспертизу, которое показало, что у меня все в порядке. А как 
могло быть иначе, если наручники одевали мне на полотенце, били по 
голове и ушам так, чтобы следов не оставалось. Потом опять привели 
в управление и продолжали бить, чтобы я признался, где делся этот 
человек. Заходил в кабинет зам. начальника уголовного розыска, пого-
ворил с операми, сказал «если не хочет говорить, то убивайте». Про-
держали до вечера. В конце концов, меня нашла мама по телефону горя-
чей линии МВД. Этим операм сказали меня отпустить, те ответили, 
что отпускаем, и держали еще несколько часов. Под конец поздно вече-
ром меня отвези в прокуратуру, где в кабинете прокурора я увидел то-
го самого пропавшего человека, который сказал, что претензий ко мне 
не имеет, все деньги при нем. Меня допросили и прямо из прокуратуры 
отпустили. Вещи мне все вернули, а вот деньги отдали не все, забрали 
где-то 500–600 грн.

Одного из этих четверых я знал. Так он мне сказал в конце, мол, 
не обижайся, у нас такая работа.
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С моих слов записали показания, которые я потом подписал. В жур-
нале регистрации, когда выходили, из управления, я хотел написать, 
что имею претензии, но мне четко дали понять, что делать этого не 
надо.

Інтерв’юєр: А что предпринимали после?
Жертва: На следующее утро я поехал в больницу скорой помощи, 

мне поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, поврежде-
ние слуха, прошел курс лечения две недели, до сих пор лечу ухо. Пода-
вал жалобу в областную прокуратуру, областное управление милиции, 
МВД, был на приеме помощника министра по правам человека. Все от-
веты были «недостаточно доказательств». Мы подали заявление в суд, 
уже три месяца тянется слушание, два раза было заседание, ответчи-
ки на суд не явились, если третий раз не придут, то суд вынесет реше-
ние в нашу пользу.

Інтерв’юєр: Каковы, по Вашему мнению, причины насилия, пы-
ток, ненадлежащего обращения с задержанными?

Жертва: У современных милиционеров не хватает ума профессио-
нально добывать сведения и доказательства, вот и бьют чуть что. Те, 
кто бил меня, к милиции не имеют никакого отношения, это просто 
бандиты, им место в тюрьме. Нужно менять штаты и жестко конт-
ролировать соблюдение прав человека в милиции.
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д О д а т О к 5

Інтерв’ю з жертвою незаконного насильства (наводиться мовою орігіналу)

Інтерв’юєр: Расскажите, пожалуйста, как все произошло.
Жертва: Около полуночи меня подвезли к станции метро. Дальше 

я собирался взять такси так как при мне была крупная сумма денег, 
я ехал с деловой встречи, прилично одетый. Я собирался перейти че-
рез подземный переход и тут услышал позади громкий топот. Я уви-
дел двух молодых сотрудников ППС, которые бежали в мою сторону 
от одного из ближних домов. Они подбежали ко мне и без всяких пре-
людий начали меня «вязать». Один скрутил руку, другой подсек, после 
чего я оказался на земле. Я начал кричать, они мне в ответ «разбе-
ремся». Чувствуя, что захват не очень сильный, я освободился от него 
и встал. Тогда с криками «ах ты так» они вылили на меня два баллон-
чика со слезоточивым газом. Как потом оказалось, у меня были ожоги 
глаз. Подъехала машина ППС, из нее вышел их командир и начал их 
ругать, мол, вы смотрите, кого скрутили, это же нормальный чело-
век. Тогда они решили ехать в райотдел разбираться. А я успел уже 
позвонить тому человеку, который меня подвозил. Я включенный теле-
фон держал в кармане, пока все это происходило со мной. И он прак-
тически все слышал. Когда он вернулся и стал возле машины ППС, из 
нее вышел старший наряда и поговорил с ним. Потом мы все поехали 
в райотдел. Там меня посадили в камеру, дали бумагу и сказали пиши 
пояснительную, что происходило. А у меня во время задержания повре-
дили палец, как потом оказалось, сломали. Ничего писать я не стал, 
позвонить мне не давали, все вещи отобрали, и держали так часа три. 
Когда пришел их начальник я ему сказал, что в сумке лежит крупная 
сумма денег, и если она пропадет, то мало места будет всем. Когда 
я общался с офицерами (они были со звездочками на погонах), то они 
вели себя нормально, видели, что я не пьяный, одет прилично, разгова-
риваю вменяемо.

Пока я там сидел, мой знакомый вызвал родителей, приехали дру-
зья, адвокат. Но им говорили, что меня в райотделе нет. Ведь когда 
меня привезли, то в книгу регистраций меня не записали. Уже потом, 
когда меня отпускали, мне дали подписать несколько бумаг. Часть 
я отказался подписывать, часть они таки заставили подписать, ина-
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че пригрозили оставить на сутки. В журнале я расписался, но таким 
образом, что я там был не три с лишним часа, а 15 минут. Объясни-
тельную мне таки пришлось писать. Пока я ее писал, в комнату за-
вели все дежурившие в тот день наряды, в основном молодых сотруд-
ников, которые мне рассказывали, что со мной будет, если я что-то 
неправильно напишу. Угрожали, короче. Мне в пояснительной надо было 
написать, что я когда шел, то выбросил в мусорку какой-то пакет. 
Причем, после этого я начал убегать от патруля, они за мною гнались, 
а потом не смогли этот пакет найти. Это, мол, и вызвало подозре-
ние наряда, что и привело к моему задержанию до выяснения обстоя-
тельств дела. И еще надо было написать, что я оказал сопротивление 
при задержании, поэтому была применена сила. Еще они хотели, чтобы 
я написал, что при задержании они мне представились, чего на самом 
деле не было. Я ничего этого писать не стал.

Когда мои родители пытались найти меня, то им говорили, что 
меня там нет, но когда уже позвонил дежурный по городу (родители 
уже туда дозвонились), то тогда уже признали мое задержание. После 
это меня буквально через 15 минут выпустили.

Мы сразу же поехали на медэкспертизу, посмотрели повреждение 
глаз и руки. На следующий день я написал заявление в районную проку-
ратуру с копиями в генпрокуратуру, прокурору города и райотдел. Ку-
да и что писать мне советовал товарищ, который работает в проку-
ратуре. До тех пор, пока не пришел запрос из прокуратуры области, 
районная прокуратура не реагировала. В районной прокуратуре моло-
денький сотрудник со скучающим видом опросил меня, взял данные мои 
и товарища, что меня подвозил, сказал, что вы можете прийти с ним 
тогда я, наверное, его тоже допрошу.

Я также пообщался с сотрудником внутренней безопасности. Они, 
таким образом, отреагировали на мое обращение к начальнику област-
ного управления милиции. Так вот он мне сказал, что после проведен-
ного расследования я оказался таки виновным, я спровоцировал сотруд-
ников ППС на адекватные действия, а вот начальник того патруля, 
который ругал их за то, что меня вязали, будет строго наказан. Тот 
лейтенант, кстати, чуть ли не единственный нормальный мент был. 
Мы с ним говорили, так он мне поведал, что это уже не первый случай 
был у этих пацанов из патруля, они и раньше необоснованно применяли 
силу к людям. Он мне еще тогда сказал, пишите жалобу, а я на этом 
основании попытаюсь с ними разобраться.
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В результате из районной прокуратуры мне пришел отказ в воз-
буждении дела. Из других мест вообще ничего, видимо они из районной 
разослали туда копии и те успокоились.

Как показал мой случай, законным путем решить такие вопросы 
нельзя. При первой встрече с начальником областного управления он 
развел руками и сказал, что если его службы не смогли найти дока-
зательств нарушения закона, то он ничего сделать не может. Одна-
ко потом, когда мы решили добиваться справедливости любым путем 
и подключили влиятельных знакомых, которые неофициально поговори-
ли с ним, те сотрудники ППС были строго наказаны, один даже был 
уволен из органов.

Інтерв’юєр: Каковы, причины насилия, пыток, ненадлежащего 
обращения?

Жертва: Чувство абсолютной безопасности. Они знают, что свои 
их всегда «отмажут». Если, конечно, не вмешаются более влиятель-
ные силы.

Общеизвестно, что рыба гниет с головы. Если в прокуратуре или 
милиции начальство позволяет себе рукоприкладство по отношению 
к своим подчиненным, то что тут говорить об обычных гражданах.

Інтерв’юєр: Что нужно делать, чтобы снизить количество случа-
ев незаконного насилия?

Жертва: Должна быть воля – политическая или какая другая. Та-
кая ситуация сегодня выгодна, так как любая силовая структура – 
это своего рода кормушка для тех, кто умело ее использует в своих 
целях. Ведь сегодня за деньги продаются дела, отмазываются или на-
оборот садятся люди. Слова «мораль», «нравственность», «честность» 
сегодня даже уже не ругательства в государственной системе и в об-
ществе в целом, сегодня многие люди даже не понимают их смысла. 
Видимо нужно каким-то образом сделать так, чтобы правоохрани-
тельные органы перестали быть местом для заработка денег, а стали 
субъектом защиты законности.
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д О д а т О к 6

Інтерв’ю з матір’ю жертви незаконного насильства (наводиться мовою орігіналу)

Інтерв’юєр: Расскажите, пожалуйста, как все произошло.
Мати жертви: Мой сын со своим другом возвращались со спортив-

ной тренировки. По дороге их встречает патруль ППС и просит пока-
зать документы. Ребята при себе документов не имели и предложили 
пройти до их дома. В это время один из патрульных поднимает с земли 
клочок бумаги, второй лезет через ближайший забор и достает оттуда 
пластиковую бутылку, после чего ребят обвиняют в том, что в этих 
предметах они только что выбросили наркотики и шприцы и им при-
дется пройти в отделение. На них одевают наручники, отводят снача-
ла в опорный пункт милиции, звонить со своих телефонов им не разре-
шили, их просто сразу отобрали. Через несколько часов за ними приез-
жают из районного отдела милиции и забирают туда. А вот там уже 
с ними начинают плотно работать сотрудники ОБНОН. Их развели 
в разные комнаты, одного, младшего (16 лет), начали бить, а старшего 
(18 лет) заставляли подписывать какие-то документы. Моего сына би-
ли практически пять часов, все это время он находился в наручниках. 
Ему всячески угрожали, грозили убить, били по голове, в основном по 
затылку. Потом начали надевать пакет на голову. Он его прогрыз, они 
тогда стали одевать два пакета сразу. Тогда сын вырвался, выскочил 
в коридор и побежал. Они его догнали, повалили на пол и стали изби-
вать ногами. Сын потерял сознание, тогда они привели его в чувство 
и позвонили мне со словами «заберите своего сына, он наркоман».

Когда мы с родителями второго парня приехали в райотдел, то 
нам детей сразу не отдали. А когда меня завели в ту комнату, где был 
сын, то показали на клочок бумаги, где лежало какое-то вещество, 
и сказали, что вот это тот наркотик, который у них обнаружили. 
Но я сразу увидела, что это очень похоже на простой табак и никаких 
схожих признаков с коноплей это не имеет. Я им так и сказала. Тог-
да они говорят, мол, сейчас можете сына забрать, а завтра придете, 
и будем разбираться. При этом потребовали подписать бумагу, что 
я претензий не имею. Я вижу, что мой сын в очень плохом состоянии, 
руки стерты наручниками до крови, все лицо в точечных кровоизлия-
ниях, поэтому я подписала эту бумагу, лишь бы поскорее его забрать 
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домой. Иначе они пригрозили, что оставят сына на ночь в райотделе. 
А ведь они не имели права задерживать несовершеннолетнего.

Знакомые потом мне сказали, что они слышали, как из РОВД до-
носились громкие крики «люди помогите, убивают». Это кричал мой 
сын так, что даже в соседних домах это было слышно.

На следующее утро мы уже были в областном отделении детской 
клинической больницы. Диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, 
множественные ушибы живота, грудной клетки. Потом мы еще месяц 
лечились в стационаре.

Через три дня мы поехали на судмедэкспертизу, причем милиция не 
хотела, чтобы мы ее проходили. Мне пришлось много порогов оббить, 
чтобы добиться разрешения на эту экспертизу. Так вот мне эксперт 
мне сказал после осмотра, что бил лох, так как оставил множествен-
ные следы на теле, так что даже если бы он и хотел скрыть послед-
ствия, то с такой «работой» это просто не возможно.

После того, как наше дело рассмотрел помощник районного проку-
рора, он мне сказал, что наши дети наркоманы, мол, это видно по всем 
показаниям. Его слова были такие «не добили – добьем, не нашли – 
найдем, но своих отстоим». Это он имел ввиду, что милиционеры под 
суд не пойдут.

Мы писали в разные инстанции – МВД, начальнику областного уп-
равления, прокуратуру, и везде как под копирку писали «разобраться по 
месту жительства», то есть все приходило обратно в райотдел, где 
все и случилось.

На нас завели уголовное дело и подали в суд. Но суд мы выиграли. 
В постановлении суда четко было указано, что действия сотрудников 
ОБНОН были незаконные, что непосредственно на теле и вещах ре-
бят наркотиков обнаружено не было, осмотр места происшествия, где 
якобы были обнаружены наркотики, был произведен через 5 часов после 
задержания, из чего следует, что не существует прямых улик, доказы-
вающих вину ребят. Кроме того, были нарушены процессуальные нормы. 
Например, на протоколе не стояла дата, подпись была не моего сына.

Сначала мы хотели подать в суд на незаконные действия сотруд-
ников милиции и нанесение побоев, но потом побоялись мести. Под на-
шими окнами несколько дней стояла милицейская машина, я боялась 
выпускать сына из дома. А одной ночью в нашу дверь ломился какой-то 
человек и кричал, что мой сын «сдал» милиции какого-то дилера нар-
котиков на районе. Я позвонила в милицию и попросила выслать наряд, 
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мне ответили, что все наряды на выезде, потом перезвонили через пол-
часа, но к этому времени тот человек уже ушел.

Інтерв’юєр: Каковы причины насилия, пыток, ненадлежащего 
обращения?

Мати жертви: Им нужно выполнять план, самих наркоманов им 
трогать не выгодно по разным причинам (стукачи, работают на ми-
лицию), а простых ребят ловят и вешают на них преступления. Кроме 
того, таким образом, они зарабатывают деньги. Берут ребят, а по-
том за откуп выпускают. Родители готовы заплатить любые деньги, 
лишь бы их дети не попали в такую ситуацию, как мой сын.
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SUMMARY OF THE RESEARCH 
“UNLAWFUL VIOLENCE IN MILITIA – 2009”

Methodology of the research

The research of torture and ill-treatment spread in law-enforcement 
agencies has number of complicated purposes, related, firstly, to high la-
tency of the phenomenon. It is obvious, that open the curtain что over the 
phenomenon we can only using the complex of methods and combining 
the data obtained in the course of work with different social and profes-
sional groups.

That is why the working group strived for obtaining maximum infor-
mation from all available sources, which allowed to compare data not only 
with results of the survey of year 2004, but also, partially, verify them due 
to comparing approaches to the phenomenon. For this purpose we’ve used 
the following methods of observance and data gathering:

– survey of the population of 5 regions of Ukraine (3000 people in 
Kiev, Kharkiv, Lviv, Poltava regions and Crimea) with use of meth-
od of structurized interview at their household;

– survey of 200 inmates of prison;
– conducting of focus – groups and individual semi-formalized in-

terviews of experts, encountering the problem of unlawful violence 
in law-enforcement agencies (militia officers, lawyers, physicians, 
NGO activists, judges);

– interviewing of torture victims in law-enforcement activity;
– survey of militia officers with use of structurized face-to-face inter-

view (500 persons);
– analysis of departmental statistics of the MIA of Ukraine, related 

to human rights protection by militia officers;
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– analysis of legislation acts of the MIA of Ukraine, directed on hu-
man rights protection in law-enforcement activity.

Such research methods’ and target groups’ combination allowed us to 
solve a number of tasks:

– statistics’ analysis, population survey, inmates and militia officers’ 
allowed to estimate the scale of torture and ill-treatment applica-
tion, study the attitude to the phenomenon and reasons of it.

– torture victims’ interviewing provided invaluable materials about 
mechanism, succession and consequences of unlawful violence;

– analysis of legislation base of the MIA of Ukraine allowed to esti-
mate Ministerial activities on the direction of counteraction to tor-
tures and ill-treatment in militia;

– interview and focus – groups with experts allowed in a detailed 
manner to consider not only issues, related the spread of unlawful 
violence and tortures, but also obtain data about social, legal, 
psychological aspects of the problem, discuss ways of their solving 
in the future.

sampling justification

For the research we’ve selected 5 regions, which are structurally repre-
sented different parts of Ukraine: Lviv, Kharkiv, Poltava, Kiev and Crimea. 
In each region in the course of mass survey were conducted 600 face-to-
face interviews in randomized sample. Thus, in Donetsk Region the survey 
was conducted in Regional centre, 5 other Regional Cities, one settlement 
and three villages; in Kiev Region – in Kiev, four cities of the Region, one 
settlement and 4 villages; in Lviv – in Regional Centre, three Regional 
Cities, one settlement and 11 villages; in Odessa – in the Regional Centre, 
tre Regional Cities, one settlement and 9 villages; in Kharkiv – in the Re-
gional Center, three Regional cities, one settlement and six villages.

Viewing purposes and goals, characteristics of the research object, in 
the given sociological survey was used two-level sampling with use of sys-
tematic sampling on the first stage and randomized sampling on the sec-
ond stage. On the first step of sampling from general population, repre-
sented by lists of addresses of households by using the systematic selection 
were selected 180 starting points of respondents. These starting points were 
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the beginning for the respondent chain consisting of 5 addresses. On the 
second step of the sampling (selecting respondents in households) was used 
procedure of randomized sampling “the nearest birthday in the house-
hold”. Parameters of the sample as a whole reflect the model of general 
population and meet requirements of representativeness. Sampling error is 
not exceeding 0,5%. This gives us an opportunity to spread all conclusions 
of the research to the whole general population with an error of 0,5%. All 
research data were mathematically processed with use of statistic package 
of SPSS (ver.13.0).

Militia employees survey was conducted with use of quote sampling 
(n = 500), composed of statistic data, obtained at the Department of Per-
sonnel of the MIA of Ukraine. We’ve interviewed militia employees from 
5 regions the quote sampling was selected on the ground of the number of 
employees from these regions.

Selection of inmates (n = 200) was with use of criterion of conviction 
in the course of last five years. Such method has a number of disadvan-
tages, but was the only possible in view of complicated cooperation with 
the State Penitentiary Department of Ukraine for the period of research 
arrangements (summer of year 2009).

All surveys used standard procedure: the research conducted with use 
of personal (face-to-face) interview. The duration of each interview was 
30–50 minutes.

Interviewers’ training: all interviewers were specially trained. The train-
ing was conducted by interviewers’ team coach on the ground of detailed 
instruction, prepared by the Project Coordinator and emphasizing on:

– Explanation of the research goals;
– Explanation of peculiarities of the research topics;
– Explanation of peculiarities for respondents’ selection for the given 

research;
– General recommendations for conducting of the interview: dealing 

with refusals; work with “emotional” respondents;
– Explanation of the questionnaire with detailed comment of some 

specific questions.
Each interviewer in the course of respondents’ interviewing filled in 

the route paper, where he/she fixed respondents’ data, their addresses and 
other significant information about the course of the interview.

In the course of the research we’ve executed quality control of the 
field research. It was executed on the following directions:
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– 100% control of correct questionnaire filling;
– 100% analysis of interviewers’ logs to be sure that respondents were 

chosen according to sampling rules;
– 10% selective control of the fact and fullness of the interviews, 

sticking to respondents’ selection method with use of repeat atten-
dance of the respondent;

– selective control of the fact and fullness of the interviews, sticking 
to respondents’ selection method with use phone respondent inter-
rogation;

– 100% logical analysis of questionnaires.
Results of the conducted surveys were essentially amended by inter-

views and focus-groups with target groups which played a role of experts. 
Thus, in the course of the research were conducted:

– 15 interviews and 8 focus groups with militia employees (detectives, 
internal investigations detectives, Minister of Interior Assistants);

– 11 interviews и 8 focus groups with experts (layers, NGO activ-
ists);

– 20 interviews with torture victims in militia.

chapter 1. Militia activity and the probleM 

of unlawful violence

1.1 departmental data. 
analysis of the Mia of ukraine statistics in the sphere 
of human rights protection by militia employees

As it was established in the course of conducting the first research 
(2003–2006) concerning the spread of the cruel treatment in law-enforce-
ment activities the dynamics of the general level of crime committed by 
militia officers as a whole fully corresponds to rules of changing the gener-
al crime rate in Ukraine. This interrelation as a whole preserves the trend, 
except of the last 2 years, when number of convicted militia employees in-
creased as a results of active counteraction of the Ministry of Interior of 
Ukraine to such negative phenomena.
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In the view of this fact the general crime rate among militia employ-
ees for the period of 1992–2009 years stayed on a relatively low level and 
made 11 crimes for 10,000 people in comparison with the same indicator 
through Ukraine: 97,7 crimes for 10,000 people.

Generally for the period of 1992–2009 years in Ukraine there were 
established more than 8883 criminal cases on facts of militia officers’ mis-
conduct, which resulted in the investigations and courts verdicts in relation 
of 4657 persons. To other types of liability for other offences or misde-
meanors were attracted 30321 militia employees for the same period.

In the course of 2007–2008 years there was sufficient increase of 
number of convicted militia employees: 96% and 64% in comparison with 
year 2006. The increasing took place in 20 Regional and Transportation 
Headquarters of the MIA of Ukraine. The most sufficient increasing of 
militia crime in 2007 rate were in Volyn, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Za-
porizhzha, Lviv, Mykolayiv, Odessa, Sumy, Kharkiv, Kherson, Cherkasy 
regions, in the Cities of Kiev and Sebastopol, on Dnieper Transportation 
Headquarters. According to results of the last 2 years the most significant 
increase of number of convicted militia officers is observed in City of Ki-
ev (50), Dnepropetrovsk and Kherson (44), Lviv (30), Sumy and Cherni-
hiv (28) regions and Autonomous Republic of Crimea (24).

The highest ratio of convicted militia officers for 1,000 militia em-
ployees (generally in Ukraine – 1,78) in year 2008 was in Kherson (5,4), 
Chernihiv (5,3), Ivano – Frankivsk (4,6), Ternopyl (3,4) regions and Au-
tonomous Republic of Crimea (3,0).

Generally, among militia employees convicted in 2007-2008, 60,2% 
were persons in the age of to 30 years and 51,2% – with length of service 
in militia up to 10 years. Almost each third convicted in 2007 (114 from 
349), committed crime in a organized criminal group, including – 19 facts 
of power exceeding, 3 – misuse of power, 2 facts of corporal damages in-
fliction.

The biggest number of attracted to criminal liability militia employees 
in the period of 2007-2008 was among criminal detectives (113), beat offi-
cers (110), investigators (83), public order maintenance (78), drug unit (46), 
traffic patrol (37).

Comparing the general dynamics of number of service and general 
crime rate, committed by militia employees, indicates increasing the num-
ber of service crimes, which was in year 2008 in 3 times higher that gen-
eral crime level.
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Analysis of the crime structure, committed of militia personnel in the 
sphere of service activities in 2002-2008 years allows to certify the advan-
tages of corruption facts, excessive use of the mandate and power misuse.

Result of the last two types of crime is the physical violence and vio-
lation of main human right – right to life and personal integrity. During 
2007-2008 the most part of convicted persons for excessive use of the man-
date were in Kharkiv Region (19), City of Kiev (16), Odessa Region (13), 
Rivne Region (11) and Lviv Region (10). Among convicted persons for this 
particular crime aprox. 33% were criminal detectives and 22% – beat of-
ficers.

Using court cases we’ve found that the most significant part of con-
victed persons committed crimes while were on duty. The place of those 
crimes and misuse of force and special weapons, other types of cruel and 
degrading treatment in 68% of cases were service offices and abandoned 
places.

The biggest part of convicted persons for service crimes is persons in 
the age up to 30 years, 20 – 25 years, 25 – 30 years (25,3% and 32,6% 
correspondently).

In the structure of the general crime the biggest steak is car accidents 
(22,5%), which twice as bigger than all registered cases of infliction of cor-
poral damage and murders – 11,1% and 9,4% correspondently.

We’ve paid our attention on the “non-transparent” crime category 
which is marked as “others”, which steak is almost one third (32,9%) of 
all general crime. The indicated chapter includes the number of convicted 
persons for sex crimes, crimes against life and health (including tortures), 
against will, dignity and integrity, against human rights and fundamental 
freedoms, against property, against public order, against traffic safety and 
others.

Using data for the 1st of January, 2009 the Prosecutors’ Office pro-
ceeded 1314 criminal cases on 1083 militia officers. Among them investi-
gation proceeding in 362 for excessive use of mandate, 211 – for misuse of 
powers, 34 – for corporal damage, 11 – for tortures.

Analysis of statistical indicators concerning torture cases

If we narrow our analysis to torture cases only we can sort out among 
all crimes some fewer cases, fixed in the statistic forms. Thus, Prosecutors’ 
Office during the period of 2002–2008 years in relation to militia officers 
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established only 16 criminal cases on Article 127 of the Criminal Code of 
Ukraine (Torture):

Table 1. Number of criminal cases on Article 127 of the CCU

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Proceeded criminal cases 1 1 1 6 11 12 15

– established in the current year 0 0 0 5 5 2 4

– closed because of rehabilitation 
motives

0 0 0 0 0 2 4

Convicted persons 0 0 0 0 0 2 3

Taking into consideration all statistic splits even among smaller part 
of criminal cases we consider as useful to count all crimes potentially re-
lated to torture and ill-treatment. And we should emphasize as minimum 
as 6 categories: murder, infliction of corporal damage, rape, hooliganism, 
misuse and excessive use of power. The stake of these crimes according to 
statistical data of 2002-2008 years makes 45,4% from the whole number of 
convicted militia officers.

If we’ll introduce more severe selection criteria and not include persons 
convicted for rape and hooliganism, the whole picture won’t change – the 
steak of sorted out facts will be 43,5% of all convicted militia officers. 

To the indicated massive we should also add a number of militia of-
ficers who were disciplinary punished for some misconducts which could 
indicate signs of tortures and cruel treatment of detainees and arrestees. 
These facts are, first of all, violation of discipline, unlawful inquiry meth-
ods, unlawful use of special weapons, unlawful actions against detainees, 
and also unlawful administrative detention and unlawful attraction to ad-
ministrative liability, unlawful arrest and unlawful attraction to criminal 
liability. The stake of employees committed such offences makes only 5,3% 
(684 persons) from the general number of disciplinary punished militia 
employees (12 905 persons) during 2002–2008 years. When using severer 
selection criteria and consider only facts of unlawful inquiry methods, un-
lawful use of force and weapons against detainees, the stake of such per-
sons will make only 0,4% (53 persons).

Considering all indicated aspects we could compose a picture of so 
called risk zone, i.e. potentially revealed scale of unlawful militia officers’ 
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actions, which closely relate to the practice of torture and cruel treatment 
application (Table 2).

Table 2. The number of militia employees attracted to criminal disciplinary liability 
for actions (deeds), which may be connected to tortures and ill-treatment

YEARS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total number of convicted persons 89 108 147 146 178 349 293

– among them are:

murder 3 1 7 4 1 8 5

corporal damage 5 4 9 2 0 7 7

Rape 3 1 1 0 0 1 1

Hooliganism 3 1 0 3 5 0 6

Misuse of power 7 16 21 19 17 47 41

Excessive use of power 34 39 51 34 43 79 59

Totally punished for law breaches 1649 2061 2814 1451 1366 1474 2090

– among them are:

Unlawful inquiry methods 6 1 1 0 0 3 0

Unlawful use of special weapons 7 3 1 5 1 0 6

Unlawful deeds towards 
detainees 

1 0 0 13 0 5 0

Unlawful administrative 
detention 

21 25 31 27 3 25 15

Unlawful attraction 
to administrative liability 

20 34 74 56 34 75 56

Unlawful arrest 0 0 1 2 1 3 1

Unlawful attraction 
to criminal liability

6 5 27 16 44 21 8

Estimating the spread of cruel treatment in law-enforcement activity 
we could not escape the analysis of applications, reports and complaints 
on unlawful actions of militia employees. We also admit that departmental 
statistic forms of the MIA of Ukraine are remaining sufficiently unclear 
from the point of view of accountability to society. Citizens’ complaints be-
ing fixed at the Department of Documentary Maintenance and Regime are 
considered by employees of other departments and services with decision 
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making, which being fixed as in the particular service and in Ministry as 
a whole. But to track out such obvious things as correspondence of com-
plaints to number of decisions made on this categories of complaints is not 
possible. The main reason is different registering categories which are being 
used by departments and services and also absence of complaint categories 
as “tortures”, “beating and cruel treatment”, “unlawful inquiry methods”.

That is why the analysis of complaints and applications is not full 
enough, but it allows identifying some important points. Among number 
of complaints directed to law-enforcement agencies concerning unlawful 
deeds of militia officers 7,8% of complaints are about beating and corporal 
damage infliction. Information about torture facts made only 1,3% of all 
number of citizens’ complaints.

The percentage of complaints confirmation is about 9,2%. Approxi-
mately the same level (9,5%) of complaints’ confirmation was observed 
during 2002-2003 years. But in year 2006 percentage of complaints on 
tortures and beating increasing in 10 times (Table 3):

Table 3. Distribution of citizens’ applications and complaints during 2002–2008 years

2002 2003 2005 2006 2007 2008

1 Proceeded number 
of applications 
and complaints on 
unlawful militia deeds 

2126 2340 2072 2436 2524 1677

– among them 
confirmed

231 
(10,8%)

170 
(7,3%)

696 
(33,6%)

231 
(9,5%)

120 
(4,7%)

No 
data

1.1. Including:

1.1.1 – tortures 32 
(1,3%)

No 
data

12

– among them 
confirmed

23 
(71,8%)

2
No 
data

1.1.2 – beating and corporal 
damage infliction 

215 
(8,8%)

No 
data 

268

– among them con-
firmed

152 
(70,7%)

28
No 
data

1.1.3 – unlawful detention 
and beating 

149 
(7%)

181 
(7,7%)

– among them con-
firmed

17 
(11,4%)

14 
(7,7%)
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What are general representations of the population about unlawful vio-
lence spread in law-enforcement activity? As a whole 18% of respondents as-
sert, that torture practice in law-enforcement activity is “really spread” and 
31% of respondents assert that “tend to be spread”. Estimating the work of 
local militia, 14% of respondents indicate that using violence in their work 
is “really spread”, and 27% thinking that “tend to be spread”. Another in-
teresting fact is the comparison of these results with that point, how do mi-
litia employees themselves estimate the unlawful violence spread. The big-
gest part of surveyed militia officers indicate, that such phenomenon is still 
available, but very rare. 58% of militia respondents indicated that unlawful 
violence and tortures are not spread at all and 23,9% think that they are 
tend to be not spread. But learning the personal experience of respondents 
shows, that among militia employees almost one fifth (19,1%) previously has 
experience of applying unlawful physical and psychological violence. At the 
same time only 8% of respondents told, that they have met such things dur-
ing last year. Analysis of frequencies of unlawful violence showed that there 
is a direct dependence between frequency and length of service. If take em-
ployees working no longer that one year, they met unlawful violence and 
tortures only in 3,2%, among officers with 2–5 years term 6,5%, and among 
those who served for more than 20 years – 20%. The most frequent cases 
of tortures are met in bet officers’ unit (12,5%), criminal investigation de-
partment (11,2%), investigation unit (10%). Experienced representatives of 
these services are more frequently involved in unlawful violence or informed 
about them according to data obtained from victims’ interviews.

It seems like the percent of people, encountered with tortures is very 
low. But we should consider that torture is extremely latent phenomenon and 
torturers clearly realize that they’re committing crime. That is why in the 
course of the research all data was checked with control questions. For in-
stance we cleared up the opinion of militia employees concerning using of 
physical and psychological violence as one of investigation methods. 30,1% of 
respondents agreed with such assumption. 24,9% – found difficult to answer. 
As a result less than a half (45,1%) militia employees did not agree that tor-
tures and beatings are methods of work of contemporary Ukrainian militia.

Another interesting distribution of answers we’ve found on the ques-
tion – “Did you become a victim of designated beatings, tortures from the 
side of militia employees with the purpose of crime detection?” in the gen-
eral massive of the population 0,8% of respondents responded that there 
were few cases and 2,7% of respondents said that they have experienced 
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one case of tortures. If we summarize that 96,5% of the Ukrainian popu-
lation have never met the unlawful violence from the side of militia, 3,5% 
still have such experience. At the same time even taking into account such 
a minor number, actually it consist 105 cases of unlawful violence towards 
the respondents personally. If we recount this percent on the general pop-
ulation of the Ukraine we’ll get the number of 1 300 000 people became 
a victim of unlawful violence from the part of militia employees.

But we should admit that violence in militia is much more latent 
phenomenon than for militia employees. As a result information about it 
could be received from the restricted number of sources – personal expe-
rience or stories of friends and relatives. Emphasizing the group of respon-
dents which in different status were in militia stations (detained, delivered, 
invited, suspected) show, that among those people the number of those 
who became violence victim from the side of militia employees is higher. 
If generally among the population people who encountered with tortures 
and violence in the course of crime detection make 3,5%, but among group 
of visitors – 18,1%. This means that person who came to militia in any sta-
tus (witness, visitor, detained) the chance to become an unlawful violence 
victim increases in 6 times.

In order to estimate the dynamics of spread changes of unlawful vio-
lence, tortures and degrading treatment we’ve compared data of the survey 
of 2003. In what circumstances was violence used? What is the appearance 
of unlawful violence from the side of militia employees? Basing on the 
experts’ opinion we’ve studied the most frequent stages where it is being 
used – detection and investigation of crimes.

What types of unlawful violence and ill-treatment were applied to you during last 5 years 
in the course of detention?

Period

Before 2003 2003 2004–2009

1. Infliction of beatings, corporal damage 113 55 49

2. Excessive use of special weapons 
(using of handcuffs more than 2 hours; 
beating by baton on head, breasts, stomach)

No data No data 19

3. Excessive confinement in non-equipped 
places (vehicles, offices, lobbies, 
basements)

No data No data 26
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So in course of the first stage of the research in year 2003 survey of 2000 
respondents allowed to reveal 113 cases of beatings and corporal damage, 
applied before 2003 year by the militia employees in the course of detention. 
Immediately in the year of the first stage – year 2003 we’ve encountered 55 
victims (which makes 2,73% of respondents). While estimating the period of 
2004–2009 years we’ve succeed to find 49 cases of beating infliction in the 
course of detention, which made up 1,64% of respondents. We can make 
a conclusion about insufficient but decreasing number of violence cases.

The research data of 2009 shows, that among those who encountered 
with unlawful violence in law-enforcement agencies during the last 5 years 
(104 respondents, 3,5% of the general massive), 47,1% of respondents be-
ing exposed to beatings and corporal damage already on the stage of de-
tention. Among 3000 of interviewed people this made 49 cases. And at the 
same time towards 18,3% (19 cases) of suffered respondents were exces-
sively used special weapons, i. e. extra long using of handcuffs, severely 
beaten with a rubber baton. Another frequent human rights violation on 
the given stage was extra long confinement of detainees (mostly unlawful-
ly) in non-equipped places – basements, offices, lobbies, vehicles. We’ve 
countered 26 cases or 25% of respondents.

To estimate number of violence victims and compare them to data of 
2003 year we’re using the scale and dynamics of unlawful violence in law-en-
forcement agencies. For this purpose the percent of victims of different types 
of violence we took from the general number of adult population (elder than 
18 years) of Ukraine, which according to data of State Committee of Statis-
tics of Ukraine (www.ukr.stat.gov.ua) in year 2009 made 37 777 000 people.

Data comparison shows, that in the period since 2003 year there 
was a decreasing of number of persons, suffered from beatings and cor-
poral damage. This is shown by the decreasing on one percent which in 
Ukrainian scales decreasing the number of suffered people approximately 
on 400 000 people. But estimated number of suffered people is still about 
600 000 people a year.

Some gaps of the toolkit which was used by us in 2003 year, do not 
allow us the dynamics of victims in non-equipped places (lobbies, offices, 
vehicles), which is often take place before the detention will be registered. 
Estimated distribution of such phenomenon in 2009 year showed that vic-
tims of inhuman treatment makes up about 300 000 people.

As a whole according to research data, there is an obvious trend to 
shift facts of unlawful violence from the detention stage to the investigation 
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stage. Thus if the number of victims of beatings and ill-treatment at the 
detention stage decreased for the period of 2003–2009 years, but the num-
ber victims of the same phenomena at the stage of investigation increased 
insufficiently. The research data indicate on the increasing number of per-
sons, suffered of beatings, corporal damage, whose estimated number this 
year makes about 491 000 per year. We’ve revealed an increase of number 
of torture victims which makes about 113 000 per year.

What types of unlawful violence were applied to you at the stage of detention 
and delivery to militia station during the last year?

2003 2009

% of 
respondents 

Estimated 
number of 
victims 

% of 
respondents

Estimated 
number of 
victims

Affliction of beatings, 
corporal damage

2,73 1 026 616 1,6 604 433

Excessive confinement 
in non-equipped places 

No data No data 0,9 339 993

What types of unlawful violence were applied to you at the stage 
of investigation during last year?

2003 2009

% of 
respondents 

Estimated 
number of 
victims 

% of 
respondents

Estimated 
number of 
victims

Affliction of beatings, 
corporal damage

0,94 355 293 1,3 491 102

Tortures with use of special 
weapons or methods

0,25 93 498 0,3 113 331

What types of unlawful violence were applied to you at the stage of detention 
or investigation during last year?

2003 2009

% of 
respondents 

Estimated 
number of 
victims

% of 
respondents

Estimated 
number of 
victims

Blackmailing 0,70 261 795 1,1 415 547

Threats, threats in relation 
to relatives and friends 

1,29 486 191 1,7 642 210

Degrading treatment 1,39 523 590 1,9 717 764
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Estimating the spread of unlawful psychological violence, we also 
can ascertain the increase number of main types – militia employees 
started more frequently using blackmailing (about 400 000 victims per 
year); threats, threats in relation to relatives and friends (about 642 000), 
and degrading treatment of detained persons (more than 700 000 victims 
per year).

Obtained data allow us to speak about trend of shifting of torture facts 
from detention stage to investigation. This could be explained first of all by 
the fact, that violence is becoming more latent in the society where militia 
work is being discussed widely. Militia employees are tend to apply unlaw-
ful violence much “wisely” – in the abandoned or deserted places, without 
leaving any tracks to avoid possible problems and make the violence fact 
very hardly provable. This is can be easily made without access to lawyer 
and physician. To our regret, this is influencing the scale of unlawful vio-
lence – the number of victims is stable.

There are number of factors promoting unlawful violence in law-en-
forcement agencies in the course of criminal investigations according to 
results of the research. Among the most frequent reasons admitted by ex-
perts and victims is insufficient providing of human rights:

– the right to inform third party about the fact of detention;
– The right to be inspected by a physician;
– The right on free legal aid;
– The right to meet a lawyer before the first interrogation;
– Insufficient objectiveness in conducting of internal investigations of 

human rights violations.
Adopted by the MIA of Ukraine after 2005 legislation bills directed 

on strengthening the control over detentions, upholding the rule of law 
lead, to our regret, to the procedures when actually detained people are 
being registered as visitors, delivered or just simply not registering in 
registration books. This is in turn led to the situation, when number of 
convicted people admitted that they were placed to the detention room 
after in 3 days after detention, increased from 17% in year 2003 to 45% 
in 2009.

According to the convicted persons’ survey 35% of respondents admit-
ted that they were proposed to sign the detention protocol after 12 hours. 
64% of respondents admitted that they were hold in non-equipped prem-
ises (offices, vehicles, lobbies). 44% of respondents said that they were re-
fused to give a call and inform a third party about their detention. Only 
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16% of respondents were told about their rights. As a whole, about the 
right to free legal aid were informed only 18% of respondents and 51% of 
respondents had no idea about such a possibility.

One of the most important indicators of those how do society relates 
to the torture and ill-treatment problem in militia is the attitude of a regu-
lar citizen to the fact who should be afraid of this phenomenon. According 
to survey data 63,1% of respondents consider NOBODY IS INSURED of 
unlawful violence and tortures in militia! This number shows how great 
is the fear of becoming a victim of torture in modern Ukrainian soci-
ety. These data coincide with results of convicted persons’ survey. Among 
them 63,9% of respondents admitted, that nobody is insured of becoming 
a victim of unlawful violence from the side of militia employees. We can 
make a conclusion that in the imagination of the majority of population of 
Ukraine tortures and unlawful violence in militia are frequently have blind 
and uncontrollable character. That’s why many people think that anyone 
could become the victim.

Here we’re proposing the victimization rating for representatives of different groups

№
Category Number 

of respondents 
Rating

1. Professional criminals 13,2 3

2. Any person committed a crime 16,9 1

3. Vagrants, alcohol addicts 12,2 4

4. Juveniles 4,5 8

5. Those who provokes militia employees 16,8 2

6. Crime suspects 10,8 6

7. Any suspect 12,0 5

8. Foreigners 1,6 9

9. Poor people 9,7 7

10. Nobody is insured 61,6

11. This does not threatens anybody 2,5

17,3% of respondents consider, that only those who committed 
a crime, provoking or offending militia officers should be afraid of un-
lawful violence. We also should admit that number of people considering 
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that unlawful violence is not threatening anybody is very low about 2,6% 
of respondents. The lowest number of such people is among those who al-
ready visited militia station – 0,7%.

As whole imaginations of regular people and those who have experi-
ence of visiting militia stations about fact, who should be afraid of tor-
tures are coinciding. But there are still some differences. So among inter-
viewed people who have personal experience of being delivered to militia 
stations, the majority of people who admit that any suspect could be tor-
tured and beaten and nobody are insured against this. It is obvious, that 
among those who have been suffered of unlawful violence during the last 
5 years the number of people who think that nobody is insured of being 
tortured is higher. So among those who’ve been at militia station there are 
87,5%, and among those who’ve been at militia station only once there 
are – 86,3%.

Interviewed convicted people are tending to relate to the risk group 
different categories of people who are already on police accounts. So they 
relate to the risk group people who committed a crime (34,6%), or suspects 
in any crime (31,9%).

Considering problems of unlawful violence and cruel treatment in 
law-enforcement agencies, a lot of experts think that these are social nega-
tive phenomena, which are prohibited, condemned officially and interna-
tionally. But the issue concerning attitude of regular Ukrainian using of 
such methods is still opened. Is it such clear negative relation of Ukraini-
ans to tortures and unlawful violence in militia?

For the purpose of clearing up the attitude of the population to this 
problem in the course of the survey we put the question: “Is it acceptable to 
use beatings and tortures by militia employees for the purpose of crime detec-
tion and investigation?” The distribution of responses shows, that even 72% 
of respondents consider, that unlawful violence should not be used at all; 
28% of respondents assume the probability of their application and even 
a necessity in some cases. Among them 17% consider unlawful violence is 
acceptable only in emergency cases, 9% think that it is possible towards 
particular groups and categories and another 2% are positive that militia 
work is impossible without it.

We should admit that number of tolerant people towards unlawful 
violence in the society is decreasing. Thus in the course of the survey of 
2003 year, 48% of respondents assume the necessity of using of unlawful 
methods on the stage of investigation.
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Drawing 1. Distribution of responses on the question 
“What do you think is acceptable to use beatings, tortures by militia employees 

with the purpose of detection and investigation of crimes?”
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Drawing 2. Distribution of responses of militia employees on the question 
“What do you think is acceptable to use beatings, tortures by militia employees 

with the purpose of detection and investigation of crimes?”

The same question was put before militia employees. Responses’ dis-
tribution shows, that part of respondents which could not imagine the mi-
litia work without tortures is increased (from 1% to 6%). Besides this the 
stake of those who tolerates unlawful violence towards particular groups 
and categories is increased (from 20% to 30%). Thus a number of law-en-
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forcers who tolerates unlawful violence in militia work increased from 61% 
to 69%.

Experts’ survey shows that one the factors which identifies the distri-
bution of unlawful violence is the existing inefficient investigation proce-
dure of unlawful violence cases. Today the unlawful violence is not consid-
ering as it required in accordance with Article 97 of the Code of Criminal 
Procedure as a crime, but as an emergency case among militia staff. For 
investigation purposes is used the Personnel Inspection which is de-jure is 
not an independent body and has no powers to conduct inquiry and detec-
tion procedures, but de-facto is preparing materials and draft decisions for 
Prosecutors’ Office.

To summarize researches’ results we’d like to admit the salvation of 
the problem of unlawful violence in militia requires immediate adoption 
a number of measures:

– It is necessary to develop new forms of registration of citizens, who 
are staying in different statuses in militia stations and could suffi-
ciently improve execution discipline in the sphere.

– It is necessary to provide unrestricted access to free legal aid, physi-
cian and opportunity for detained persons to inform the third party 
about fact of detention in any time and any status in militia station.

– It is necessary to adopt serious changes and amendments into the 
investigation procedure of cases of unlawful violence in law-en-
forcement agencies, which will be based on the creation of a service 
with a really independent status of local militia bodies (for instance, 
Internal Investigations Bureau at the Central Apparatus of the MIA 
of Ukraine). It must have the full scale of procedure powers and 
detection authorities.

– Militia and community should intensify the explanatory and pro-
motion work about intolerant attitude towards tortures and unlaw-
ful violence in law-enforcement agencies.



 

��0

зМіст

Луценко О.Ю. ПЕРЕДМОВА ........................................................................ 3

Зайцев Ю.Є. ВСТУПНЕ СЛОВО ................................................................. 5

ВСТУП ............................................................................................................ 7

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................................... 10

Обґрунтування вибірки ........................................................................... 11

Розділ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
ТА ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОГО НАСИЛЬСТВА ............................... 14

1.1. Відомчі дані. 
Аналіз статистики МВС України стосовно дотримання прав людини 
працівниками органів внутрішніх справ .............................................. 14

1.2. Відомча діяльність. 
Огляд нормативної бази МВС України, яка регулює дії працівників 
органів внутрішніх справ, спрямовані на захист громадян 
від катувань та жорстокого поводження .................................................26

1.3. Думка експертів. 
Аналіз технології незаконного насильства в міліції ............................ 61

1.4. Погляд правників. 
Проблеми кваліфікації протиправних дій, 
що містять ознаки катувань та жорстокого поводження ....................84

Розділ 2. НЕЗАКОННЕ НАСИЛЬСТВО В МІЛІЦІЇ. 
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ .......................... 95

2.1. Оцінка масштабів явища ..................................................................95

2.2. Ступінь толерантності до незаконного насильства .................... 111



 

���

2.3. Портрет жертви. Кому побоюватися? ...........................................120

2.4. Допомога жертвам. До кого звертаються? ....................................124

2.5. Людське поводження в ізоляторах 
тимчасового тримання МВС України. Оцінка динаміки ................. 130

2.6. Причини незаконного насильства в міліціїі 
і шляхи поліпшення ситуації. Громадська і експертна думка ......... 136

ВИСНОВКИ ............................................................................................... 144

РЕКОМЕНДАЦІЇ ...................................................................................... 150

ДОДАТКИ .................................................................................................. 153

SUMMARY OF THE RESEARCH 
“UNLAWFUL VIOLENCE IN MILITIA – 2009” ...................................172



 

���

Наукове видання

МОНІТОРИНГ НЕЗАКОННОГО НАСИЛЬСТВА 
В ОРГАНАХ ВНуТРІШНІХ СПРАВ уКРАЇНИ

Відповідальний за випуск Євген Захаров
Редактор Андрій Черноусов

Комп’ютерна верстка Олег Мірошниченко

Підписано до друку 19.01.2010 
Формат 60 х 84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Тип Таймс 
Друк офсетний. Умов. друк. арк. 10,68 Умов. фарб.-від. 11,55 

Умов.- вид. арк. 11,8. Наклад 1000 прим.

Видавництво «Права людини» 
61112, Харків, вул. Р. Ейдемана, 10, кв. 37 

Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 3065 від 19.12.2007 р.

Надруковано на обладнанні Харківської правозахисної групи 
61002, Харків, вул. Іванова, 27, кв. 4

http://khpg.org
http://library.khpg.org




