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Вступ

Щорічне проведення моніторингу незаконного насильства в органах 
внутрішніх справ дає змогу не лише оцінювати масштаби цього явища, але 
й, у першу чергу, виявляти тенденції. На жаль, дослідження 2011 року приво-
дить нас до невтішних висновків. Як ми зазначали рік тому, держава не тільки 
не доклала жодних зусиль для того, щоб гарантувати мінімальний стандарт 
прав громадян, але й діяла у зворотному напрямку (припинила дію всіх видів 
громадського контролю за діяльністю міліції). Це неодмінно позначилося на 
погіршенні ситуації, що відбилося не тільки в збільшенні виявлених випадків 
насильства, але й у зміні ставлення суспільства до міліції. Оцінка стану цього 
року показує, що ситуація продовжує погіршуватися. Цьому значною мірою 
сприяє затяте небажання чиновників МВС, Генпрокуратури й депутатів ре-
формувати органи правопорядку, прийняти новий КПК, перейти до реалізації 
Факультативного Протоколу до Конвенції ООН проти тортур. У підсумку, до-
слідження 2011 року показало, що триває відкат назад, до цифр 2004 року. Це 
виявляється й у матеріалах ЗМІ й у окремих випадках, що мали місце протягом 
року: так, перше півріччя було позначене сплеском смертей у міліції1, у серпні 
відбулася міліцейська каральна акція стосовно жителів окремо взятого насе-
леного пункту2. Відзначимо також, що міліція дедалі жорсткіше поводиться на 
мітингах, масових заходах. Поступово посилюється тиск органів правопоряд-
ку на організації й окремих громадян, що беруть участь в акціях протесту�.

Слід також відзначити, що Міністерство внутрішніх справ тим часом зай-
няло неконструктивну позицію «захисту»: міліцейські чиновники всіх рівнів 
пропонують вважати випадки незаконного насильства «помилками», запе-

1 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/07/5/6�595�2/
2 http://cripo.com.ua/?sect_id=1&aid=122186
� http://society.lb.ua/position/2011/01/14/8070�_Militsiya_doprashivaet_svishe_100_ak.html 

http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/10/14/797614.html
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речують їхній масштаб і системний характер. Більше того, МВС продовжує 
згортати всі види співробітництва з населенням, а результати досліджень, 
які висвітлюють непривабливі сторони правоохоронної діяльності, критикує. 
Це виглядає тим більше дивним через те, що методика дослідження розроб-
лялася в самому МВС, у стінах Харківського національного університету 
внутрішніх справ із кінця 1990-х рр., і була вперше застосована ще 200� ро-
ку. З 1997 року в Університеті внутрішніх справ працювала група вчених під 
керівництвом доктора соціологічних наук, професора Соболєва В.А., яка пос-
тійно займалася вивченням причин порушень, чинених працівниками міліції; 
оцінюванням масштабів порушень і вивченням думок експертів, а також між-
народного досвіду з подолання цих явищ. Саме розробки цієї групи й лягли 
в основу інструментарію дослідження4.

До речі, 2011 рік став першим, коли в ході моніторингу не вдалося опита-
ти співробітників міліції — Міністерство внутрішніх справ відмовилося спри-
яти в проведенні опитування. Підкреслимо, що опитування співробітників 
міліції є істотним доповненням даних, одержуваних у ході комплексного до-
слідження. Крім працівників органів внутрішніх справ, щорічно проводиться 
опитування �000 осіб у 5 регіонах України (Київська, Харківська, Полтавська, 
Львівська області й АР Крим), а крім того — інтерв’ювання працівників судів, 
прокуратури, опитування ув’язнених.

Пропонований вашій увазі звіт є результатом чергового етапу націо-
нального моніторингу (2004–2011), а також роботи групи експертів, які про-
тягом цього періоду вивчали масштаби, причини, механізми й особливості 
незаконного насильства в органах внутрішніх справ України.

Перший розділ присвячений аналізу результатів соціологічного дослід-
ження: у ньому наведено порівняльний аналіз думки звичайних громадян 
і ув’язнених про масштаби поширеності незаконного насильства в діяльності 
ОВС України; порівняно дані за 2004–2011 роки; проаналізовано ставлення 

4 Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративний службі міліції. Науково-
практичний посібник / Ануфрієв М.І., Соболєв В.О., Мартиненко О.А., Кобзін Д.О. / Під ред. 
О.М. Бандурки. — Харків: УніВС. — 1998. — 114 с.

Соболєв В.О., Кобзін Д.О. Соціологічні методи вимірювання стану дисципліни та за-
конності в системі ОВС // Вісник Харківського державного університету. — 1998. — 
№ 414’98. — С. 197–199.

Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ. Соціологічний та історико-пра-
вовий аналіз. (Соболев В.О., Ярмиш О.Н., Мартиненко О.А., Рущенко І.П., Свеженцева ю.О., 
Левченко К.Б., Кобзін Д.О., Бєлоусов ю.Л., Захаров Є.ю., Бущенко А.Б ). — Харків, видав-
ництво ХНУВС, Харківська правозахисна група, 2005. — 212 с.
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різних соціальних груп до проблеми незаконного насильства і його допусти-
мості в діяльності міліції за сучасних умов; вивчено думку респондентів про 
умови тримання в спецустановах міліції, динаміку змін у цій сфері протягом 
останніх років, причини незаконного насильства й можливі способи поліп-
шення ситуації.

у другому розділі звіту наведено експертні огляди ситуації з дотриман-
ням права на справедливий суд і практику направлення кримінальних справ 
на додаткове розслідування, доступність медичної допомоги в міліції, оцін-
ний розрахунок масштабів незаконного насильства в ОВС, розгляд видів і мо-
тивів тортур і незаконного насильства, наведено аналіз їхньої детермінації.

у висновках і рекомендаціях дослідження наведено конкретні реко-
мендації щодо запобігання незаконному насильству шляхом інституціональ-
них змін у діяльності ОВС, внесення змін у відомчу нормативно-правову базу, 
ширшого залучення громадськості до моніторингу стану дотримання прав 
людини працівниками міліції.
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Методологія дослідження

Дослідження поширеності тортур і жорстокого поводження в органах 
внутрішніх справ є непростим завданням, оскільки зазначені явища є латент-
ними. Саме тому робоча група прагнула одержати максимум інформації з усіх 
можливих джерел, що дозволяє моніторити проблему з 2004 року, а також 
піддати її глибшому аналізу завдяки порівнянню різних точок зору на те са-
ме явище. Для цього ми використали такі методи спостереження й збирання 
інформації:

— опитування населення п’яти регіонів України (�000 осіб у Київській, 
Харківській, Львівській, Полтавській областях і АР Крим) методом 
структурованого інтерв’ю за місцем проживання респондента;

— опитування ��8 осіб, що відбувають строки ув’язнення в місцях поз-
бавлення волі;

— проведення фокус-груп та індивідуальних напівструктурованих 
інтерв’ю експертів, які стикалися з проблемою незаконного насиль-
ства й тортур в органах внутрішніх справ (працівників міліції, адво-
катів, працівників прокуратури, представників громадських органі-
зацій, суддів);

— інтерв’ювання жертв незаконного насильства в органах внутрішніх 
справ;

— аналіз відомчої статистики МВС України й Генеральної прокуратури 
України, пов’язаної з дотриманням працівниками міліції прав людини;

— аналіз нормативних актів МВС України, спрямованих на дотримання 
прав людини в діяльності міліції.

Таке поєднання методів дослідження і різних цільових груп дозволили, 
на наш погляд, розв’язати відразу декілька завдань:

— аналіз статистики, опитування населення й спецконтингенту дозво-
лили оцінити масштаб застосування тортур і жорстокого поводжен-
ня, вивчити ставлення до цього явища, з’ясувати його причини;
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— інтерв’ювання жертв незаконного насильства надало неоціненний 
матеріал про механізм, послідовність і наслідки незаконних насиль-
ницьких дій;

— аналіз нормативної бази МВС України дав змогу оцінити діяльність 
міністерства із протидії тортурам і незаконному насильству в діяль-
ності міліції;

— інтерв’ю й фокус-групи з експертами дозволили не лише розгляну-
ти питання, що стосуються поширеності незаконного насильства 
й тортур, але й одержати дані про соціальні, юридичні, психологіч-
ні аспекти цієї проблеми, обговорити можливі шляхи її розв’язання 
в майбутньому.

Обґрунтування вибірки

Опитування проводилося серед жителів України, старших за 16 років, за 
чотириступеневою імовірнісною на кожному ступені вибіркою. У даному до-
слідженні було реалізовано маршрутну вибірку із проведенням опитування 
за місцем проживання респондентів. На першому ступені побудови вибірки 
було відібрано області України, що представляють центральний, східний, 
західний і південний регіони країни. У результаті було опитано жителів Київ-
ської, Харківської, Львівської, Полтавської областей і АР Крим. На другому сту-
пені побудови вибірки проводився рандомізований відбір населених пунктів 
різного типу. Для проведення опитування було відібрано обласні центри, 
міста, селища міського типу й села. На третьому ступені випадковим чином 
відбиралися адреси, що є початковими точками маршрутів для проведення 
опитування. На останньому ступені організації вибірки (відбір респондентів 
у домогосподарствах) використовувалася процедура ймовірнісного відбору 
за методом «найближчого дня народження в сім’ї».

Відповідно до вибірки було опитано респондентів у таких населених 
пунктах:

1.	 Київська	область (міста — Київ, Бориспіль, Бровари, Біла Церква; 
смт — Велика Димерка; села — Демидов, Лютеж, Острийки, Мала 
Вільшанка, Дружня, Мостище, Софіївська Борщагівка, Білогородка);

2.	 Харківська	 область (міста — Харків, Мерефа, Люботин, Зміїв; 
смт — Бабаї, Васищеве, Безлюдівка; села — Коробочкине, Зідьки, 
Утківка, Кочеток);
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3.	 Львівська	 область	 (міста — Львів, Дрогобич, Самбір, Броди, 
Кам’янка-Бузька, Ходорів; смт — Куликів; села — Пісочне, Пикуло-
вичі, Надичі, Ременів, Жовтанці, Вовчатичі, Розвадів);

4.	 АР	Крим (міста — Сімферополь, Севастополь, Феодосія, Джанкой, 
Судак; смт — Червоногвардійське, Аерофлотський, Гвардійське, Ан-
дріївка; села — Гончарне, Митяєве, Родникове, Тернівка);

5.	 Полтавська	область	(міста — Полтава, Кременчук, Карлівка, Ко-
беляки; смт — Нові Санжари; села — Войнівка, Василівка, Тахтауло-
ве, Жуки, Бутенки, Крутий Берег).

Згідно з вимогами глибини статистичного аналізу зібраних даних, обсяг 
вибіркової сукупності було визначено в розмірі �000 осіб. При цьому частки 
учасників опитування, що проживають у різних областях і населених пунктах 
різного типу, визначені на підставі даних державної статистики.

Статистичні помилки з імовірністю 95% не перевищують:
1,96% для показників, близьких до 50%;
1,69% для показників, близьких до 25% або 75%;
1,18% для показників, близьких до 10% або 90%;
0,85% для показників, близьких до 5% або 95%;
0,�9% для показників, близьких до 1% або 99%.5

Параметри вибіркової сукупності загалом відбивають модель генераль-
ної сукупності й відповідають вимогам репрезентативності, що дозволяє по-
ширити висновки дослідження на всіх жителів України, старших за 16 років.

Дані дослідження були математично оброблені за допомогою пакета 
статистичних програм SPSS (ver. 1�.0).

Відбір ув’язнених (n = ��8) для опитування відбувався з використанням 
критерію засудження протягом останнього року. Такий метод має низку 
недоліків, однак був єдиним можливим з огляду на особливості взаємодії 
з Державною пенітенціарною службою у період організації дослідження (лі-
то–осінь 2011 року).

У всіх опитуваннях застосовувалася стандартна процедура: дослід-
ження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю. Тривалість 
інтерв’ю становила �0-50 хвилин.

Підготовка інтерв’юерів: всі інтерв’юери, які брали участь у дослідженні, 
пройшли спеціальний тренінг. Його проводив бригадир на основі докладної 

5 Дані про статистичні помилки подано без урахування дизайн-ефекту вибірки.
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інструкції, що була підготовлена координатором проекту й акцентувала ува-
гу на:

— поясненні цілей дослідження;
— поясненні особливостей теми дослідження;
— поясненні особливостей відбору респондентів для цього дослід-

ження;
— загальних рекомендаціях щодо проведення інтерв’ю: робота із тими, 

що відмовилися відповідати; робота з емоційними респондентами;
— розгляді опитувальника з докладним поясненням специфіки окре-

мих запитань.
Кожний інтерв’юер у процесі відбору й інтерв’ювання респондентів 

заповнював маршрутний лист, у якому фіксувалися дані про респондентів, 
адреси проведення опитування й інша значуща інформація про те, що відбу-
валося в полі.

У ході дослідження здійснювався контроль якості польових досліджень 
за такими напрямами:

— 100-відсотковий контроль правильності заповнення анкет;
— 100-відсотковий аналіз щоденників інтерв’юерів з метою перекона-

тися, що респондентів було дібрано відповідно до правил;
— 10-відсотковий вибірковий контроль факту й повноти проведення 

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

— 10-відсотковий вибірковий контроль факту проведення інтерв’ю, 
дотримання методики відбору респондентів за допомогою теле-
фонного опитування респондента;

— 100-відсотковий логічний аналіз анкет.
Результати проведених опитувань були істотно доповнені інтерв’ю й фо-

кус-групами із цільовими групами, які виконували роль експертів. Так, у ході 
дослідження були проведені:

— 4 інтерв’ю із працівниками прокуратури;
— 5 інтерв’ю із правозахисниками, адвокатами у кримінальних справах;
— 5 інтерв’ю із працівниками міліції;
— 2 фокус-групи із працівниками вишів системи МВС;
— 2 фокус-групи із суддями;
— 12 інтерв’ю з жертвами незаконного насильства й тортур у міліції.
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Розділ 1
Незаконне насильство в міліції України в 2011 році 
(результати соціологічного моніторингу)

1.1	 Ефективність	діяльності	міліції:	оцінка	населення

На тлі перманентного реформування органів внутрішніх справ, що 
триває протягом останнього двадцятиліття, найбільш важливим із невирі-
шених завдань залишається створення нових методів оцінювання ефектив-
ності діяльності міліції. Про це невтомно говорили всі міністри внутрішніх 
справ у цей період. Можна навіть відзначити, що вже були спроби викорис-
товувати закордонний досвід, зокрема впровадити опитування суспільної 
думки про діяльність міліції й інших державних інститутів6. Так, Національ-
ний університет внутрішніх справ оцінював діяльність двох райвідділів 
Харківської області в 200� році, а керівництво УМВС України у Львівській 
області використовувало метод оцінювання своєї діяльності очима насе-
лення в 2007 році7.

Чинний керівник МВС (А. Могильов) за будь-якої нагоди заявляє, що 
настав час відмовитися від навислого над працівником органів внутрішніх 
справ «показника» і почати застосовувати опитування суспільної думки.

«Тому вся перебудова й націлена на те, щоб наша міліція поверну-
лася обличчям до народу. Я вважаю, головним критерієм оцінки ро-

6 Привалов Ю., Олійник М. Соціологічний моніторинг в системі оцінки ефективності дер-
жавної служби // Вісн. держ. служби України. — 2001. — № 1;
Бова А.А. Проблема довіри населення України до міліції (соціологічний аналіз) // Молода 
нація. Альманах. — 1999. — Вип. 6.

7 Громадська думка про роботу міліції Львівського регіону. Аналітичний звіт за резуль-
татами соціологічного дослідження. — Харків: Харківський національний університет 
внутрішніх справ, Харківський інститут соціальних досліджень, 2007. — 52 с.
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боти міліції має стати думка суспільства про роботу міліції. Потрібно 
закладати в наші бюджети гроші на проведення соцдосліджень неза-
лежними соціологічними службами. І якщо довіра в місті, районі або 
області до міліції зростатиме за кожні півроку або квартал, виходить, 
міліція працює правильно. Значить, цим начальникам честь і хвала, 
хлопці, працюйте далі. Рівень довіри падає — давайте думати, кого мі-
няти потрібно.»

З інтерв’ю 
Міністра внутрішніх справ А. Могильова 

щотижневику «2000», № 33, 20–26 серпня 2010

Однак, на жаль, все це залишається тільки гарними деклараціями, 
спрямованими на те, щоб сколихнути інформаційний простір і показати 
всім, що МВС стоїть на шляху реформування. Будь-яких реальних кроків 
для зміни ситуації, як і раніше, не робиться. Більше того, стало певною нор-
мою ставити під сумнів результати незалежних досліджень, що оцінюють 
діяльність МВС, порівнюючи їхні цифри з тим самим горезвісним «показ-
ником», якому ніхто давно не вірить і від якого всі хочуть, але не можуть 
відмовитися.

Відверто побоюючись негативної оцінки з боку громадськості, МВС час 
від часу робить спроби оцінити себе самостійно. У цьому випадку дослід-
ження проводять фахівці центрів зв’язків із громадськістю (підрозділ, що 
займається підтримкою іміджу міліції). Природно, цінність цих досліджень 
незначна — у ході їх здійснення ігноруються важливі аспекти їхньої ефек-
тивності — незалежність, об’єктивність, надійність (опитування проводять-
ся без дотримання соціологічних процедур, що забезпечують валідність 
отриманих даних). Так, наприклад, в аналітичних матеріалах ГУМВС України 
в Харківській області наведено дані щодо проведених 2008 року 86 опиту-
вань громадської думки, у яких взяли участь близько 500 осіб, що дозволяє 
зробити висновок про те, що в середньому одне дослідження передбачало 
опитування 6 осіб8.

Водночас практично кожне дослідження корупції, незаконного насиль-
ства й інших дисфункційних явищ в органах внутрішніх справ засвідчує, що 

8 Стан правопорядку в області. Основні результати діяльності органів і підрозділів 
Головного управління за 12 місяців 2008 року. Аналітичні матеріали. — Харків: ГУМВС 
України в Харківській області, 2009. — С. 64–65.
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негативні практики почасти формуються для досягнення запланованих 
цифр у розкритті або, навпаки, в «стримуванні» кількості зареєстрованих 
злочинів. Повсякденна діяльність працівника органів внутрішніх справ усе 
ще сповнена прагнення «дати» необхідні керівництву цифри й продемон-
струвати тенденції, які в деяких випадках суперечать реальному стану 
речей. Багато керівників і рядових співробітників міліції, прокуратури, 
Міністерства юстиції вже розуміють, що чинна система оцінювання діяль-
ності міліції й криміногенної ситуації застаріла, але при цьому не бачать 
можливості виходу за межі внутрішньосистемної звітності, що замикає 
коло. На жаль, у керівників органів внутрішніх справ сама ідея про мож-
ливість незалежного оцінювання їхньої діяльності й збирання даних про 
ефективність міліції за допомогою відкритих процедур, які ґрунтуються 
на вимірюванні суспільної думки, викликає безліч побоювань. Серед них 
найпоширенішими є острах того, що «роботу професіоналів будуть оціню-
вати непрофесіонали» і що «населення не зможе правильно витлумачити 
отриману інформацію». Ще однією з причин, на яку постійно посилається 
керівництво МВС, говорячи про неможливість впровадження опитувань, 
є начебто брак коштів. Громадськість привчають до думки, що саме через це 
опитування залишаються якимось недостатньо професійним інструментом, 
який час від часу реалізується силами центрів зв’язків із громадськістю для 
внутрішнього використання. Такий підхід призвів до того, що результати до-
слідження або не викликають довіри в громадськості, або публіці про них не 
повідомляють зовсім. Утім, громадськість давно вже навчилася оцінювати 
міліцію без її допомоги — не можна також залишити без уваги те, що в низці 
досліджень таких центрів, як Інститут соціології НАН України, Києво-Моги-
лянська Академія, Інститут ім. Горшеніна, КМІС, спрямованих на вивчення 
побоювань жителів країни, час від часу присутні блоки питань, спрямованих 
на оцінювання рівня злочинності.

Слід відзначити, що навіть у країні, де такий спосіб оцінювання діяль-
ності поліції було випробувано вперше (Великобританії), перехід від одних 
показників ефективності діяльності до інших не був моментальним і зіш-
товхнувся з певним опором з боку частини офіцерів поліції. Так, керівниц-
тво поліції критикувало результати опитувань населення, обвинувачуючи 
його в суб’єктивності й незнанні особливостей професійної діяльності. Од-
нак переговірний процес між суспільством і поліцією не був перерваний, 
що надалі дозволило виробити компромісні моделі. Використання соціо-
логічних вимірювань у Великобританії стало повсюдно застосовуватися 
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з 1990 року, коли Home Office (аналог МВС) позначив їх спочатку як один з, 
а потім і як основний метод вимірювання задоволеності діяльністю поліції. 
Результати опитувань, які споконвічно передавалися в центральний апа-
рат і керівництву поліції, сьогодні є загальнодоступними. Довіра до такого 
роду опитувань зростала з року в рік, і 1999 року Home Office виніс реко-
мендації про те, що таке дослідження повинне стати щорічним і вибірка 
має збільшитися до 40 тисяч респондентів (практично вдвічі). Важливою 
стала також рекомендація публікувати результати опитування разом зі 
звітами й статистикою поліції, що полегшить їхнє порівняння й дозволить 
скласти більш об’єктивну картину рівня злочинності й ефективності робо-
ти поліції.

Саме така модель містить настільки необхідні ресурси для того, щоб оно-
вити й реформувати чинну систему оцінювання в органах внутрішніх справ. 
Важливим підсумком, до якого привела реалізація цієї стратегії взаємодії 
поліції й населення у Великобританії, є поступове усвідомлення того, що клю-
човим фактором підвищення задоволеності поліцією є якість повсякденного, 
рутинного спілкування поліції й громадян. Використання подібної стратегії 
оцінювання діяльності міліції в Україні не тільки підвищило б її ефективність 
завдяки більш об’єктивній процедурі збирання даних, залученню нових по-
казників, але й зробило б діяльність міліції більш зрозумілою, прозорою й під-
контрольною громадянському суспільству.

Як само оцінює сьогодні діяльність міліції населення України? Від-
повідь ми одержали завдяки блоку запитань, включеному в дослідження, 
проведене в п’яти регіонах країни. Слід зазначити, що в анкеті респонден-
там було запропоновано оцінити діяльність міліції як в Україні загалом, 
так і в тому регіоні, у якому вони проживають. Таким чином, МВС може 
одержати й використовувати ті дані, про необхідність оперування якими 
заявляє.

Проведене дослідження показує, що менш ніж третина (28,�%) опита-
них оцінює діяльність міліції України як ефективну (рис. 1.1.1). Трохи вища 
оцінка діяльності місцевої міліції — 29,5% респондентів визнали її ефек-
тивність. Водночас більшість людей міліцією невдоволені. Так, оцінюючи 
діяльність міліції країни, висловили незадоволеність ї ї ефективністю 54,1%, 
а під час оцінювання місцевої міліції незадоволеними залишилися 48,2%. 
Таким чином, співвідношення людей, які вважають українську міліцію 
ефективною, проти тих, хто дотримується протилежної думки, далеко не 
на користь міліції.
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Рис. 1.1.1 Оцінка ефективності діяльності міліції очима населення

Дослідження дало змогу оцінити, у яких саме регіонах ефективність 
міліції оцінюють найнижче. Так, порівняння позитивних і негативних оцінок 
ефективності діяльності міліції показує, що найгірше місцеву міліцію оцінюють 
жителі Львівської області й АР Крим (Таб. 1.1.1). Трохи вищої думки про ефектив-
ність місцевої міліції жителі Київської області. Попри те, що серед жителів Хар-
ківської області не найбільша кількість респондентів, які позитивно оцінюють 
діяльність міліції (28,8%), це частково компенсується меншою кількістю тих, 
хто дає їй негативну оцінку. Однак в усіх областях, де проходило опитування, 
кількість респондентів, що оцінюють ефективність міліції негативно, — вища.

Таб. 1.1.1 Оцінка ефективності діяльності міліції населенням різних регіонів України

Регіон Місцева міліція

Ефективна Неефективна

Харківська 28,8 38,3

Полтавська 34,6 42,5

Львівська 30,7 54,6

АР Крим 29,0 57,1

Київська 28,1 47,8

Слід зазначити, що, всупереч поширеній думці, дослідження показало, що 
чим старший респондент, тим менш позитивно він ставиться до результатів 
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діяльності міліції (як загалом, так і місцевої). Так, �5,5% опитаних віком 16–19 років 
схильні оцінювати діяльність міліції як ефективну (таб. 1.1.2). Серед опитаних віком 
�0–�9 років таких уже �0,5%, а серед тих, хто старше за 50 років, ледь набирається 
чверть. Пропорційно з віком росте кількість незадоволених ефективністю міліції. 
Так, тільки у віковій категорії 16–19 років кількість незадоволених ефективністю 
становить менше половини (48,9%). В інших вікових групах — більше.

Таб. 1.1.2 Оцінка ефективності діяльності міліції респондентами різного віку

Вік респондентів Міліція загалом

Ефективна Неефективна

16–19 років 35,5 48,9

20–29 років 31,5 56,3

30–39 років 30,5 54,0

40–49 років 27,2 58,4

50–59 років 25,5 56,6

60 і старше 25,9 49,5

Як бачимо, найбільш негативне сальдо в порівнянні позитивних і не-
гативних оцінок діяльності міліції спостерігається у віковій групі від 40 до 
59 років (рис. 1.1.2). Саме в цій групі виявлено найбільшу кількість людей, що 
спираються в оцінці діяльності міліції на власний досвід.
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Рис. 1.1.2 Оцінка ефективності діяльності міліції респондентами різного віку

Вивчення того, як оцінюють діяльність міліції респонденти з різним освіт-
нім рівнем, не виявило істотних розбіжностей. Так, і серед тих, хто має непов-
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ну середню або середню освіту, так і серед респондентів із науковим ступенем 
відповідно 2�,5% і 2�,1% опитаних оцінюють діяльність міліції як ефективну. 
Водночас 46,4% і 46,2% опитаних цих категорій оцінили її як неефективну.

Звідки ж беруть інформацію респонденти, судячи про ефективність 
міліції? Опитування показує, що найчастіше свої оцінки респонденти будува-
ли, виходячи з інформації, отриманої зі ЗМІ (86,2%) і в ході спілкування із дру-
зями, знайомими (45,1%) (рис. 1.1.�). Рідше респонденти спираються під час 
оцінювання на власний досвід (1�,2% опитаних) або дані Інтернету (1�,7%).
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Рис. 1.1.3 Джерела інформації респондентів про ефективність міліції

Згідно з даними дослідження, джерело, з якого отримано інформацію 
про діяльність міліції, багато в чому визначає думку респондента про ефектив-
ність цього інституту. Найбільш позитивно результати роботи міліції оцінюють 
ті, кого інформують знайомі, що працюють у міліції (40,4%), однак і серед цієї 
категорії респондентів більшість уважає міліцію неефективною (52,2%). Від-
значимо також, що неефективною діяльність міліції визнають 68,6% опитаних, 
які під час оцінювання спираються на власний досвід, і 59,9% опитаних, для 
яких джерелом інформації є родичі й друзі (рис. 1.1.4). Останнє джерело поряд 
зі ЗМІ — найпоширеніший спосіб дізнатися про роботу міліції. На жаль, люди, 
що отримують інформацію про міліцію зі ЗМІ, також мають переважно нега-
тивне враження про її ефективність (5�,�%). Найгірша думка, природно, в лю-
дей, чиїм джерелом інформації стали раніше засуджені — серед них 75,�% 
негативно оцінюють ефективність міліції. Однак варто враховувати, що така 
категорія осіб є джерелом інформації про міліцію тільки для 2,6% опитаних.
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Рис. 1.1.4 Джерела інформації респондентів негативно оцінюючих ефективність міліції

1.2	 Оцінка	масштабів	незаконного	насильства	в	органах	внутрішніх	
справ	України	в	2011	році

Будь-який виступ Міністра внутрішніх справ і його підлеглих 2011 року 
зводився до того, що проблеми незаконного насильства в органах внутрішніх 
справ як системного явища не існує. Заперечуючи справжні масштаби неза-
конного насильства й тортур, міністр обмежується описом декількох конкрет-
них випадків, наполяганням на чиїйсь персональній провині й скаргами на не-
достатнє фінансування. Завдяки такій стратегії керівництво відомства дедалі 
більше концентрується на пошуку «цапів відбувайлів» і досягненні позитивних 
показників у дисципліні й законності в підрозділах. Водночас справжні при-
чини, які породжують вал порушень прав людини, залишаються поза їхнім 
полем зору. Такий метод реагування поліції на скарги громадян не є новим 
і описаний у соціології в 80-х роках ХХ ст. у теорії «гнилого яблука»9. Відповідно 
до цієї теорії, девіантне поводження працівника поліції розглядається як виня-
ток із правил, а отже, не вимагає системних змін у діяльності всього органа або 

9 Ендрю Голдсміт. Роль скарг громадськості в розв’язанні проблеми підзвітності поліції: 
необхідна та недостатня. Зб. наук. статей «Демократичне поліціювання» / За заг. ред. 
О.М. Бандурки та Дж. Перліна. — Львів: Астролябія, 2011. — С. 441.
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відомства загалом. Усі зусилля скеровуються, відповідно, не на зміну ситуації, 
а на конкретного порушника і його керівництво. Їх карають або звільняють. 
Система ж, позбавляючись «гнилого яблука», залишається незмінною. Непро-
дуктивність такого підходу очевидна — незважаючи на постійні звільнення, 
накази й результати Колегій, керівництву МВС доводиться двічі на місяць ви-
гадувати правдоподібні виправдання, шукати винного й витримувати шквал 
критики на свою адресу через смерті в райвідділах, замість того щоб забезпе-
чити медогляд при затриманні й доступ до медичної допомоги згодом.

Водночас, дійсно, будь-які порівняння даних досліджень із даними стати-
стики МВС України й Генеральної прокуратури покажуть, наскільки непорівнян-
ними є цифри. Саме це й стає наріжним каменем критики, якої зазнають соціоло-
гічні дані — адже вони не співвідносяться із цифрами офіційної статистики. На 
думку працівників МВС і прокуратури, це свідчить про те, що дані дослідження 
не відповідають дійсності й мають потребу в корегуванні. Натомість дані офіцій-
ної статистики розглядаються як щось незаперечно точне й таке, що не підлягає 
обговоренню. Слід зазначити, що сьогодні вони стали набагато доступніші — За-
кон України «Про доступ до публічної інформації» підняв для громадськості за-
вісу над деякими даними, отримати які раніше було не те щоб неможливо, але 
дуже складно. Серед таких даних — статистика МВС і прокуратури про пору-
шення й злочини, скоєні співробітниками органів внутрішніх справ. Більше того, 
Генеральна прокуратура України готує статистичні викладення про свою роботу 
й робить їх доступними на своєму сайті10. Поза всякими сумнівами, це цінна ініціа-
тива, яка робить діяльність правоохоронних органів більш прозорою й зрозумі-
лою для громадян. Однак, як це часто буває, при уважному розгляді виявляється, 
що не все так просто. Так, згідно з даними МВС України, за 9 місяців (січень–ве-
ресень) 2011 року зареєстровано заяв,	повідомлень	і	виявлених	правопору-
шень, пов’язаних із фактами тортур, жорстокого поводження з боку працівників 
ОВС у ході виконання службових обов’язків, —	293711. Серед них пов’язаних із 
побиттями — 1280, тортурами — 61, раптовою смертю — 14, самогубством або 
його спробою — 16. Таким чином, за статтями, що цікавлять нас, безпосередньо 
пов’язаними з насильством,	—	1371. Як стверджує МВС України, всі такі пові-
домлення ретельно вивчають й розслідують. Дані про те, хто розслідує такі пові-
домлення, також наведено в статистиці. Отже, згадані вище 1371 повідомлення 

10 http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104404
11 Звіт про стан дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ за січень–

вересень 2011 року, МВС України.
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розслідували: служба внутрішньої безпеки (54�), інспекція з особового складу 
(522) та інші служби МВС (222). Підсумувавши, ми втрачаємо 84 повідомлення. Хто 
їх розслідував? Можлива відповідь — прокуратура, однак чому це не зазначено 
в статистиці прокуратури за 9 місяців? Ще більш важливим є питання, наскільки 
можна довіряти результатам розслідування, якщо з 1371	 повідомлення, заяви 
або правопорушення, де працівники ОВС постають як підозрювані в застовуван-
ні насильства, тортур і навіть дій, що призвели до смерті, 1287 розглядають самі 
служби МВС? Тим більше, що інспекція з особового складу — служба кадрово-
го департаменту, яка є вкрай несамостійною й навіть не має права проводити 
дізнання, а службі внутрішньої безпеки завдання ставить сам міністр.

«у випадку необґрунтованих нападок на міліціонера — якщо наше 
внутрішнє розслідування доводить, що людина не винна, — ми будемо 
стояти на смерть, захищаючи нашу людину. управління внутрішньої 
безпеки (уВБ) у нас створювали як службу внутрішньої безпеки МВС, 
першим завданням якої був захист особового складу від протиправних 
зазіхань, другим — виявлення так званих «кротів» — злочинців у на-
шому середовищі. Останнім часом ці завдання перевернули: постави-
ли на чільне місце виявлення проблем серед своїх, а потім уже захист. 
Я ж в уВБ сказав: ваше перше завдання — це захист особового складу.»

З інтерв’ю Міністра внутрішніх справ А. Могильова 
щотижневику «2000», № 33, 20–26 серпня 2010

«Об’єктивність» і результати такого розгляду нескладно передбачити. Ста-
тистика МВС України свідчить про те, що 647 повідомлень «не підтвердилися», 
а 61 — «підтвердилися частково». У сумі — 707 випадків (від розглянутих — 
1287). Куди поділися ще 579, статистика замовчує. Може, це ті, що підтверди-
лися повністю? Частина з них згодом «знаходиться» у графі, що повідомляє 
про подальшу долю повідомлень і скарг. Так, спрямовано на реагування до 
ОВС — �8, до прокуратури — 805. Таких справ знову стало більше — 843. Од-
нак при розгляді статистики на предмет того, які рішення були винесені від-
повідними органами, цифри знову змінюються. У 54 випадках було ухвалене 
рішення про порушення кримінальної справи, а в 57� — про відмову. Таким 
чином, сума становить 627 (із направлених 84�). Однак найбільше лякає інше 
— пропорції. Навіть серед тих повідомлень, заяв про насильство з боку пра-
цівників міліції, що дійшли до цього етапу, співвідношення між порушеними 
кримінальними справами і відмовами — 10,6 до 1. У підсумку, кожен може 
практично безпомилково передбачити результат 90% скарг на незаконні 
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дії міліції: відповідно до розслідування, проведеного самими працівниками 
міліції, вони не підтвердяться. Інакше кажучи, якщо хто-небудь став жертвою 
незаконного насильства в міліції, бажає відновити справедливість і звернувся 
за цим в органи внутрішніх справ — в 93,8%	випадків	його	повідомлення,	
звернення	 розглядатимуть	 самі	 працівники	 органів	 внутрішніх	 справ 
і в 91,3%	випадків	він	одержить	відмову	в	порушенні	кримінальної	справи	
як	підсумок.	Подібну систему навряд чи можна вважати ефективною систе-
мою розслідування. Відповідно, постає риторичне запитання: який може бути 
рівень довіри до тих цифр, які вона пропонує для оцінювання масштабів неза-
конного насильства в органах внутрішніх справ? Крім того, очевидно, що така 
система істотно впливає й на кількість таких повідомлень. Який сенс зверта-
тися до того самого органу, співробітник якого порушив твої права? Більшість 
потерпілих не тільки сприймають це як гаяння часу, але й побоюються помсти 
з боку працівників ОВС і зазвичай воліють цього не робити. Так досягається 
одночасно дві мети: незаконне насильство залишається не тільки безкарним, 
але й, що не менш важливо, — латентним. Завдяки такій системі реагування 
більша частина даних про незаконне насильство не потрапляє до статистики 
й не «псує» її. Якщо до цього додати кількість затримань, які не були оформ-
лені взагалі або оформлені як запрошення; труднощі з одержанням висновків 
медичної експертизи у випадку побиття, то ми досить далеко відійдемо від 
статистичних цифр, пропонованих нам Міністерством внутрішніх справ.

Загалом статистика, пропонована МВС України, показує, що відомство про-
сто заганяє проблему всередину, роблячи гарну міну при поганій грі. Розгляньмо 
цифри, наведені в розділі № 4 «Відомості про заходи, спрямовані на недопущення 
фактів тортур, жорстокого поводження та інших порушень прав громадян з бо-
ку працівників ОВС». Так, згідно з наведеними у звіті даними, із січня по вересень 
2011 року до дисциплінарної відповідальності в рамках заходів недопущення 
тортур і жорстокого поводження в МВС України було притягнуто 55�7 співробіт-
ників. І це при зареєстрованих 29�7 заявах, повідомленнях і виявлених правопо-
рушеннях, пов’язаних із фактами тортур, жорстокого поводження з боку праців-
ників ОВС у ході виконання службових обов’язків, у результаті чого було пору-
шено всього 54 кримінальної справи.	Окрім того, статистика МВС рапортує про 
проведення 62 8�4 бесід із працівниками. Схоже, що всупереч твердженням, про-
блема все-таки існує, однак реагувати на неї Міністерство внутрішніх справ воліє 
по-своєму — притягувати співробітників до дисциплінарної відповідальності або 
караючи в якийсь інший спосіб. Фігурально висловлюючись — якщо мундир і бу-
де заплямований, то із внутрішнього боку, невидимого для суспільства.
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«Інспекція з особового складу — це внутрішня перевірка, і вони ма-
теріали по внутрішній перевірці все одно присилають до нас, тому що 
вони не можуть прийняти процесуальне рішення за КПК щодо співробітни-
ків міліції. Вони можуть притягнути тільки до дисциплінарної відповідаль-
ності. Можуть дати догану або дати орден. А порушити справу або відмо-
вити — не в їх компетенції. Наприклад, Іванов щось неправильно зробив. 
Начальник райвідділу призначає службову перевірку. у ній беруть участь: 
начальник підрозділу, начальник відділу кадрів райвідділу, заступник на-
чальника головного управління, що курує цей райвідділ, а результати за-
тверджує начальник райвідділу. у них там природно кругова порука, але 
якщо там явні факти і вони його не можуть врятувати, то принаймні його 
не будуть топити. А якщо вони зможуть його, грубо кажучи, прикрити, то 
вони його прикриють ще й тому, що це і їх відповідальність теж».

З інтерв’ю з працівником прокуратури

Ще більш «оптимістичні» цифри пропонує до розгляду Генеральна про-
куратура. Так, згідно з оприлюдненою цим відомством статистикою, протягом 
9 місяців 2011 року було виконано значну роботу з нагляду за дотриманням 
законності в діяльності органів внутрішніх справ. Зокрема, було розгляну-
то 17 6�� «рапортів і постанов дисциплінарного характеру із застосуванням 
заходів щодо усунення порушень законів у діяльності ОВС». На жаль, тільки 
в 15 випадках із них справа стосувалася застосування незаконних методів 
слідства й дізнання. Очевидно, що більша частина таких справ якщо й розгля-
дається, то органами внутрішніх справ. Ще одне співвідношення показників: із 
20 756 співробітників органів внутрішніх справ, притягнутих до дисциплінарної 
відповідальності за постановами працівників прокуратури, — тільки 10 осіб 
притягнуто за застосування незаконних методів слідства й дізнання (0,05%). Як 
бачимо, співвідношення розглянутих справ і підтверджених фактів застосуван-
ня незаконних методів ведення слідства й дізнання виявляється далеко не на 
користь потерпілих. Однак варто відзначити безсумнівно більшу ефективність 
прокуратури у випадку якщо кримінальну справу все-таки вдалося поруши-
ти. Із 272 працівників ОВС, притягнутих до кримінальної відповідальності по 
справах, спрямованих до суду працівниками прокуратури, за незаконні мето-
ди притягнуто 48 (17,6%). Хоча, звичайно, у загальному масштабі порушень це 
занадто мала цифра, щоб говорити про успіх прокуратури на шляху нагляду за 
дотриманням законності в діяльності органів внутрішніх справ.
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«Це завжди слизьке питання, неоднозначне. Ми постійно чуємо зі ЗМІ. 
До нас теж з такими випадками звертаються. Це завжди була одна з форм 
захисту тих же підозрюваних/обвинувачених. Вони стільки разів і наносили 
собі каліцтва, і один одного калічили. Звичайно, не без старань співробітни-
ків міліції і при затриманні, і при допитах. Просто це настільки латентна час-
тина фактів, що про яку-небудь статистику говорити важко тому, що міліція 
не зацікавлена її вести і фіксувати, а всі звертаються в силу об’єктивних чи 
суб’єктивних причин. Такі факти є! Вони були, є і будуть! Питання як можна на 
це вплинути?! Ну, вони є у всьому світі …у Радянському Союзі, я не пам’ятаю 
до яких років, це було цілком прийнятним фізичним впливом для отримання 
доказів. Як ефективний захід впливу. Не знаю, як щодо катувань, але психіч-
ний і фізичний вплив однозначно застосовується».

З інтерв’ю з працівником прокуратури

Таким чином, статистика незаконного насильства в органах внутріш-
ніх справ, формована правоохоронними органами, не може бути визнана 
достовірним джерелом інформації із цілої низки причин: вона не враховує 
латентності такого явища, як незаконне насильство в міліції, а крім того, вона 
є результатом діяльності самих ОВС. Саме тому вона має потребу в доповнен-
ні, яким є соціологічні дослідження.

За таких умов соціологічне опитування, яке спирається на проведені за 
чіткими математичними процедурами розрахунок вибірки й процедуру від-
бору респондентів, стає єдиним методом, що дозволяє вийти на реальні мас-
штаби такого латентного явища, як незаконне насильство в міліції. Отримані 
висновки в останню чергу є думкою дослідників, насправді це всього лише 
суха констатація того, якою є чинна ситуація і як цю ситуацію бачать українські 
громадяни. Сама методика інтерв’ювання «віч-на-віч» не передбачає докумен-
тальних підтверджень виявлених фактів, однак почасти це врівноважується 
тим, що значна кількість виявлених у ході дослідження жертв незаконного на-
сильства з боку працівників міліції просто відмовилися розповідати свою істо-
рію, побоюючись наслідків. Цього року в ряді невеликих населених пунктів 
інтерв’юери зіткнулися з опором з боку працівників міліції, які, дізнавшись про 
тему дослідження, наполегливо не рекомендували продовжувати опитування 
й зробили все, щоб жителі відмовилися відповідати на запитання анкети.

Оцінюючи результати моніторингу в 2010 році, ми відзначали збережен-
ня існуючих масштабів незаконного насильства й деякі ознаки погіршення 
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ситуації. На жаль, результати дослідження в 2011 році дозволяють констату-
вати, що негативні тенденції посилюються. Одним із найбільш важливих ін-
дикаторів цього є оцінка масштабів незаконного насильства самим суспіль-
ством. Так, можна відзначити, що на поширеність застосування працівниками 
міліції України незаконного насильства сьогодні вказують 6�,�% опитаних. Це 
не тільки на 4,8% більше, ніж рік тому, але й на 2,�% більше, ніж у бурхливому 
й багатому на події 2004 році (Рис. 1.2.1).

Слід зазначити, що суспільство поступово визначається й уже протягом 
кількох років зменшується кількість опитаних, яким складно відповісти на 
запитання про поширеність незаконного насильства. Сьогодні їх уже трохи 
більше п’ятої частини (21,�%). При цьому серед респондентів, які визначилися 
у відповіді на це запитання, зросла кількість і тих, хто вважає, що незаконне 
насильство в органах внутрішніх справ поширене (+4,8%), і тих, хто перекона-
ний, що воно не поширене (+1,4%).

Трохи більш суперечливі цифри дає оцінювання поширеності масштабів не-
законного насильства в місцевій міліції. З одного боку, до 41% українців, які вважа-
ють незаконне насильство в діяльності місцевої міліції поширеним, додалося ще 
трохи (2,2%). З другого боку, зросла (на 4,5%) кількість опитаних, які, оцінюючи міс-
цеву міліцію, зазначають, що незаконне насильство в ній не поширене (Рис. 1.2.2).
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Рис. 1.2.1 Розподіл відповідей на запитання: 
«Наскільки, на Вашу думку, у наш час поширене застосування працівниками 

міліції України незаконного насильства (побиття, тортур)?» (в %)
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Рис. 1.2.2 Розподіл відповідей на запитання: 
«Наскільки, на Вашу думку, у наш час поширене застосування працівниками 

вашої місцевої міліції незаконного насильства (побиття, тортур)?» (в %)

Якщо результати минулорічного дослідження не давали підстав говорити 
про які-небудь значущі тенденції, то в 2011 році ситуація помітно змінюється. 
Так, порівняно з періодом 2004–2010 рр. на 5% зменшилася кількість респон-
дентів, яким складно оцінити, чи змінилася ситуація яким-небудь чином. Люди 
дедалі більше визначаються у своїй думці. Зросла до �0,6% (2010 р. — 26,9%) 
кількість тих, хто вважає, що ситуація залишилася незмінною. Зовсім незнач-
но (на 0,8%) збільшилася кількість опитаних, що відзначають деяке поліпшен-
ня ситуації. Незмінною залишилася кількість респондентів, що вказують на 
погіршення ситуації з незаконним насильством у міліції — 16,7% (Рис. 1.2.�).

Дані дослідження спростовують поширене твердження працівників 
міліції про те, що негативний імідж правоохоронних органів формують засо-
би масової інформації й люди, що притягалися до кримінальної відповідаль-
ності. Відповідно до результатів дослідження, про поширеність незаконного 
насильства в міліції респонденти говорять незалежно від того, звідки вони 
одержують інформацію про її діяльність. Так, серед людей, що спираються на 
свій особистий досвід під час оцінювання роботи міліції, 76,0% зазначили, що 
незаконне насильство в її діяльності поширене. Такої ж точки зору дотриму-
ються 72,8% респондентів, які спираються на досвід друзів і знайомих. Трохи 
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менше таких серед тих, хто судить про міліцію за матеріалами в ЗМІ (64,1%). 
Особливо слід наголосити, що на поширеність незаконного насильства вка-
зують 64,2% респондентів, що одержують інформацію про її діяльність від 
знайомих, що працюють у міліції.
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Рис. 1.2.3 Розподіл відповідей на запитання: 
«Наскільки змінилася ситуація з незаконним насильством у міліції?» (в %)

Використовуючи моніторинговий характер нашого дослідження, ми 
традиційно оцінили кількість людей, що особисто стали жертвами незакон-
ного насильства з боку працівників міліції протягом 2011 року. В оцінці періо-
ду 2004–2009 рр. нами було виявлено 105 таких випадків (�,5%); у 2010 році — 
�4 випадки (2,1%). Кількість виявлених у вибірці випадків особистого зіткнен-
ня з незаконним насильством із боку працівників міліції в 2011 році склала 
78 (2,6%). Аналіз показує, що частіше, ніж у середньому по масиву, жертвами 
незаконного насильства з боку працівників міліції ставали люди 20–29 років 
(4,9%) і 16–19 років (4,�%). Насильство більш поширене в обласних центрах 
(�,2%), що також підтверджується виявленою кількістю жертв у Харківській 
(4,2%) і Київській областях (�,�%).
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Слід пам’ятати, що тортури й інші види незаконного насильства в ор-
ганах внутрішніх справ були й залишаються вкрай латентним феноме-
ном — більшість потерпілих не тільки не повідомляє про це прокуратурі, але 
й, як показав багаторічний досвід досліджень, навіть боїться говорити про 
це з інтерв’юерами. Саме тому ми доповнюємо картину даними про те, на-
скільки часто жертвами цього явища ставали друзі, близькі, знайомі опита-
них. Це також не дає точних даних, але дозволяє точніше оцінювати існуючі 
між різними роками опитування тренди. Так, при оцінюванні п’ятирічного 
періоду 2004–2009 рр. кількість респондентів, що повідомили про випадки 
незаконного насильства стосовно їхніх близьких, становила 16,4% опитаних; 
у 2010 році ми виявили 248 подібних випадків, що склало 12,4% від загальної 
кількості опитаних. У 2011 році кількість таких випадків зросла до 4�4. Це озна-
чає, що 14,5% опитаних повідомили про випадки незаконного насильства 
з боку працівників міліції стосовно їхніх родичів, знайомих. Таким чином, за-
гальна кількість виявлених випадків незаконного насильства в органах внут-
рішніх справ у 2011 році становить 512.

До основних потенційно небезпечних точок дотику з органами внутріш-
ніх справ, у яких ризик бути підданим незаконному насильству, як і раніше, 
найвищий, — затриманню й розслідуванню, — в 2011 році додалося перети-
нання з міліцією в ході масових заходів (акцій, маніфестацій).

Результати моніторингу 2011 року вказують на стійку дворічну тенденцію 
до збільшення кількості фактів побиття, завдання тілесних ушкоджень на етапі 
затримання. Так, якщо при оцінюванні п’ятирічного періоду (2004–2009 рр.) було 
виявлено 49 випадків побиття на етапі затримання, в 2010 році — 16, то в 2011 — 
�4. Кількість випадків надмірного застосування спеціальних засобів і тривалого 
тримання людей у непристосованих для цього місцях дедалі більше наближаєть-
ся до цифр, виявлених при оцінюванні п’ятирічного періоду 2004–2009 рр.

«Форми впливу дві: фізична і психологічна. В основному б’ють, бо 
психологічно надавити не всякий може. Розуму не вистачає. Застосо-
вується в основному для показника або грошей зрубати. В основному 
слідчі це не застосовують, це дуже рідко. В основному це опери, діль-
ничні, ВБНОН. Стаж може впливати, молоді в основному, середній вік 
стажу від 3-5. Якщо «старики» застосовують, то це вже обґрунтовано. 
Про жертви — в основному це наркомани. Або якщо ти алкоголік-оди-
нак   і у тебе є квартира…»

З інтерв’ю з працівником прокуратури



��

Розділ 1. Незаконне насильство в міліції україни в 2011 році

Як і торік, ці тенденції підтверджуються в результаті додаткового оці-
нювання масштабів незаконного насильства в міліції, коли респонденти го-
ворять про випадки, що мали місце з їхніми родичами, знайомими, друзями. 
Так, оцінка випадків із близькими виявила, що в 2011 році працівники міліції 
дедалі частіше застосовували в ході затримання побиття, надмірне засто-
сування спецзасобів, а також тримали людей у непристосованих для цього 
місцях (Таб. 1.2.1). Виявлені в 2011 році цифри не тільки не менші за торічні 
показники, а й упритул наближаються до кількості виявлених за більш трива-
лий період 2004–2009 рр., що дозволяє констатувати зростання незаконного 
насильства в міліції на етапі затримання протягом дворічного періоду.

Таб. 1.2.1 Порівняння відповідей респондентів на запитання: 
«Які види незаконного насильства й неналежного поводження були використані стосовно 

Ваших родичів, знайомих, друзів у ході затримання?»

Період

2004–2009 2010 2011

Побиття, завдання тілесних ушкоджень 321 160 237

Надмірне застосування спеціальних засобів (використання на-
ручників протягом більше ніж 2-х годин; завдання ударів гумо-
вим кийком по голові, животі, у пах)

125 63 83

Тривале тримання в непристосованих для цього місцях (маши-
нах, кабінетах, коридорах, підвалах)

107 60 101

Важливим показником, який демонструє зміну тенденції, є дані про те, 
скільки випадків незаконного насильства траплялося із близькими респон-
дентів протягом 2011 року.

Таб. 1.2.2 Порівняння відповідей респондентів на запитання: 
«Які види незаконного насильства й неналежного поводження були використані стосовно 

Ваших родичів, знайомих, друзів у ході розслідування?»

Вид насильства Період

2004–2009 2010 2011

Побиття, завдання тілесних ушкоджень 242 123 230

Знущання, застосування тортур із використанням спеціальних 
засобів або прийомів

67 32 49
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Отримані дані підтверджують сказане вище й демонструють очевидне 
зростання масштабів незаконного насильства на етапі розслідування. Причо-
му, масштаби заподіяння побоїв і тілесних ушкоджень на етапі розслідування 
впритул наблизилися до цифр, виявлених при оцінці п’ятирічного періоду 
2004–2009 рр.

«Швидше за все, насилля частіше застосовується при затриманні. 
Можна сказати, намагався втекти, чинити опір і т. д. Коли відбуваєть-
ся первинний контакт, він має психологічний момент. Тому що таким 
чином можна «придушити» людину. Людина стає пригніченою і в цей 
момент можна з неї витягти свідчення»

З інтерв’ю з працівником прокуратури

«Зазвичай при затриманні б’ють, щоб не бігав. При затриманні 
можна це і не приховувати. А в райвідділі хлопці хитрі, можуть і книж-
кою та пляшкою бити. Ну, намагаються домовитися з експертами, але 
експерти в таких ситуаціях не дуже на себе люблять брати відповідаль-
ність, але і з ними вирішують. Вирішують питання з самими затрима-
ними. А якщо не вирішуються питання, то міліція сама ініціює виклик 
швидкої, приїжджайте, мовляв впав 8 разів і вдарився…»

З інтерв’ю з працівником прокуратури

Наявність незаконного насильства в роботі органів внутрішніх справ 
підтверджується також даними, отриманими в ході опитування ув’язнених. 
Попри те, що в 44,7% випадків працівники міліції поводилися належним 
чином із затриманими, практично кожен четвертий опитаний ув’язнений 
говорить про насильство під час затримання й доставляння до відділку 
міліції. Так, 20,8% опитаних зазначили, що їх били, завдали тілесних ушкод-
жень; 26,8% повідомили, що проти них надмірно застосовували спецзасо-
би; 28,2% поскаржилися на те, що їх тримали в непристосованих для цього 
місцях (Таб. 1.2.�). З огляду на те, що при оцінці п’ятирічного періоду 2004–
2009 рр. у тих же категоріях відповідно було виявлено �1,4% (побиття, тіле-
сні ушкодження); �7,0% (надмірне застосування спеціальних засобів) і 27,7% 
(тримання в непристосованих місцях), говорити про поліпшення ситуації не 
доводиться.
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Таб. 1.2.3 Порівняння відповідей респондентів-засуджених на запитання: 
«Які види незаконного насильства й неналежного поводження були використані стосовно вас 

у ході затримання?» (в %)

Вид насильства 2004–2009 2011

1 Побиття, завдання тілесних ушкоджень 31,4 20,8 

2 Надмірне застосування спеціальних засобів (використання на-
ручників протягом більш ніж 2-х годин; завдання ударів гумо-
вим кийком по голові, животі, у пах)

37,2 26,8 

3 Тривале тримання в непристосованих для цього місцях (маши-
нах, кабінетах, коридорах, підвалах)

27,7 28,2 

Більше половини опитаних-засуджених (5�,6%) зазначили, що до них 
не застосовували незаконного насильства в ході розслідування протягом 
2011 року. Водночас 18,2% сказали, що їх били, а 18,5% стали жертвами тортур 
(Таб. 1.2.4). Саме ці види незаконного насильства є найпоширенішими в ході 
розслідування. Рідше застосовуються відмови в можливості втамувати спрагу 
(6,8%); втамувати голод (9,1%); одержати медичну допомогу (10%); спати (5,1%).

Таб. 1.2.4 Порівняння відповідей респондентів-засуджених на запитання: 
«Які види незаконного насильства й неналежного поводження було використано стосовно вас 

у ході розслідування?» (в %)

Вид насильства 2004–2009 2011

1 Побиття, завдання тілесних ушкоджень 24,1 18,2

2 Знущання, застосування тортур із використанням спеціальних 
засобів або прийомів

27,7 18,5

3 Знущання або приниження співкамерниками за наказом або 
з мовчазної згоди працівників міліції

6,8 3,4

4 Катування спрагою 7,3 6,8

5 Відсутність харчування, недостатнє харчування 13,6 9,1 

6 Ненадання медичної допомоги 12,6 10,0

7 Позбавлення можливості справляти природні потреби 10,5 6,3

Аналіз даних, отриманих у 2011 році, показує, що психічне насильство 
у вигляді погроз, шантажу, образ, принижень, погроз стосовно близьких не 
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тільки залишається складником роботи міліції, але й дедалі більше поши-
рюється (Таб. 1.2.5). Так, у 2011 році ми виявили �2 випадки, коли жертвою 
шантажу ставав сам респондент, і 154 випадки, коли жертвою був його друг, 
родич. Зростає кількість залякувань, погроз із боку працівників міліції: до-
слідження виявило 272 випадки (4� — стосовно респондента й 229 — сто-
совно близьких, родичів). Так само почастішали випадки образ і поводження, 
що принижує людську гідність, — �08 випадків (48 — стосовно респондента 
й 229 — стосовно близьких, родичів).

Таб. 1.2.5 Порівняння відповідей респондентів на запитання: 
«Які види психічного насильства були використані стосовно Ваших родичів, 

знайомих, друзів у ході розслідування?»

2004–2009 2010 2011

Стосовно 
респон-

дента

Стосовно 
близьких

Стосовно 
респон-

дента

Стосовно 
близьких

Стосовно 
респон-

дента

Стосовно 
близьких

Шантаж 33 160 12 62 32 154

Залякування, погрози, зок-
рема й стосовно близьких

52 229 7 110 43 229

Образи, поводження, що 
принижує людську гідність

57 223 6 97 48 260

На поширеність психічного насильства в діяльності органів внутрішніх справ 
указують і опитані ув’язнені (Таб. 1.2.6). Так, про застосування щодо них шантажу 
сказали 16,8%, погроз — �1,�%; образ і принижень — 28,5%. Ці цифри цілком 
порівнянні з тими, які було виявлено при оцінюванні періоду 2004–2009 рр.

Таб. 1.2.6 Порівняння відповідей респондентів-засуджених на запитання: 
«Які види психічного насильства були використані стосовно вас 

у ході розслідування?» (в %)

Вид насильства 2004–2009 2011

1 Шантаж 15,2 16,8

2 Залякування, погрози, зокрема стосовно близьких 38,7 31,3

3 Образи, поводження, що принижує людську гідність 31,9 28,5
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Відійти від сухих відсотків та оцінити масштаб і динаміку незаконного 
насильства в органах внутрішніх справ нам допомагає розрахунок оцінної 
кількості потерпілих. Як і під час оцінювання минулих періодів, він вироб-
ляється за допомогою екстраполяції результатів дослідження на все доросле 
населення України. Для цього відсоток потерпілих від того чи іншого виду 
незаконного насильства в органах внутрішніх справ ми взяли від загальної 
кількості дорослого (старше за 16 років) населення України. Це дозволяє дати 
приблизну оцінку масштабів незаконного насильства в міліції (Таб. 1.2.7 — 
1.2.8). Уже минулого року результати такої оцінки показали, що оцінна кіль-
кість жертв величезна — порядку 790 000 осіб. Дані цього року ще більш 
невтішні — оцінна кількість потерпілих від незаконного насильства в міліції 
в 2011 році зросла до 980 000 осіб. І незважаючи на те, що ці цифри не є абсо-
лютно точними, а мають оцінний характер, на жаль, залишається констатува-
ти, що протягом останнього року бити в міліції стали частіше й ми поступово 
наближаємося до показників, виявлених 2004 року, коли оцінна кількість по-
терпілих становила понад мільйон.

Таб. 1.2.7 Оцінна кількість жертв незаконного фізичного насильства 
в органах внутрішніх справ України в період 2004–2011 рр.

Рік Кількість жертв (%) Оцінна кількість потерпілих

2004 2,73 1 026 616

2004–2009 3,50 1 319 500

2010 2,10 791 700

2011 2,60 980 200

Таб. 1.2.8 Оцінна кількість жертв побиття, завдання тілесних ушкоджень 
у ході затримання органах внутрішніх справ України в період 2004–2011 рр.

Рік Кількість жертв (%) Оцінна кількість потерпілих

2004 2,73 1 026 616

2004–2009 1,6 604 433

2010 1,3 491 102

2011 1,6 604 433
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Слід зазначити, що оцінна кількість жертв побиття, завдання тілесних 
ушкоджень у ході розслідування протягом 2011 року трохи зменшилась.

Таб. 1.2.9 Оцінна кількість жертв побиття, завдання тілесних ушкоджень 

у ході розслідування органах внутрішніх справ України в період 2004–2011 рр.

Рік Кількість жертв (%) Оцінна кількість потерпілих

2004 0,94 355 293

2004–2009 1,3 491 102

2010 0,9 330 300

2011 0,8 293 600

Однак ця позитивна тенденція цілком нівелювалася пропорційним при-
ростом оцінної кількості осіб, що стали жертвами тортур у ході розслідування 
(Таб. 1.2.10). Згідно з даними, отриманими в результаті дослідження, в 2011 ро-
ці їхня кількість перевищила 100 тис. Таким чином, сумарна оцінна кількість 
потерпілих від різних видів насильства й тортур у ході розслідування зали-
шається, як і минулого року, на рівні 400 тис. осіб за рік.

Таб. 1.2.10 Оцінна кількість жертв тортур у ході розслідування органах внутрішніх справ України 

в період 2004–2011 рр.

Рік Кількість жертв (%) Оцінна кількість потерпілих

2004 0,25 93 498

2004–2009 0,3 113 331

2010 0,2 75 400

2011 0,3 113 331

Традиційно, фізичне насильство підкріплюється психічним. Шантаж, за-
лякування, погрози жертві й родичам, образи, приниження є невід’ємними 
супутниками не тільки побиттів, але здебільшого й усього процесу дізнання 
загалом (Таб. 1.2.11). Проблема полягає не лише в намірі працівників міліції й 
прагненні психологічно «зломити» своїх жертв, але й у загальному зниженні 
культурного рівня працівників правоохоронної системи. Кадрові зміни, зни-
ження професіоналізму, істотне омолодження й депрофесіоналізація міліції 
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призвели до того, що працівник часом не в змозі сформулювати запитання 
або ідею, не вдаючись до ненормативної лексики, погроз або залякування. 
Результатом цього сталого негативного явища в міліції України є щорічне 
зростання кількості потерпілих від психічного насильства.

Таб. 1.2.11 Оцінна кількість жертв шантажу в органах внутрішніх справ України 

в період 2004–2011 рр.

Рік Кількість жертв у % (оцінна кількість)

Шантаж Залякування, погрози, 
зокрема й стосовно близьких

Поводження, що принижує 
людську гідність

2004 0,7%
(261 795)

1,29%
(486 191)

0,6%
(523 590)

2004–2009 1,1%
(415 547)

1,7%
(642 210)

1,9%
(717 764)

2010 0,6%
(226 200)

0,6%
(226 200)

0,3%
(113 100)

2011 1,1%
(415 547)

1,4%
(527 800)

1,6%
(603 200)

Важливими факторами, що продовжують сприяти поширеності незакон-
ного насильства в діяльності органів внутрішніх справ, залишаються часті по-
рушення законності під час здійснення й оформлення затримань, відсутність 
можливості поінформувати третю сторону й можливості бути оглянутим лі-
карем. Правильно й вчасно оформлене, законне затримання практично не 
залишає можливості застосовувати незаконне насильство, тому що гарантує 
своєчасне інформування родичів про факт, місце й час затримання; зобов’язує 
надати медичну й правову допомогу. З іншого боку, затримання, проведене 
без своєчасного оформлення протоколу, уже є незаконним. Зате це дозволяє 
не надавати правових гарантій затриманому й обґрунтовувати законність за-
тримання загалом. Отримані в результаті опитування ув’язнених цифри доз-
воляють говорити про те, що затримання далеко не завжди оформлюють на-
лежним чином. Так, тільки 19,�% опитаних ув’язнених зазначили, що протокол 
їхнього затримання було складено одразу. Затримання ще 19,6% оформили 
протягом 2-х годин. Водночас відзначимо, що протокол про затримання про-
тягом 8–12 годин було складено стосовно 5,8%, а понад 12 годин — стосовно 
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ще 14%. Також слід зазначити, що 8,5% опитаних указали на те, що протоколу 
про затримання не було складено взагалі.

Як зазначалося вище, несвоєчасно оформлене або незаконне затриман-
ня створює сприятливу основу для незаконного насильства й інших пору-
шень. Так, 61,4% опитаних ув’язнених зазначили, що їх тримали в непристосо-
ваних для цього місцях (автомобілях, кабінетах, коридорах), а ще 70,6% — що 
їм не роз’яснювали їхніх прав. Відповідно, 50,�% не одержали можливості 
проінформувати своїх близьких про факт затримання, а 49,4% — не одержа-
ли жодних роз’яснень щодо їхніх прав на одержання безкоштовної правової 
допомоги. Наслідком останнього стало те, що 79,9% опитаних ув’язнених не 
скористалися своїм правом на одержання правової допомоги.

«Як правило, людину спочатку затримують під якимось приводом. 
Типу поговорити, опитати і т. д. Його три дні допитують, а потім тіль-
ки затримують. А всі три дні він сидить в кабінеті опера, пристебнутий 
наручниками до батареї. Порушується те, що фактичний строк затри-
мання не збігається з офіційним терміном. Тобто той момент, коли його 
реально затримали, тобто позбавили волі — не збігається з документа-
ми. Пишуть, що затримали в середу в 16:00, а насправді він був запро-
шений вранці в середу або того гірше — у вівторок ввечері»

З інтерв’ю з працівником прокуратури

Ще одним важливим фактором є своєчасне доставляння до суду. Мож-
ливість суду прийняти рішення, що визначає подальшу долю затриманого, 
є одним із ключових елементів правосуддя (про що говорить ст. 5 Євро-
пейської Конвенції з прав людини). Однак ланцюг порушень, що виникають 
у випадку сумнівних за своєю законністю затримань, продовжується й тут. 
Серед опитаних ув’язнених 48,2% зазначили, що їх доставили до суду пізні-
ше, ніж через 72 години після затримання. Опитування ув’язнених за період 
2004–2009 рр. показало, що практично половина опитаних (45,5%) ув’язнених 
провела в кабінетах, коридорах та інших приміщеннях понад � доби, перш 
ніж їх помістили в ІТТ (рис. 1.2.4). Цифри 2011 року повертають нас до ситуації 
2004 року. Так, найбільша кількість опитаних (�1%) провела в міліції до доби, 
перш ніж їх помістили в ізолятор тимчасового тримання. Кількість опитаних 
ув’язнених, поміщених до ізолятора пізніше ніж через � доби після перебу-
вання в райвідділі, знизилась практично вдвічі (порівняно з періодом 2004–
2009 рр.) й проте склала більше п’ятої частини (21,1%).
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Рис. 1.2.4. Розподіл відповідей ув’язнених на запитання: 
«Скільки часу Ви провели в міліції до переведення Вас в ІТТ»?

Фінальною крапкою в ігноруванні запобіжників незаконного насильства 
в міліцейській діяльності є відсутність медичного огляду чи ФЗО при пере-
веденні затриманого під варту в ізолятор тимчасового тримання. Так, згідно 
з даними опитування 2011 року, 42,1% опитаних ув’язнених не були оглянуті 
лікарем при приміщенні в ІТТ.

1.3	Оцінка	побоювань	незаконного	насильства	в	міліції

Двоє львів’ян, капітан Збройних сил україни Михайло Іванків і Анд-
рій Вислоцький заявили, що міліціонери забрали їх до райвідділу і там 
побили. В одного з них зламаний ніс, в іншого зламані ребра. Зі слів чо-
ловіків, із них вибивали зізнання в злочинах, яких вони не скоювали.

(з джерела http://ua.life.comments.ua/ 
2011/03/17/145775/lvivski-militsioneri-katuvali-i.html)

Щонайменше п’ятьох осіб із села Старомлинівка Великоновосіл-
ківського району Донецької області скалічили міліціонери за чотири 
дні. Змушували їх зізнатися в убивстві 64-річної Валентини Топалової. 
Зі слів жителів села — хапали всіх підряд. Повісток не давали, не відре-
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комендовувалися. Брали на вулиці, саджали в машину по чотири й від-
возили. Одних привозили, інших забирали. За чотири дні «відпрацюва-
ли» близько 60 людей. 32-річну Людмилу Куроїд допитували двічі — би-
ли кулаками, давали ляпаси по вухах, тягали за коси, били по нирках. 
Коли закінчили бити, змусили написати розписку, що не має до них пре-
тензій. 32-річного Сергія Куроїда чемно запросили до авто, а коли із тра-
си з’їхали в занедбаний свинарник — придавили спинкою переднього 
сидіння й душили протигазом. Дружину брата загиблої, 62-літню Люд-
милу Топалову били дволітровою пляшкою з водою й відбирали ліки.

За тиждень після вбивства міліціонери відзвітували про розкрит-
тя злочину. В убивстві зізнався 28-річний місцевий житель.

(з джерела http://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/391371)

4 чоловіки в міліцейській формі силоміць посадили в машину сту-
дента слідчо-криміналістичного факультету Харківської Юридичної Ака-
демії Михайла Опекана. Працівники міліції вимагали зізнатися в тому, 
що він розповсюджує наркотики. Ніхто з них не відрекомендувався, до-
кументів не пред’являли. Пізніше в нього забрали картку, на яку надхо-
дить стипендія, і вимагали назвати пін-код, а близько 6.00 виштовхнули 
з машини. у ході розслідування працівників затримали, саме тому, що їх 
зняла відеокамера банкомату під час спроби зняти гроші з картки.

(з джерела http://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-milicioneri-katuvali-studenta- 
i-zabrali-v-nogo-kartku-zi-stipendiyu.html)

Ці й безліч інших випадків, які так і не стали об’єктом зацікавлення громад-
ськості (через те, що про них не було повідомлено в ЗМІ), наочно демонструють 
сформовану протягом останніх кількох років ситуацію: об’єктом насильства з бо-
ку працівників міліції може стати практично кожний. Якщо раніше найбільший 
ризик бути підданим незаконному насильству в міліції був у злочинців, то згодом 
список розширився за рахунок підозрюваних, свідків, їхніх родичів (тобто всіх 
людей, що так чи інакше опинилися в сфері інтересів правоохоронців). Сьогод-
ні потенційний ризик існує для кожного — так, і звичайний перехожий, свідок 
яких-небудь подій, а іноді навіть і сам працівник міліції можуть стати об’єктом 
незаконного насильства з боку правоохоронців. Це не тільки позбавляє людину 
можливості вибудувати яку-небудь стратегію поводження, для того щоб убезпе-
чити себе від імовірності зштовхнутися з побиттям й тортурами, але й породжує 
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постійну недовіру, побоювання й страх стосовно працівників органів внутрішніх 
справ. Слід зазначити також, що багато працівників міліції й не чекають довіри 
й любові від населення, думаючи, що страх — достатній показник поваги. Однак 
міліція не працює у вакуумі, вона веде роботу з людьми, серед людей і для лю-
дей, тому страх зводить нанівець результат правоохоронної діяльності, підри-
ває довіру до міліції й ускладнює роботу правоохоронців загалом.

Ставлення українців до небезпеки стати жертвою незаконного насильства 
в міліції підтверджується результатами дослідження. Так, тільки 1,5% уважають, 
що це нікому не загрожує. Показник з року в рік знижується (хоч і незначно). 
Для порівняння — в 2009 році цієї думки дотримувалися 2,5% респондентів, 
в 2010 році — 1,8%. З іншого боку, більшість опитаних (60,7%) дотримують-
ся думки, що від насильства в міліції не застрахований ніхто. І хоча порівняно 
з 2010 роком цей показник зменшився на 5,4%, спостерігається більш істотне 
зростання за всіма категоріями потенційних жертв. Так, на 7,7% більше респон-
дентів уважають, що незаконного насильства варто побоюватися будь-якій лю-
дині, що скоїла злочин; на 6,9% стало більше тих, що відзначають небезпеку для 
бомжів і бродяг. Ще 7% додалося до тих, хто вважає потенційними жертвами 
осіб, які ображають міліціонерів або просто бідних людей; на 6,4% стало більше 
тих, хто відзначає, що ризику зазнати насильства піддається будь-який підозрю-
ваний. Таким чином, небезпека стати жертвою незаконного насильства в міліції 
залишається найвищою для всіх, хто так чи інакше опинився у сфері уваги міліції.

Таб. 1.3.1 Оцінка віктимності представників різних груп (у %)

Категорія 2009 2010 2011

Тільки професійним злочинцям, рецидивістам 13,2 12,4 13,5

Будь-якій людині, що скоїла злочин 16,9 13,9 21,6

Бомжам, п’яницям, бродягам 12,2 9,8 16,7

Неповнолітнім 4,5 5,0 7,9

Тим, хто провокує, кривдить працівників міліції 16,8 20,8 27,8

Підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину 10,8 11,8 15,5

Будь-якому підозрюваному 12,0 13,1 19,5

Іноземцям 1,6 1,8 2,1

Бідним людям 9,7 7,0 14,3

Від цього не застрахований ніхто 61,6 66,1 60,7

Це не загрожує нікому 2,5 1,8 1,5
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Наведений нижче порівняльний рейтинг різних категорій осіб, які по-
тенційно могли б викликати агресію з боку працівників органів внутрішніх 
справ, протягом 2011 року не зазнав змін (табл. 1.�.2). Відзначимо, що най-
більшому ризику стати жертвою себе піддають ті, хто вступив у суперечку, 
ображав або провокував працівників міліції (27,8%). Як і торік, це видається 
респондентам небезпечнішим, ніж бути людиною, що дійсно скоїла злочин, 
або рецидивістом. Проте, ризик виріс також для будь-якого підозрюваного 
(19,5%) і людей, які справді скоїли злочин (21,6%), відзначають респонденти.

Таб. 1.3.2 Рейтинг віктимності представників різних груп

Категорія 2009 2010 2011

Тільки професійним злочинцям, рецидивістам 3 4 7

Будь-якій людині, що скоїла злочин 1 2 2

Бомжам, п’яницям, бродягам 4 6 4

Неповнолітнім 8 8 8

Тим, хто провокує, кривдить працівників міліції 2 1 1

Підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину 6 5 5

Будь-якому підозрюваному 5 3 3

Іноземцям 9 9 9

Бідним людям 7 7 6

Можна відзначити, що будь-який досвід спілкування з міліцією — у ста-
тусі доставленого, підозрюваного або свідка — тільки утверджує респонден-
тів у думці, що від насильства ніхто не застрахований. Так, якщо загалом 66,1% 
опитаних зазначили, що від незаконного насильства не застрахований ніхто, 
то серед тих, хто був затриманий міліцією, таких 75,8% (Таб. 1.�.�). Серед тих, 
хто був доставленим, побоюються 78,�%, запрошеним — 7�,2%, перебував 
в ІТТ — 8�,�%, був у СІЗО — 8�,7%.

Це багато в чому підтверджується оцінкою, яку дали опитані ув’язнені. 
Так, вони в ході опитування відзначили, що в Україні практично немає людей, 
які можуть не боятися стати об’єктом тортур або жорстокого поводження 
в міліції. Такому ризику піддаються практично всі категорії населення. Так, 
усього 1% опитаних думають, що це нікому не загрожує (таб. 1.�.4). При цьому 
46,4% упевнені, що від такого поводження не застрахована жодна людина.
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Таб. 1.3.3 Оцінка ризику стати жертвою насильства респондентами, 
які перебували в міліції у різних статусах (у %)

Статус респондента Від насильства 
не застрахова-

ний ніхто

Насильство 
не загрожує 

нікому

Перебування в слідчому ізоляторі в статусі обвинувачуваного 83,7 2,1

Перебування в ізоляторі тимчасового тримання в статусі обвину-
вачуваного

83,3 2,1

Запрошення до відділку міліції як свідка 73,2 0,9

Доставляння до відділку міліції за підозрою в скоєнні злочину 78,3 1,4

Затримання міліцією в громадських місцях, на вулиці, у метро 75,8 1,3

Масив загалом 60,7 1,5

Таб. 1.3.4 Відповіді респондентів-ув’язнених на запитання: 
«Кому варто побоюватися тортур або жорстокого поводження в міліції?»

Категорія %

1. Від цього не застрахована жодна людина 46,4

2. Будь-якій людині, що скоїла злочин 37

3. Будь-якому підозрюваному 36

4. Бідним людям 18

5. Підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину 16,2

6. Особам без певного місця проживання, п’яницям, бродягам 14,2

7. Тим, хто провокує, ображає працівників міліції 12

8. Тільки професійним злочинцям, рецидивістам 8,3

9. Неповнолітнім 7,4

10. Іноземцям 5

11. Це не загрожує нікому 1,1

12. Важко відповісти 8,3

У таблиці можна бачити ранжируваний список тих категорій людей, які 
тією чи іншою мірою можуть стати жертвами незаконного поводження з боку 
міліції. Респонденти впевнені, що в статусі підозрюваного людина більше за-
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знає ризику стати жертвою тортур або жорстокого поводження, ніж, напри-
клад, професійний злочинець або рецидивіст. Причому специфічна провина 
(наприклад, скоєння тяжкого злочину) не обов’язково спричиняє насильство 
з боку представників закону. Респонденти вважають, що будь-яка людина, що 
скоїла той або інший злочин, може однаковою мірою постраждати від неза-
конних насильницьких дій правоохоронців.

1.4	 Допомога	жертвам	незаконного	насильства

На поширеність тортур впливає такий фактор, як ефективність чинної 
системи допомоги в таких випадках. Однак ця ефективність у першу чергу 
залежить від того, як її сприймають пересічні громадяни. Звертатися по до-
помогу у випадку факту незаконного насильства чи ні, до кого звертатися, 
які це матиме наслідки — ось питання, які передусім ставить собі жертва та 
її родичі.

Експертна оцінка, проведена в період моніторингових досліджень 2004–
2011 рр., на жаль, свідчить, що сьогодні система ефективного розслідування 
випадків незаконного насильства в міліції практично відсутня. Відповідно, 
відсутні й інші види допомоги: потерпілим важко сподіватися на медичну до-
помогу й огляд, судовий захист. У підсумку можна відзначити, що вся систе-
ма реєстрації й розслідування таких випадків спрямована на їх приховання. 
Наслідком цього є те, що частина опитаних відмовляються навіть від спроби 
відстояти свої права й права своїх близьких і звертатися будь-куди у випадку 
незаконного насильства в міліції. Проте відзначимо, що кількість людей, які 
не втрачають надії відстояти свої права в чинній неефективній системі й ма-
ють намір зробити це, зростає — так, у 2009 році не мали намір відстоювати 
свої права 20,0%, в 2011 році таких уже 15,8%.

Куди ж звертаються люди, які мають намір боротися за свої права? 
У першу чергу це прокуратура, як орган, що володіє найбільшими повнова-
женнями і, відповідно, є потенційно найбільш ефективним: 41,4% опитаних 
зазначили, що будуть звертатися саме туди за відновленням справедливості 
(Таб. 1.4.1). Як трохи менш ефективні розглядаються вищі інстанції в міліції 
(�1,0%), адвокатури (�1,0%), правозахисні організації (18,4%). Останньою інс-
танцією, до якої можна звернутися, коли вже не залишається надії вирішити 
питання позитивно, респонденти вважають ЗМІ — 14,1% звернуться туди по 
допомогу.



��

Розділ 1. Незаконне насильство в міліції україни в 2011 році

Серед тенденцій, які можна відзначити, — зниження кількості респон-
дентів, які відмовляються від ідеї будь-куди звертатися у випадку, якщо вони 
або їхні родичі стали жертвами незаконного насильства в органах внутрішніх 
справ (з 20% в 2009 році до 15,8% у 2011 році). Зменшується кількість осіб, що 
припускають звернення до правозахисних організацій і ЗМІ за допомогою, 
натомість зростає авторитет адвоката. Дані, отримані якісними методами, 
показують, що потерпілі прагнуть довірити рішення цього питання людині, 
що працює за гроші, і часто не бажають розголошення випадку незаконного 
насильства.

Таб. 1.4.1 Розподіл відповідей респондентів на запитання: 
«У випадку застосування незаконного насильства, тортур або жорстокого поводження проти Вас 

або ваших близьких чи будете Ви звертатися по допомогу?» (в %)

2009 2010 2011

Не буду нікуди звертатися 20,0 16,0 15,8

До прокуратури 38,8 43,0 41,4

До вищих органів міліції 23,7 32,0 31,0

До адвоката 24,0 23,0 31,0

До ЗМІ 12,7 15,0 14,1

До правозахисних організацій 23,7 25,0 18,4

До СБУ 6,0 9,0 6,7

Водночас життя все розставляє на свої місця, й вивчення того, куди са-
ме зверталися респонденти, що безпосередньо потерпіли від незаконного 
насильства, демонструє зовсім інші тенденції. Так, через страх, невіру в ефек-
тивність таких звернень, бажання все швидше забути 7�,0% жертв узагалі не 
стали нікуди звертатися (Рис. 1.4.1). Серед тих, хто звертався, частина писали 
заяви до вищих органів міліції (12,80%), частина — до прокуратури (11,50%), 
однак це відбувалося в �-4 рази рідше. Частина опитаних вдавалися до пос-
луг адвокатів (5,12%). На жаль, найменше були затребувані правозахисні ор-
ганізації (2,60%). Ще менш затребуваними виявилися послуги співробітників 
СБУ й депутатів (1,28%). Таким чином, можна констатувати, що незаконне на-
сильство в міліції залишається вкрай латентним явищем і більшість жертв від 
початку сприймає чинну систему допомоги як неефективну й уникає звер-
нення будь-куди по допомогу.
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Рис. 1.4.1 Порівняльний розподіл відповідей респондентів і жертв 
незаконного насильства на запитання: «Куди будете звертатися?» 

і «Куди зверталися?»

Проте частина жертв незаконного насильства з боку міліції вирішили все-
таки скористатися процедурами, які їм надають українські закони й держава, 
й постаратися відновити справедливість за допомогою правоохоронних ор-
ганів. На жаль, більшість респондентів не знайшли в чинній правоохоронній 
системі ані підтримки, ані розуміння. Так, якщо 25% жертв, які звернулися по 
таку допомогу, зазначають, що це їм тією чи іншою мірою допомогло, то �0% 
опитаних визнали ці звернення марними, а 45% жертв насильства вказали, 
що їм просто не надали жодної допомоги.

Опитування ув’язнених показує, що від боротьби за свої права відмови-
лися й нікуди не стали звертатися практично дві третини опитаних (7�,4%), 
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що практично дублює кількість звичайних громадян, які відмовилися від бо-
ротьби (Рис. 1.4.2). Очевидно, що сьогодні практично дві третини тих, хто став 
жертвою незаконного насильства в міліції, не прагнуть нічого змінити або 
відновити свої права, незалежно від їхнього правового статусу. Серед тих, 
до кого в першу чергу зверталися ув’язнені, були працівники прокуратури 
(22,�%) й адвокати (21,6%). Слід зазначити, що особливості правового статусу 
й ситуації, у якій перебували ув’язнені, зумовили вчетверо більш часті звер-
нення до допомоги адвоката (21,6%), ніж у звичайних громадян, що постраж-
дали від незаконного насильства (5,12%).
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Рис. 1.4.2 Розподіл відповідей ув’язнених і звичайних громадян на запитання: 

«Чи зверталися ви по допомогу після того, як щодо вас було застосовано 

незаконне насильство, тортури або жорстоке поводження?»
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Однак, як і звичайні громадяни, більшість ув’язнених оцінює такі звер-
нення як неефективні. Так, незадоволеними ефективністю допомоги залиши-
лися 55,�% опитаних ув’язнених, а ще 2�,2% зазначили, що звернення по до-
помогу погіршило ситуацію. Разом із тим 21,4% опитаних оцінили допомогу 
як ефективну.

«Через велику кількість роботи, через кількість таких заяв і через 
звичку, що більшість з них просто помилкові або бажання зайвий раз 
привернути увагу органів прокуратури до якогось матеріалу, або за-
вести слідство в безвихідь, вплинути на слідчого — ми не завжди ефек-
тивні. І при цьому у нас на всю область 613 осіб. Наскільки я пам’ятаю, 
у одному з найбільших наших райвідділів з   усіма підрайонами в кра-
щі часи було 600 осіб. Про що ми говоримо! Тому в багатьох випадках 
прокуратура доручає збір інформації про факт насильства інспекції по 
роботі з особовим складом. Для економії часу. Для збору первинних 
пояснень, збирання копій зразків, протоколів. Їм це простіше зробити, 
ніж нам. Ми отримуємо готовий пакет документів, ми повторно когось 
опитуємо, перевіряємо, дивимось чи немає протиріч і т. д. Прокурору 
треба винести постанову, це індивідуальна відповідальність посадо-
вої особи».

З інтерв’ю з працівником прокуратури

1.5	 Толерантність	до	незаконного	насильства	
в	органах	внутрішніх	справ

Порівняльний аналіз даних досліджень за 2004–2011 роки показує, що 
населення України з року в рік дедалі більш нетерпимо ставиться до випад-
ків застосування тортур або іншого жорстокого поводження в міліції. Так, 
у 2011 році вже 78% респондентів зазначили, що протизаконне насильство 
за жодних умов не може застосовуватись у діяльності органів внутрішніх 
справ. 15% уважають це можливим тільки в крайніх випадках, 6% допус-
кають це тільки стосовно певних груп і категорій людей, а ще 1,5% взагалі 
впевнені в тому, що без цього робота міліції неможлива (рис. 1.5.1). Таким 
чином, 22% опитаних (що на 2% менше ніж у 2010 році й на 26% менше, ніж 
у 2004 році) так чи інакше допускають можливість, а в деяких випадках і не-
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обхідність, застосування до підозрюваних незаконних методів дізнання. 
Тобто частка толерантно налаштованих до насильства в міліції людей по-
ступово зменшується.
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Рис. 1.5.1 Порівняльний розподіл відповідей населення на запитання: 
«Чи припустиме застосування співробітниками міліції побиття і тортур 

із метою розкриття або розслідування злочинів?» (%)

Цікаво, що в регіонах відповіді на це запитання варіюються. Найбільший 
рівень неприйняття можливості застосування незаконного насильства в діях 
міліції зафіксований у Києві (8�%). А найвищий рівень толерантності до подіб-
них фактів виявили жителі Полтави (67%). На рис. 1.5.2 наведено результати 
порівняльного розподілу відповідей респондентів за всіма областями опи-
тування.

З метою виявлення рівня толерантності ув’язнених до фактів застосу-
вання незаконного насильства їм було поставлено те саме запитання. Думки 
розділилися практично навпіл: 55% опитаних думають, що це неприпустимо 
за жодних умов, тоді як 45% уважають застосування незаконного насильства 
виправданим у певних випадках (рис. 1.5.�). Причому 17% упевнені, що без 
цього робота міліції взагалі неможлива. Ці дані трохи відрізняються від ре-
зультатів опитування 2009 року, а саме — зросла кількість тих, хто в будь-
якому разі відкидає можливість і необхідність застосування незаконного на-
сильства в діях міліції (з �6% до 55%).
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Рис. 1.5.2 Порівняльний розподіл відповідей населення на запитання: 
«Чи припустиме застосування співробітниками міліції побиття і тортур 

із метою розкриття або розслідування злочинів?» 
залежно від регіону опитування (%)
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Рис. 1.5.3 Порівняльний розподіл відповідей респондентів-ув’язнених на запитання: 
«Чи припустиме застосування співробітниками міліції побиття і тортур 

із метою розкриття або розслідування злочинів?» (%)
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Тим респондентам, які все-таки допускають застосування протизаконного 
насильства, було поставлено запитання: «У яких випадках, на Ваш погляд, до-
пустиме застосування побиття, знущань або тортур у роботі міліції?» Розподіл 
відповідей респондентів із числа населення за всі роки досліджень наведено 
в таблиці 1.5.1. Причому для кожної з категорій було підраховано індекс допус-
тимості протизаконного насильства (І доп.). Варіантам відповідей були припи-
сані значення «Так, допустиме» — �; «Швидше допустиме» — 2; «Швидше не до-
пустиме» — 1; «Ні, не допустиме» — 0. Індекс розраховувалася 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 змінюватися від � (всі респонденти допускають застосування протизакон-
ного насильства із цією метою) до 0 (всі респонденти вважають неприпустимим 
застосування протизаконного насильства із цією метою). Тут потрібно підкрес-
лити, що позиція «швидше не допустиме» хоча й указує на схильність респон-
дента до заперечення насильства в міліції, але все-таки допускає мінімальну 
можливість його застосування, тому враховується як ступінь допустимості.

Таб. 1.5.1 Результати відповідей населення на питання про допустимість застосування побиття, 
знущань або тортур у роботі міліції (у вигляді Індексу допустимості І доп.)

І доп. 
2004 рік

І доп. 
2009 рік

І доп. 
2010 рік

І доп. 
2011 рік

1. Для розкриття особливо тяжких злочинів (убивств, зґвалту-
вань, злочинів проти дітей, викрадень та ін.)

2,3 2,2 2,2 2,3

2. Як покарання й помста ґвалтівникам, убивцям 2 2 1,5 1,5

3. Коли без цього не можливо довести провину 0,8 0,8 0,8 0,6

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

1,4 1,4 1,5 1,2

5. Для швидкого розкриття злочинів 0,8 0,5 0,6 0,4

6. Для поліпшення показників розкриваності 0,6 0,2 0,4 0,2

7. Як тимчасове явище в боротьбі зі злочинністю 0,7 0,4 0,5 0,5

8. Для припинення злочинної діяльності осіб, схильних до 
скоєння злочинів

0,8 1,2 0,9 0,7

9. Для підтримання порядку в ізоляторі тимчасового тримання 0,8 0,9 0,9 0,6

Порівнюючи індекси допустимості, які розраховані за відповідями насе-
лення в 2004–2011 роках (рис. 1.5.4), можна зробити такі висновки.
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Найбільш припустимими, виправданими випадками є:
1) застосування протизаконного насильства для розкриття особливо 

тяжких злочинів (таких як убивство, зґвалтування, злочин проти ді-
тей, викрадення та інше);

2) покарання й помста ґвалтівникам, убивцям;
�) випадки, коли злочинця піймали «на гарячому» і очевидно, що він винен.
Мінімальні індекси виправдання відзначаються відносно:
1) поліпшення показників розкриваності;
2) нерегулярних випадків незаконного насильства як тимчасового явища;
�) засобів швидкого розкриття злочинів.
На жаль, ці дані чітко вказують, що по жодній із запропонованих для 

оцінювання ситуації не склалося одностайної думки, що це не є виправдан-
ням застосування незаконного насильства. Тобто частина населення тією чи 
іншою мірою все ще виправдує застосування побиття, знущань або тортур 
у роботі міліції. Водночас щороку спостерігається зменшення рівня толеран-
тності до протизаконного насильства за більшістю показників.
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Рис. 1.5.4 Порівняльний розподіл індексів допустимості протизаконного насильства 
за даними опитувань 2004, 2009, 2010 і 2011 років (населення)
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Розділ 1. Незаконне насильство в міліції україни в 2011 році

1. Для розкриття особливо тяжких злочинів
2. Як покарання й помста за деякі злочини
�. Коли без цього неможливо довести провину
4. Коли когось затримали на місці злочину і зрозуміло, що він винен
5. Для швидкого розкриття злочинів
6. Для поліпшення показників розкриття злочинів
7. Як тимчасове явище в боротьбі зі злочинністю
8. Для припинення злочинної діяльності осіб, схильних до скоєння злочинів
9. Для підтримування порядку в ізоляторі тимчасового тримання

Що стосується думки респондентів із числа ув’язнених, то тут тенденції 
відповідей практично не змінилися (рис. 1.5.5). Найбільш терпимо ув’язнені 
ставляться все так само до застосування незаконного насильства в діях 
міліції у випадках розкриття особливо тяжких злочинів, а також коли людина 
затримана на місці злочину і зрозуміло, що вона винна. Водночас прийнят-
ним найменшою мірою вони вважають застосування тортур або інших видів 
насильства з метою поліпшення показників розкриваності злочинів. Хоча за-
гальний рівень толерантності до конкретних видів виправдань застосування 
незаконного насильства трохи виріс.

0,7 0,7

0,9

0,6
0,5

0,6

0,8

0,6

0,9

0,5
0,6

0,7

0,4
0,3

0,4

0,6
0,5

1,1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011 2009

Рис. 1.5.5 Порівняльний розподіл індексів допустимості (І доп.) 
протизаконного насильства за даними опитування серед ув’язнених 

в 2009 і 2011 роках

1. Для розкриття особливо тяжких злочинів
2. Як покарання й помста за деякі злочини
�. Коли без цього неможливо довести провину
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4. Коли когось затримали на місці злочину і зрозуміло, що він винен
5. Для швидкого розкриття злочинів
6. Для поліпшення показників розкриття злочинів
7. Як тимчасове явище в боротьбі зі злочинністю
8. Для припинення злочинної діяльності осіб, схильних до скоєння злочинів
9. Для підтримування порядку в ізоляторі тимчасового тримання

1.6 Причини тортур та незаконного насильства в ОВС україни 
й шляхи вирішення проблеми

У ході дослідження було поставлене питання про те, які мотиви спричи-
няють застосування працівниками міліції незаконних методів впливу. Серед 
факторів поширення незаконного насильства респонденти із числа населен-
ня визнали найбільш актуальними в 2011 році такі:

1) безкарність співробітників міліції, які застосовують незаконні мето-
ди в роботі (5�%);

2) поганий добір кадрів, унаслідок чого до міліції потрапляють люди із 
садистськими нахилами (4�%);

�) невисокий професійний і культурний рівень співробітників міліції 
(�9%) (рис. 1.6.1).

Спостерігається також стабільне зростання значущості деяких факторів. 
Так, серед населення збільшується кількість тих, хто серед причин незакон-
ного насильства в міліції називає існування показників і звітності, слабкий 
контроль із боку керівництва, а також те, що суди приймають докази, отри-
мані із застосуванням незаконних методів.

З погляду ув’язнених, безкарність працівників міліції, які допускають 
незаконні методи у своїй роботі, відіграє першорядну роль у поширенні на-
сильства — на це вказали 50% опитаних. Цьому сприяє як слабкий контроль 
керівництва міліції за діяльністю підлеглих (так вважають 25% опитаних), так 
і бездіяльність прокуратури як основного державного органу, що наглядає 
за роботою міліції, у чому впевнені 12% респондентів. Для 44% респондентів 
абсолютно очевидним є те, що це давно сформована традиція в роботі міліції, 
і зламати її поки що не вдається жодними зусиллями. У тому, що причиною на-
сильства є принципи чинної системи показників і звітності, що примушують 
«вибивати» силою визнання провини, упевнені �9% опитаних. Не останню 
роль у цьому респонденти віддають і судам, які приймають докази, отримані 
внаслідок застосування тортур (26%). Окрім того, респонденти вказали на не-
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високий професійний і культурний рівень працівників міліції (26%), недоліки 
професійного добору кадрів, у результаті чого до міліції потрапляють люди 
із садистськими нахилами (22%), відсутність ефективних адвокатур і право-
вої допомоги (11%), порушення прав самих працівників міліції (11%), недоско-
налість законодавства (8%) і загальне зростання злочинності (2%).
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Рис. 1.6.1 Думка населення про основні причини протизаконного 
фізичного й психічного насильства (%)

Порівняльний аналіз опитувань 2009 і 2011 років показує, що такий фак-
тор, як безкарність працівників міліції незмінно лідирує серед інших мотива-
ційних причин. Трохи актуалізувався фактор чинної системи показників і звіт-
ності, що змушує «вибивати» насильно визнання провини. Виразність же всіх 
інших мотивацій незаконного насильства порівняно з попереднім періодом 
трохи зменшилася (таб. 1.6.1).

Природно постає питання: що потрібно робити, щоб запобігти проти-
правному насильству в органах внутрішніх справ? У громадській думці скла-
лися певні переваги щодо таких заходів. Серед основних: 1) суворе покаран-
ня співробітників міліції за факти невиправданого насильства, жорстокості, 
тортур; 2) поліпшення добору претендентів на роботу в міліції; �) покращення 
підготовки міліцейських кадрів і підвищення ефективності контролю началь-
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ства за діяльністю своїх підлеглих. Причому в 2004, 2009, 2010 і 2011 роках 
тенденції відповідей приблизно однакові (рис. 1.6.2). У відповідях опитуван-
ня 2011 року, порівняно з попередніми роками, зросла частка прихильників 
збільшення контролю з боку керівництва за діяльністю підлеглих, а також тих, 
хто вважає за необхідне змінити систему показників у діяльності міліції.

Таб. 1.6.1 Порівняльний розподіл відповідей респондентів-ув’язнених на запитання 
про основні причини протизаконного фізичного й психологічного насильства (%)

2011 рік 2009 рік

1. Це давно усталена традиція в роботі міліції 44 53

2. Чинна система показників і звітності, що змушує «вибивати» насильно виз-
нання провини

39 35

3. Слабкий контроль керівництва міліції за діяльністю підлеглих 25 31

4. Порушення прав самих працівників міліції 11 13

5. Невисокий професійний і культурний рівень працівників міліції 26 31

6. Поганий добір кадрів, унаслідок чого до міліції потрапляють люди із садист-
ськими нахилами

22 25

7. Безкарність тих працівників міліції, які застосовують незаконні методи в роботі 50 51

8. Зростання злочинності 2 6

9. Недосконалість законодавства 8 10

10. Суди приймають докази, отримані внаслідок застосування тортур 26 39

11. Бездіяльність прокуратури 12 19

12. Відсутність ефективних адвокатур, правової допомоги 11 16

При цьому трохи зменшилася кількість, тих, хто вважає ефективним за-
ходом посилення якості профвідбору й профпідготовки працівників міліції. 
Важливим є факт поступового зростання з року в рік чисельності тих грома-
дян, які бачать у контролі за роботою органів внутрішніх справ з боку неде-
ржавних організацій (НДО) і засобів масової інформації важливий інструмент 
боротьби з незаконним насильством і жорстоким поводженням у міліції.

«Перше, що можна робити, так це тримати в райвідділах журнал, 
де люди розписуються, що немає претензій. Краще вже відеодокази. 
Відразу видно, що людина сама заходить в міліцію, а в ізолятор його 
вже заносять. Нікуди не годиться, що прокурор пише «отказник» тіль-
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ки на підставі того, що людина розписалася в журналі. А потім ця лю-
дина через 5 днів йде в лікарню і каже, що її побили. А чи в міліції його 
побили? Мало що з ним могло статися за 5 днів. Тут і прокурора можна 
зрозуміти, що він відмовляє в порушенні кримінальної справи».

Із матеріалів фокус-групи з суддями

Оцінки ув’язненими тих кроків, що необхідні для усунення з арсеналу за-
собів міліції методів незаконного фізичного й психічного насильства стосов-
но затриманих, підозрюваних або обвинувачуваних, досить схожі з оцінками 
населення загалом (таб. 1.6.2). Покарання й твердий контроль — ось ті ос-
новні й першочергові заходи, у яких ув’язнені вбачають ефективну протидію 
насильству. Суворо карати працівників міліції за факти невиправданого на-
сильства, жорстокості, тортур закликають 54% респондентів. Посилити про-
курорський нагляд за дотриманням законності в діяльності міліції, а також 
установити громадський контроль за діяльністю міліції з боку громадськості, 
громадських організацій, ЗМІ вважають за необхідне �9% і ��% відповідно. 
Ще 28% респондентів указали на необхідність підвищити ефективність конт-
ролю керівництва міліції за діяльністю підлеглих.
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Рис. 1.6.2 Думка населення про заходи щодо запобігання й усунення 
незаконного фізичного й психічного насильства в діяльності міліції (%)
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Окрім того, потрібно поліпшити добір і підготовку міліцейських кадрів 
(2�%), підвищити правову освіту населення (15%) і в повному обсязі дотри-
мувати прав самих міліціонерів (9%). Попри те, що в середовищі цієї категорії 
громадян уже сформувалося розуміння негативного впливу чинної системи 
показників ефективності роботи міліції на рівень застосування незаконного 
насильства, все-таки тільки 14% з опитаних бачать необхідність у зміні самої 
цієї системи. Ще 22% респондентів сказали, що робити нічого не потрібно. 
Ось тільки мотивували вони це по-різному — для 18% ця проблема взагалі 
невикорінна, а ще 4% виявилися оптимістами, які впевнені, що такої пробле-
ми не існує в принципі.

Таб. 1.6.2 Думка засуджених про основні заходи щодо запобігання й усунення 
з арсеналу засобів міліції методів незаконного фізичного й психічного насильства 

стосовно затриманих, підозрюваних або обвинувачуваних (у %)

2011 рік 2009 рік

1. Робити нічого не потрібно, оскільки такої проблеми не існує 4 8

2. Робити нічого не потрібно, оскільки цю проблему в принципі викорі-
нити неможливо

18 19

3. Змінити систему показників і звітності в діяльності міліції 14 18

4. У повному обсязі дотримувати прав міліціонерів 9 8

5. Покращити підготовку міліцейських кадрів 15 16

6. Поліпшити добір претендентів на роботу в міліцію 23 30

7. Підвищити ефективність контролю керівництва міліції за діяльністю 
підлеглих

28 31

8. Суворо карати працівників міліції за факти невиправданого насильс-
тва, жорстокості, тортур

54 70

9. Посилити прокурорський нагляд за дотриманням законності в діяль-
ності міліції

39 39

10. Установити громадський контроль за діяльністю міліції з боку громад-
ськості, громадських організацій, ЗМІ

33 41

11. Підвищити правову освіту населення 15 20

Відповіді ув’язнених на це ж запитання показують, що порівняно з опи-
туванням 2009 року вдвічі зменшилася кількість тих, хто вважає, що такої 
проблеми не існує. Поряд з тим, що суворе покарання працівників міліції 
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за факти невиправданого насильства як і раніше актуально, кількість його 
прихильників зменшилася порівняно з результатами попереднього опиту-
вання. Порівняння відповідей щодо інших заходів запобігання й усунення 
з арсеналу засобів міліції методів незаконного фізичного й психічного на-
сильства стосовно затриманих, підозрюваних або обвинувачуваних наведе-
но в таблиці 1.6.2.

«Перш за все, повинен бути належним чином підготовлений пер-
сонал. І правові моменти врегулювати. Хоча, у нас зараз не так уже 
й погано. Про затримання може тільки суд прийняти рішення. Конт-
рольних функцій вистачає, в принципі. Необхідно посилити контроль 
за входженням будь-якої людини в будівлю будь-якого правоохорон-
ного органу, це має чітко фіксуватися. Якщо увійшов чоловік у міліцію 
і просидів там півтори доби, а тільки потім йому кажуть, що його за-
тримують. Адміністративний контроль. А з незаконним насильством 
боротися тільки жорсткістю відповідальності за такі випадки»

З інтерв’ю з працівником прокуратури

1.7	 Оцінка	ситуації	в	місцях	несвободи	в	міліції

«Сьогодні в ОВС існує 1500 кімнат для затриманих, із них 29% від-
повідають вимогам Європейського комітету, 553 — перебувають у за-
довільному стані й 501 — мають потребу в ремонті. Безумовно, на це 
потрібні значні кошти. Торік ми витратили на ремонтні роботи близько 
1 млн гривень. Для вирішення проблеми повністю на сьогодні нам пот-
рібно 52 млн гривень»

Із матеріалів брифінгу 
Міністра внутрішніх справ А. Могильова, 

25 жовтня 2011 року 
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/ 

700554;jsessionid=50E8223935FE5DBF31831F42F47A6471

Під час перебування затриманих і заарештованих в ізоляторах тимчасо-
вого тримання (ІТТ) і кімнатах для затриманих можливі порушення їхніх прав, 
деякі з яких можуть бути розцінені як жорстоке, неналежне поводження. 
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У ході опитування респондентам із числа ув’язнених було запропоновано на 
основі свого досвіду оцінити умови тримання в ІТТ. У таблиці 1.7.1 наведено 
порівняльні результати відповідей в опитуваннях 2009 і 2011 років у вигляді 
індексів поширеності (І пош.)12.

Як видно з таблиці, за два роки, що розділяють опитування, найбільш істот-
на динаміка негативних оцінок спостерігається по таких позиціях: брак питної 
води (зростання індексу вдвічі — з 0,82 до 1,65), відсутність можливості вмити-
ся (з 0,68 до 1,79), необґрунтовані відмови на побачення й одержання передач 
(з 0,99 до 1,75), відмова надати адвоката (з 0,99 до 1,86). За деякими показниками 
спостерігається поліпшення ситуації, наприклад, у 2011 році респонденти вка-
зали на зменшення поширеності таких явищ, як переповнені камери (зменшен-
ня індексу з 1,8� до 1,22), задуха й погана вентиляція камер (зменшення з 2,25 до 
1,11) і нестерпна спека або холод (зменшення з 1,96 до 1,17).

Переважна більшість респондентів із числа ув’язнених переконані, що 
необхідно виділяти з державного бюджету додаткові кошти на поліпшен-
ня умов тримання осіб, які скоїли злочин або підозрюваних, в ІТТ України 
(рис. 1.7.1).

І тільки трохи більше 6% опитаних не бачать у цьому особливої потре-
би на даний момент. Відповіді респондентів із числа населення щодо умов 
тримання в ІТТ мало в чому змінилися порівняно з опитуваннями попередніх 
років.

Табл. 1.7.1 Поширеність умов, що не відповідають людським, в ІТТ МВС України

Умови тримання Індекс поширеності 
(І пош.)

2009 рік 2011 рік

Переповнені камери 1,83 1,22

Відсутність належного харчування 1,38 1,43

Брак питної води 0,82 1,65

12 Індекс було розраховано таким чином: варіантам відповідей були приписані значення 
«Дуже поширено» — �, «Швидше поширено» — 2, «Швидше не поширено» — 1, не поши-
рено — 0. Індекс розраховувався як сума добутків значень варіантів відповіді на кількість 
респондентів, що дали таку відповідь, поділена на загальну кількість тих, хто відповів на 
запитання. Таким чином, індекс може змінюватись від � (явище є дуже поширеним) до 0 
(явище не зустрічається). 
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Відсутність можливості вмитися 0,68 1,79

Відсутність можливості прийняти душ 1,49 1,37

Відсутність особистого рушника, мила 1,05 1,73

Недостатнє освітлення 1,43 1,41

Задуха, погана вентиляція камер 2,25 1,11

Відсутність індивідуального спального місця 1,13 1,41

Відсутність постільної білизни 1,61 1,55

Нестерпна спека або холод 1,96 1,17

Тримання в камері разом із хворими інфекційними захворюваннями 1,39 1,46

Відсутність мийних засобів для підтримування чистоти в камерах 1,44 1,38

Відмова від надання медичної допомоги 1,32 1,41

Відсутність газет, журналів 1,36 1,42

Необґрунтована відмова на побачення й одержання передач 0,99 1,75

Відмова надати адвоката (як метод примусу) 0,99 1,86

Відсутність можливості подати скаргу 1,35 1,74

Приниження з боку персоналу 1,43 1,57

Як і раніше, переважна більшість громадян країни нічого не знає про це 
(68%), поступово збільшується кількість тих, хто впевнений у стабільності си-
туації (18%), практично однакова кількість тих, хто вважає, що умови триман-
ня погіршилися, і тих, хто переконаний в їхньому поліпшенні (відповідно 8% 
і 7%) (1.7.2).
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Рис. 1.7.1 Думка ув’язнених про необхідність виділяти 
з державного бюджету додаткові кошти на поліпшення умов тримання осіб, 

які скоїли злочин, або підозрюваних (%)
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А от ставлення до того, чи потрібно виділяти додаткові кошти з держав-
ного бюджету на поліпшення умов в ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ), 
у населення трохи змінилося за останній рік (рис. 1.7.�). Якщо в 2010 році спос-
терігалося зростання усвідомлення важливості цієї проблеми й розуміння 
необхідності її розв’язання, то в ході останнього вимірювання кількість тих, 
хто вважає, що грошей на поліпшення умов в ІТТ потрібно виділяти більше, 
трохи зменшилася (на 7%).
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Рис. 1.7.2 Оцінка населенням змін умов тримання осіб, які скоїли злочини 
(або підозрюваних), в ізоляторах тимчасового тримання (%)
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Рис. 1.7.3 Думка населення про необхідність виділяти 
з державного бюджету додаткові кошти на поліпшення умов тримання осіб, 

які скоїли злочин, або підозрюваних (%)
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«Скрізь усе так і залишилося, а ось в ІТТ, я б сказав, умови трохи 
покращились. Контролює це начальник ізолятора тимчасового три-
мання — це міліції відомство. В ІТТ точно змінилося в кращу сторону. 
у той же час, як ти запитаєш у начальника, чому в нього постіль не чис-
та в ІТТ, якщо у нього немає фінансування і немає нової білизни? Яку 
він може нести за це відповідальність? З бюджету мають брати ресур-
си, але там грошей немає. І так нормально, не треба нічого міняти»

З інтерв’ю з працівником прокуратури
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Розділ 2
Особливості діяльності ОВС України, 
пов’язані з проблемою незаконного насильства 
(експертний аналіз)

2.1	 Огляд	 оновлень	 нормативної	 бази	 мвс	 України	 щодо	 стану	
дисципліни	та	законності	серед	особового	складу

Вказівка МВС від 24.01.2011 № 63 «Про незадовільний стан служ-
бової дисципліни та законності серед особового складу підрозділів 
карного розшуку» є мабуть, одним з нечисельних документів 2011 року, 
в якому надається наближена до реальності оцінка ситуації, що склалася се-
ред працівників так званих «убойних відділів». Наступні слова керівництва 
МВС України не потребують коментарів:

«У населення країни складається враження, що свавілля стало не-
від’ємною складовою роботи органів внутрішніх справ через факти без-
посереднього вчинення працівниками карного розшуку злочинів. Органами 
прокуратури розслідуються 5 умисних убивств, � факти заподіяння тілесних 
ушкоджень, 6 хуліганств, 2 розбої і зґвалтування, учинені працівниками кар-
ного розшуку».

«Дискредитують у цілому систему МВС факти «зрощування» працівників 
органів внутрішніх справ зі злочинним середовищем та «міліцейське кришу-
вання» наркобізнесу».

«Численні скарги громадян на працівників міліції свідчать про те, що 
цілі, методи і практика роботи органів внутрішніх справ не змінилися. 
У них переважає репресивна спрямованість, зневага до прав, свобод та 
інтересів громадян, насамперед через застосування тортур, нелюдське по-
водження або таке, що принижує гідність особи, фізичне та психічне приму-
шування до підозрюваних. Крім того, через низький рівень професіоналізму 
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значної частини працівників та елементарне невміння використовувати на-
дані законом повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності ни-
ми застосовуються недозволені методи дізнання».

«У минулому році значно поширилися факти незаконного застосу-
вання засобів та методів оперативно-розшукової діяльності (27), при-
ховування злочинів від обліку (6�) та незаконної відмови в порушенні 
кримінальних справ (652)».

Втім, серед висновків, що їх містить цей документ, є положення, яке на-
певне викличе купу коментарів після вже відомих фактів, коли на Харківщині 
затримані, доведені до відчаю, вистрибували з вікон 4 поверху, надавши пе-
ревагу смерті, аніж подальшому перебуванню в стінах Лозівського міського 
відділу:

«…У службових кабінетах створити умови, які унеможливлюють віль-
ний доступ до вікон особами, доставленими до міськрайлінорганів за вчи-
нення правопорушень, або особами, які перевіряються на причетність до вчи-
нення злочинів, з метою недопущення фактів їх вистрибування з вікон».

Наказ МВС україни від 28.01.2011 № 19 «Про оголошення рішень 
судів щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишніх 
працівників міліції» присвячений аналізу стану законності серед персона-
лу ОВС.

У наказі констатується, що протягом 2010 року судами були винесені 
обвинувачу вальні вироки відносно 407 колишніх працівників міліції, що на 
19% більше, ніж у 2009 році (�42). Найбільша кількість засуджених припадає 
на м. Київ — �0, АР Крим — 29, Одеську область — 27, Дніпропетровську — 
24, Сумську — 22, Донецьку — 21, Хмельницьку — 17, Запорізьку та Луганську 
області — по 16, Харківську — 14 та Миколаївську — 1�.

Серед засуджених найбільш часто зустрічаються дільничні інспектори 
міліції, відносно яких судами винесено 80 вироків, працівники підрозділів 
карного розшуку — 70, ДАІ — 42, охорони громадського порядку — 41, слід-
ства — 29, БНОН — 22, чергових частин — 1�, ДСБЕЗ, КМСД — по 12. Як пра-
вило, злочини вчиняли працівники віком до �0 років (62,4% усіх засуджених) 
та зі стажем служби до 10 років (69,8% усіх засуджених).

Згідно вироків судів, працівники міліції здебільшого були засуджені за 
злочини у сфері службової діяльності (299 осіб, або 7�,4% від їх загальної кіль-
кості), у тому числі за хабарництво — 119, перевищення влади — 7�, службо-
ве підроблення — 60, зловживання владою — �9, службову недбалість — 8. 
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Крім того, за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, засуджено 
20 працівників, скоєння ДТП –15, хуліганство — 11, спричинення тілесних 
ушкоджень та катування — по 8, грабежі та крадіжки — по 5, розбійні на-
пади — 4, убивства — �.

Наказ МВС україни від 30.04.2011 № 746 «Про недоліки в оператив-
но-службовій діяльності органів внутрішніх справ і завдання щодо за-
безпечення прав і законних інтересів громадян, підвищення авторите-
ту міліції» в черговий раз засвідчив наявність численних фактів незаконного 
притягнення громадян до адміністративної відповідальності, фальсифікації 
матеріалів справ про адмінправопорушення. При цьому кожен четвертий 
такий матеріал складається з порушеннями чинного законодавства, а в Хар-
ківській та Сумській областях — кожен третій.

У наказі констатовано, що лише 24% кімнат для затриманих та до-
ставлених чергових частин відповідають відомчим будівельним нормам 
та рекомендаціям Європейського комітету проти тортур. Протягом ос-
таннього півріччя не приведено у відповідність до будівельних норм жодної 
такої кімнати в Автономній Республіці Крим, Одеській, Вінницькій, Івано-
Франківській, Черкаській, Чернігівській областях та на Донецькій залізниці.

Непоодинокими випадками, як засвідчив міністр у цьому документі, 
є безпідставне тримання громадян в ізоляторах тимчасового триман-
ня, їх поміщення до ІТТ без належного медичного огляду, зневажання люд-
ської гідності, перевищення службових повноважень, рукоприкладства. 
Із 109 засуджених поточного року працівників міліції кожен четвертий був 
притягнутий до кримінальної відповідальності за перевищення службових 
повноважень. За такими фактами порушено 24 кримінальні справи.

У наказі наведено приклади, коли працівники карного розшуку Фрун-
зенського райвідділу м. Харкова у приміщенні райвідділу нанесли побої за-
триманому за підозрою в скоєнні грабежу громадянину. У Лозівському місь-
квідділі внутрішніх справ Харківської області 9 січня 2011 року з вікна четвер-
того поверху службового приміщення вистрибнув і загинув підозрюваний 
у розповсюдженні наркотиків громадянин, а через два тижні з вікна третього 
поверху цього ж відділу вистрибнула та отримала тілесні ушкодження грома-
дянка, запрошена для пред’явлення обвинувачення. В м.Києві троє працівни-
ків лінійного відділу на ст. Дарниця Південно-Західної залізниці «…з метою 
отримання свідчень у скоєнні злочину з використанням наручників кілька діб 
утримували в службовому кабінеті трьох громадян, один з яких, не витри-
мавши знущань, вистрибнув у вікно та отримав тяжкі тілесні ушкодження». 
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За результатами цих випадків керівники підрозділів були покарані доганами 
в дисциплінарному порядку.

Умови, що сприяють застосуванню катувань та жорстокого поводження

Наказ МВС україни від 20.01.2011 № 17 «Про затвердження Системи 
оцінки діяльності органів внутрішніх справ україни з використанням 
сучасних технологій аналізу та прогнозування».

За думкою МВС України, нова система мала запровадити принципово 
новий підхід до аналізу стану злочинності та мала надати змогу уникнути за-
старілої оцінки за відсотком розкриття, оскільки не передбачала «порівняння 
з аналогічними показниками минулого року та відстеження за цими резуль-
татами позитивних або негативних тенденцій у роботі міліції».

Наказом експериментальне впровадження нової системи оцінки охоп-
лювало період з 1 лютого 2011 року до кінця цього року, після чого Головний 
штаб в січні 2012 року має визначитися з ефективністю її використання та 
внести необхідні корективи. Громадськість даний наказ має цікавити не ли-
ше її кінцевими результатами, які МВС України, сподіваємося оприлюднить 
наприкінці 2011 року.

Цікавим для громадських організацій є пункт 6 наказу, який покладає на 
Департамент зв’язків із громадськістю обов’язок «…організовувати вивчення 
думки населення про діяльність органів внутрішніх справ шляхом проведен-
ня репрезентативного опитування незалежною соціологічною служ-
бою з подальшим висвітленням отриманих результатів у засобах масо-
вої інформації…». Проте зараз, після тривалого часу дії наказу, досі невідо-
мо, ким, як та чи проводиться взагалі таке опитування, оскільки на відомчому 
сайті МВС така інформація відсутня.

Проте з тексту наказу МВС україни від 25.03.2011 № 499 «Про при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності» стає очевидним, що за 
інерцією міністр продовжує оцінювати роботу працівників ОВС виключно за 
старою системою показників, до того ж сумнівних з точки зору сучасної пра-
воохоронної діяльності. В наведеному наказі надається аналіз незадовільно-
го, з точки зору МВС, стану протидії наркозлочинності в ряді областей. При 
цьому аргументацією для МВС служать наступні факти:

Автономна Республіка Крим: «У 2010 році на 1,4% зменшилося викриття 
збутів наркотиків…».
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Волинська область: «Відсоток заарештованих за збут наркозлочинців 
складав лише 40,5% при загальнодержавному 65,6%». «У наркозлочин-
ців на 98,9% менше вилучено майна, готівки, цінних паперів та на 78,4% 
менше накладено арештів на майно злочинців. У середньому в одного збу-
вача наркотиків вилучається коштів та накладається арешт на майно на суму 
2,� тис. грн. При цьому загальнодержавний показник складає 12,4 тис. грн.».

Донецька область

«…викрито лише 3 міжнародні канали надходження наркотичних за-
собів на територію Донецької області, натомість у сусідній Луганській області 
ліквідовано 40 таких каналів».

Івано-Франківська область

«У січні цього року в області викрито лише 9 наркозбувачів проти 
15 торік».

«Протягом двох років підрозділами БНОН області не виявлено жодного 
ОЗГ. На 42,9% менше виявлено осередків виготовлення наркотиків — 12 про-
ти 21 у 2009 році. На ��,�% зменшилося викриття нарколабораторій».

За зазначені недоліки щодо невиконання показників минулого року 
керівники різних рівнів зазначених областей були покарані. Що вони будуть 
робити, аби реабілітуватися, або що будуть робити інші працівники, читаючи 
такий наказ? Досить сумнівно, що вони не будуть гнатися за показниками за 
будь-яку ціну, хоча нова система оцінки (див. вище) не передбачає «…порів-
няння з аналогічними показниками минулого року».

Ця ж інерція «карати за показники» зберігає свою силу і в рішенні коле-
гії МВС україни від 14.07.2011 «Про підсумки роботи органів внутрішніх 
справ за перше півріччя 2011 року» (наказ МВС України від 22.07.2011 № 477). 
Цей документ є показовим з точки зору того, яким чином спрямовуються зу-
силля ОВС України на виконання завдань, передбачених законодавством.

Так, серед інших недоліків МВС зазначає: «В окремих регіонах країни 
ще не відповідає вимогам сьогодення стан боротьби з організованою зло-
чинністю. Не викрито жодного злочинного угруповання з корумпованими 
зв’язками у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Фран-
ківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, 
Херсонській, Хмельницькій областях; з міжнародними зв’язками — в Авто-
номній Республіці Крим, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Іва-
но-Франківській, Київській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсон-
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ській, Хмельницькій, Черкаській областях. У Вінницькій, Дніпропетровській, 
Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, 
Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, 
Чернігівській областях, місті Києві не виявлялися організовані групи, сфор-
мовані на етнічній основі».

У такий спосіб працівники практично 15 регіонів вимушено ставляться 
у ситуацію, коли вони повинні викрити за будь-яку ціну щонайменше по од-
ному злочинному угрупуванню «з корумпованими зв’язками», «з міжнарод-
ними зв’язками» та сформованому «на етнічній основі». Навіть, якщо таких в 
регіоні не існує. Тим більше, що окремим рішенням колегія вимагає для лікві-
дації каналів перевезення наркотичних засобів та їх джерел «…забезпечити 
максимальне відпрацювання в умовах ІТТ осіб, затриманих за незакон-
ний обіг наркотиків. За кожним фактом затримання таких осіб забезпечувати 
їх обов’язкове відпрацювання на причетність до скоєння злочинів ко-
рисливо-насильницької спрямованості».

Цілком очевидно, до яких порушень прав людини, в т. ч. й до випадків 
жорстокого поводження, це може призвести.

Втім, у цьому ж рішенні колегії одночасно зазначається, що продовжу-
ють мати місце надзвичайні події, пов’язані з «… фактами самогубства 
(Автономна Республіка Крим (2), Дніпропетровська (2), Запорізька (2), Івано-
Франківська, Київська, Миколаївська області) та смертями осіб, які трима-
лися в спеціальних установах міліції (Донецька (2), Житомирська, Пол-
тавська, Харківська, Черкаська області)».

Превенція випадків катувань та жорстокого поводження

Пропозиції щодо вжиття заходів та виконання рекомендацій за 
результатами проведення слухань у Комітеті Верховної Ради україни 
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з по-
рядком денним «Про дотримання прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ», затверджених на засіданні Комітету (протокол № 92 від 
12 січня 2011 року).

Цей документ є найбільш змістовним та ґрунтовним, оскільки готувався 
тривалий час групою вчених системи МВС, експертів профільного комітету 
Верховної Ради та правозахисних організацій. В сфері, що стосується запобі-
ганню катуванням та жорстокому поводженню, привертають увагу наступні 
рекомендації щодо удосконалення діяльності ОВС:



Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011)

��

1. Створити робочу групу з числа працівників ОВС та представників гро-
мадськості, на яку покласти обов’язки щодо виявлення порушень прав 
людини в діяльності ОВС з ознаками системності, встановлення при-
чин та умов, що породжують такі порушення, напрацювання пропо-
зицій щодо усунення причин та умов, що породжують ці порушення. 
Надати Комітету розпорядчий документ про створення такої групи.

2. Проаналізувати відомчі нормативно-правові акти, застосування 
яких зачіпає права людини, та привести їх у відповідність до Конс-
титуції та законів України. Подати Комітету перелік відомчих нор-
мативно-правових актів, які підлягають вдосконаленню, та проекти 
запланованих змін.

�. З метою поліпшення стану дотримання прав людини в діяльності 
ОВС доцільно відновити та активізувати здійснення цивільного кон-
тролю за дотриманням прав і свобод людини в діяльності органів 
внутрішніх справ України. З цією метою у нормативних актах МВС 
України закріпити:
а) Відновлення і сприяння діяльності мобільних груп за участю 

представників правозахисних організацій по перевірці стану 
дотримання прав і свобод громадян при їх триманні у міліцей-
ських місцях несвободи (кімнати для затриманих і доставлених 
та ізолятори тимчасового тримання).

б) Вжити заходів щодо створення при управліннях МВС України 
в областях громадських рад як консультативно-спостережного 
органу, наділеного повноваженнями:
— здійснювати ефективний моніторинг стану дотримання 

прав і свобод людини в міліції;
— приймати участь у проведенні службових розслідувань за 

фактами порушень прав і свобод громадян;
— здійснювати громадські експертизи окремих напрямків 

діяльності міліції стосовно дотримання прав людини, ук-
ріплення законності та правопорядку;

— приймати участь у розгляді заяв фізичних і юридичних осіб 
про порушення їх прав і свобод в ОВС;

— приймати участь у проведенні громадських розслідувань 
щодо порушень прав людини працівниками ОВС з інфор-
муванням таких розслідувань засобів масової інформації 
та керівництва МВС України для відповідного реагування;
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4. Створити у складі МВС України окрему інституцію помічників 
міністра з моніторингу прав людини на громадських засадах, фах-
івці якого були б постійно представлені у кожній області України 
та наділені відповідними повноваженнями на здійснення такого 
моніторингу.

5. Для унеможливлення катування та побиття громадян з метою от-
римання зізнання у скоєнні злочину, забезпечити створення у тери-
торіальних ОВС слідчих кімнат, обладнаних апаратурою відеозапису. 
Заборонити проведення будь-яких дій із затриманими поза межами 
такої кімнати. Запровадити також відеоспостереження у основних 
адміністративних приміщеннях з метою попередження жорстокого 
поводження з громадянами. Надати Комітету копію відповідного на-
казу МВС.

6. З метою обліку всіх без виключення відвідувачів міськрайвідділу, 
забезпечити апаратурою відеозапису всі входи до адміністративної 
будівлі підрозділу міліції. Надати Комітету копію відповідного наказу 
МВС та інформаційний лист про результати проведеної роботи.

7. Забезпечити розгляд заяв громадян про їх катування, побиття, не-
законне затримання співробітниками міліції у порядку повідомлен-
ня про споєння злочину з реєстрацією у Журналі реєстрації заяв 
і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, розглядом їх 
у 10-денний термін та подальшим направленням матеріалів. Надати 
Комітету копію відповідного розпорядження МВС.

8. З метою забезпечення пріоритетності превентивних гарантій про-
тидії порушенням співробітниками ОВС принципів верховенства 
права та законності, поваги до прав i свобод людини i громадянина 
видати розпорядження із зазначенням принципової позиції Мініст-
ра внутрішніх справ щодо неприпустимості порушення прав і сво-
бод громадян в органах внутрішніх справ. Зазначеним розпоряд-
женням підвищити вимоги до особового складу.

9. Розробити єдину відомчу щоквартальну форму звітності «Про стан 
дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ 
України» з подальшою уніфікацією в загальнодержавну форму звіт-
ності «Про стан дотримання прав людини в діяльності правоохорон-
них органів України». Підготувати, затвердити наказом і направити 
до обласних управлінь міліції форму звітності, у якій передбачити 
наступні позиції:
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— кількість фактів смерті громадян в органі внутрішніх справ (із 
зазначенням фабули), з них:
а) в кімнатах для затриманих і доставлених;
б) в ізоляторі тимчасового тримання;
в) в службових кабінетах (із зазначенням галузевої служби);

— кількість скарг на порушення прав і свобод громадян співробіт-
никами міліції (із зазначенням галузевої служби), в тому числі на: 
катування, побиття, протиправне застосування фізичної сили; 

— незаконне затримання і доставляння до підрозділу міліції;
— особисту некоректну поведінку.

10. Відомчим нормативно правовим регулюванням забезпечити прове-
дення кожного півроку громадських слухань з питань дотримання 
прав і свобод людини у діяльності органів внутрішніх справ. У про-
веденні слухань забезпечується участь керівників департаментів 
і галузевих служб МВС України, начальників обласних управлінь 
міліції, представників всіх бажаючих прийняти участь у слуханнях 
громадських організацій, профільного комітету Верховної Ради, за-
собів масової інформації.

11. Внести зміни та доповнення до Положення, затвердженого наказом 
МВС від 10.10.2004 № 1177, якими привести зазначене Положення 
у відповідність до вимог Закону України «Про звернення громадян», 
Указу Президента України від 07.02.2008 № 109, впровадити заходи 
по підвищенню рівня об’єктивності і неупередженості при розгляді 
звернень громадян на порушення їх прав у міліції. В тому числі 
передбачити права автора звернення, визначені Законом України 
«Про звернення громадян», зокрема:
— повноправну участь заявника у проведенні службового роз-

слідування за його зверненням (ознайомлення з матеріалами 
розслідування і їх оцінювання, присутність при проведенні опи-
тування фігурантів розслідування, можливість надання додат-
кових матеріалів на будь-якому етапі розслідування тощо);

— можливість заявника отримувати залучати до службового роз-
слідування адвоката чи іншого спеціаліста в області права, пра-
возахисників, незалежних експертів;

— можливість відсторонення співробітника міліції від виконання 
своїх обов’язків на період проведення службового розслідуван-
ня (у необхідних для забезпечення його об’єктивності випадках);
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— реалізацію заходів по захисту від тиску з боку працівників міліції 
заявника та інших фігурантів службового розслідування.

12. З метою приведення у відповідність з вимогами міжнародних стан-
дартів умов утримування затриманих та доставлених провести пе-
реобладнання кімнат для затриманих і доставлених при чергових 
частинах територіальних міськрайорганів внутрішніх справ у від-
повідності з вимогами наказу МВС України від 1�.08.2010 № �82 «про 
затвердження змін до Інструкції з організації діяльності чергових 
частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої 
на захист інтересів суспільства і держави від протиправних пося-
гань, затвердженої наказом МВС від 28.04.2009 № 181» (зареєстрова-
ний у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1115/18410).

1�. Розпорядженням МВС України заборонити утримування громадян 
у зазначених кімнатах до їх переобладнання. Контроль за виконан-
ням розпорядження покласти як на інспекційні служби міліції, так 
і на громадські мобільні групи з перевірки дотримання прав людини 
в діяльності ОВС із обов’язковим включенням до їх складу представ-
ників правозахисних організацій. Вивчити зазначене питання та на-
дати Комітету копію відповідного розпорядження МВС, інформацій-
ний лист про результати проведеної роботи

14. Умови утримування громадян в ізоляторах тимчасового триман-
ня при територіальних міськрайорганах внутрішніх справ при-
вести у відповідність з вимогами наказів МВС України № 60дск від 
20.01.2005 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2005 
за № 268/10548), № 6�8 від 02.12.2008 «Про затвердження Правил 
внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання 
органів внутрішніх справ України» (зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 12.02.2009 за �1�7/1615�) та Відомчих будівельних 
норм України.

15. Розпорядженням МВС України заборонити утримування громадян 
у ізоляторах тимчасового тримання до їх переобладнання. Контроль 
за виконанням розпорядження покласти як на інспекційні служби 
міліції, так і на громадські мобільні групи з перевірки дотримання 
прав людини в діяльності ОВС із обов’язковим включенням до їх 
складу представників правозахисних організацій. Вивчити зазначе-
не питання та надати Комітету копію відповідного розпорядження 
МВС, інформаційний лист про результати проведеної роботи.



Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011)

�0

Розпорядження МВС україни від 31.03.2011 № 329 «Про додаткові 
заходи щодо недопущення випадків катування та жорстокого повод-
ження в діяльності органів внутрішніх справ» є великим комплексним 
документом, в якому, не зважаючи на його назву, громадськість не згадана 
жодного разу, а неурядові правозахисні організації — лише один раз у 
зв’язку з їх можливим залученням до занять в системі службової підготовки. 
Також жодним чином у ньому не згадуються ані потенціал мобільних груп 
з моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС, ані потенціал Гро-
мадської ради.

Слід зазначити, що попри свій обсяг, розпорядження містить досить ве-
ликий перелік досить загальних, стереотипних завдань щодо проведення 
нарад, оглядів всіх службових приміщень, цільових перевірок стану роботи, 
перевірок стану дисципліни і законності; вивчення та узагальнення позитив-
ного досвіду зарубіжних держав у сфері недопущення катування. Серед тих 
заходів, що представляють інтерес з точки зору ефективності, можна вказати 
наступні:

— Службові розслідування за фактами катувань та жорстоко-
го поводження проводити протягом однієї доби з подальшим 
ужиттям до винних найсуворіших заходів дисциплінарного впливу.

— У випадку отримання заяв про застосування катувань або жорсто-
кого поводження в органах внутрішніх справ направляти матеріа-
ли до органів прокуратури з обов’язковим долученням до них ак-
тів судово-медичного освідування заявників, пояснень потерпілих 
і працівників органів внутрішніх справ, на яких потерпілі вказували, 
уживати вичерпних заходів щодо збору та закріплення доказів про-
типравних дій.

— Протягом 2011 року вжити додаткових заходів щодо обладнання 
системами відеозапису з архівацією даних окремих приміщень для 
проведення допитів, інших слідчих дій і опитувань громадян опера-
тивними працівниками. Зобов’язати підпорядкованих працівників 
після обладнання таких приміщень проводити слідчі дії та опитуван-
ня громадян виключно в таких приміщеннях.

— Виключити випадки застосування з боку працівників міліції образ-
ливих висловлювань у спілкуванні з громадянами, безпідставних 
затримань, доставлень та особистих доглядів громадян, погроз фі-
зичною силою, спеціальними засобами, вогнепальною зброєю та їх 
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безпосереднього застосування без підстав, визначених Законом Ук-
раїни «Про міліцію».

— Продовжити практику спільних раптових перевірок органів та підроз-
ділів внутрішніх справ з метою виявлення фактів катування, жорстоко-
го поводження, інших порушень законності.

— Довести до особового складу вимоги Міністра та колегії МВС щодо 
пріоритетності захисту прав і свобод людини в діяльності органів 
внутрішніх справ і текст цього розпорядження під розпис.

— Включити тематику недопущення катування та жорстокого повод-
ження з громадянами в діяльності органів внутрішніх справ до пріо-
ритетних напрямів наукових досліджень.

Наказ МВС україни від 21.04.2011 № 154 «Про створення спеціаль-
ної спостережної комісії МВС україни з питань дотримання прав лю-
дини» був виданий на виконання вимог розпорядження МВС від �1.0�.2011 
№ �29 «Про додаткові заходи щодо недопущення випадків катування та жор-
стокого поводження в діяльності органів внутрішніх справ». Створена спе-
ціальна спостережна комісія була укомплектована виключно працівниками 
міністерства та не передбачає включення до складу жодного представни-
ка громадськості, що відразу нівелює її цінність як елементу протидії кату-
ванням та жорстокому поводженню. Тому виявляється досить сумнівним її 
ефективність у завданні, поставленим цим наказом — організувати роботу 
з виявлення порушень прав людини в діяльності ОВС з ознаками системності, 
установлювати причини і умови, що сприяють таким порушенням, вносити 
керівництву Міністерства пропозиції стосовно їх усунення.

Службовий лист МВС україни від 12.04.2011 № 6243/Фр «Про роз-
гляд подання урядового уповноваженого у справах Європейського су-
ду з прав людини Лутковської В.В. про виконання рішень Європейсько-
го суду з прав людини, які набули статусу остаточного» є зразком досить 
типового, морально застарілого стилю реагування на критичні зауваження 
з боку контролюючих органів. Зміст листа формально повторює суть подан-
ня Урядового уповноваженого із викладеними на адресу органів досудового 
слідства недоліками, в тому числі — недосконалість практики проведення 
розслідування за скаргами осіб на погане поводження з боку представників 
держави.

Резолюція листа МВС України є також суто формальною — висвітлені по-
рушення слід «…розглянути під час проведення занять у системі службової 
підготовки», «вжити заходів щодо недопущення подібного в подальшому», 
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а про виконання цих заходів, невідомих навіть для працівників ОВС, пропо-
нується «ґрунтовно поінформувати … в місячний термін».

Вказівкою від 29.04.11 № 405 «Про облік порушень прав людини 
в діяльності органів внутрішніх справ» МВС України запровадило спе-
ціальний облік випадків порушень прав людини, який ведеться щомісячно 
працівниками інспекції з особового складу.

Статистична звітність, створена згідно цієї вказівки, містить декілька роз-
ділів: відомості про факти катування, жорстоке поводження з боку працівників 
ОВС під час виконання службових обов’язків; відомості про злочини, пов’язані 
з насильством відносно громадян з боку працівників ОВС; відомості про осіб, 
які потерпіли від злочинів, пов’язаних з насильством з боку працівників.

У статистичних таблицях тепер можна відстежити кількість раптових 
смертей серед затриманих та заарештованих осіб (у 2011 році — 14), випад-
ки їх самогубства або спроб самогубства (16 фактів). Також находять своє 
відображення кількість зареєстрованих заяв, повідомлень громадян (29�7), 
кількість виявлених правопорушень, в тому числі — порушених криміналь-
них справ (у 2011 році — 195) з «розбивкою» по службах та підрозділах ОВС. 
Фіксується також кількість осіб, потерпілих від злочинів працівників міліції 
(157 осіб), із зазначенням кількості жінок, дітей та іноземців.

Наказ МВС україни від 28.04.2011 № 164 «Про організацію роботи 
та затвердження складу Громадської ради при МВС україни» зафіксував 
подію, що давно очікувалася після проведення установчих зборів 25 січня 
— був затверджений персональний склад Громадської ради при МВС України 
в кількості �9 представників інститутів громадянського суспільства. Проте 
ще цілий місяць новообрана Громадська рада, в силу непрофесійності її голо-
ви Е.Багірова не набувала легітимності, поки �0.05.2011 міністр не затвердив 
Положення про громадську раду. Таким чином, тяганина з боку МВС України 
та члена колегії МВС Е.Багірова коштували громадянському суспільству 4 мі-
сяці вимушеної бездіяльності.

Службовим листом № 6/7-9119 Департамент кадрового забезпе-
чення МВС україни лише 2�.08.2011 р. зобов’язав керівників відомчих вузів 
системи МВС надати результати про виконання рекомендацій зазначених ви-
ще комітетських слухань «Про дотримання прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ» (від 12 січня 2011 року) в частині, що стосується:

— вивчення дисципліни «Дотримання прав і свобод людини в діяль-
ності ОВС», а також включення її окремим розділом до програм про-
ходження курсантами практики і стажування;
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— результатів аналізу ефективності вивчення питань дотримання прав 
людини під час підвищення працівниками ОВС кваліфікації та спе-
ціалізації;

— включення положень ключових міжнародних документів у галузі 
дотримання прав людини до тематичних планів;

— опрацювання рішень Європейського суду з прав людини, підготовки 
відповідних коментарів та роз’яснень, а також можливості розроб-
ки окремого навчального посібника з цієї тематики для підготовки 
та підвищення кваліфікації працівників ОВС.

Також із невиправдано великим запізненням, МВС України вирішило 
відновити роботу регіональних громадських рад, що закріпило доручен-
ням міністра від 27.09.2011 № 13835/Мг «Про консультативно-дорадчий 
орган при ГуМВС, уМВС». Цим документом громадські ради було доручено 
створити у досить короткий термін — до 15 жовтня 2011 р., тобто практич-
но за 18 днів. Однак найбільший ризик для громадського контролю містить 
пункт цього доручення, яким передбачено забезпечити силами централь-
ного апарату МВС координацію діяльності створюваних рад. Таким 
чином, питання незалежності та неупередженості роботи громадських рад 
відразу було вирішено МВС України не на користь громадськості, що прямо 
суперечить національному законодавству.

2.2	Аналіз	технології	незаконного	насильства	в	міліції

Сучасна система боротьби із злочинністю в Україні (хоча у світі вже дав-
но відмовилися від терміну «боротьба», адже злочинність як соціальне явище 
повністю викорінити неможливо, а використовують більш зважені та корек-
тні 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 �0.04.2004 № 458 «Про затвердження Положен-
ня про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України 
злочинів загальнокримінальної спрямованості» так визначає розкриття зло-
чинів: «розкриття злочинів — це визначена законодавством і нормативно-
правовими актами Міністерства внутрішніх справ України комплексна діяль-
ність оперативних підрозділів, органів дізнання, досудового слідства, інших 
підрозділів органів внутрішніх справ, спрямована на встановлення наявності 
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або відсутності суспільно небезпечного винного діяння, збирання доказів вини 
особи, яка його вчинила, з метою притягнення її до кримінальної відповідаль-
ності та відшкодування збитків, завданих злочинною діяльністю, а також 
установлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів». 
Одночасно із тим над розкриттям працює велика кількість спеціалістів: слідчі, 
оперативні уповноважені, експерти та фахівці з різних галузей, часто залу-
чаються додані сили та інші правоохоронні органи. Така робота побудована 
на висуванні слідчих версій та їх перевірці, відпрацюванні підоблікового кон-
тингенту, аналізі криміногенної ситуації, що склалася, перевірці оперативної 
та агентурної інформації тощо. Але в тому ж наказі міститься також норма, яка 
в принципі унеможливлює, навіть у часовому сенсі, виконання всього комп-
лексу заходів. Так, у п. �.1. йдеться, що одним із головних критеріїв визначен-
ня ефективності діяльності ОВС з розкриття злочинів вважається «встанов-
лення особи, яка його вчинила, протягом однієї доби з моменту впровадження 
комплексу першочергових оперативно-розшукових заходів і невідкладних 
слідчих дій». За встановленням особи логічно слідує її затримання.

Адміністративна преюдиція

Практика міліцейських затримань осіб за підозрою у скоєнні злочинів, 
яка склалася за роки радянської епохи, анітрохи не змінилася у період не-
залежності України та впровадження європейських стандартів у системі юс-
тиції. Основою цієї практики є Кримінально-процесуальний кодекс України 
1960 року, у який протягом 50 років було внесено значну кількість змін та до-
повнень. Проте, попри усі доповнення, він досі є носієм ідеології репресив-
ного переслідування, оскільки в основу кодексу були покладені не засади 
верховенства права, а принципи якнайшвидшого розкриття, розслідування 
та судового розгляду кримінальної справи. Окрім власне самого Кодексу, іс-
нує безліч підзаконних нормативних актів: наказів, інструкцій та вказівок, які 
регламентують численні аспекти оперативно- розшукової, оперативно-служ-
бової діяльності органів внутрішніх справ. На практиці все це нагромаджен-
ня нормативних документів спричиняє формування такої правозастосовної 
практики, яка є зручною для органів дізнання та слідства у кожній конкретній 
ситуації. Яскравим прикладом такої практики є застосування адміністратив-
ного затримання та згодом арешту для з’ясування обставин за кримінальною 
справою. Так, орган дізнання (працівники блоку кримінальної міліції: кримі-
нальний розшук, БНОН, ДСБЕЗ, УБОЗ, КМСД) отримує якусь інформацію щодо 
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особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, яка є достатньою або не зовсім 
достатньою для затримання особи та пред’явлення обвинувачення, і починає 
шукати оперативний привід/підставу для адміністративного затримання осо-
би. Таким приводом/підставою здебільшого стають такі адміністративні де-
лікти як порушення громадського порядку через дрібне хуліганство, нецен-
зурна лайка у громадських місцях, вживання спиртних напоїв у громадських 
місцях тощо. Ще одним стовідсотковим варіантом реалізації «оперативної 
комбінації» із адміністративним арештом є власне притягнення особи до від-
повідальності за «злісну непокору працівнику міліції під час виконання нею 
службових обов’язків». Увесь цей перелік, що, звичайно, не є вичерпним, дає 
гарантію на отримання від � 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 «робота» із фігуран-
том по кримінальній справі. Звичайно, мова не завжди йде про катування або 
нелюдське поводження із арештованою особою. Але у такий ситуації, тобто 
в умовах депривації, особа обмежена 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 
закінчення відбуття покарання за адміністративний проступок у слідчого або 
органу дізнання з’являється достатньо підстав для затримання особи за пі-
дозрою у скоєнні злочину. Така «комбінація» є порушенням базового принци-
пу кримінального судочинства — презумпції невинуватості. Це порушення 
полягає у обмеженні права на захист, права надавати докази своєї непричет-
ності до скоєння злочину, консультування із фахівцями тощо. В умовах зни-
ження якості оперативно-розшукової діяльності, яка звелася тільки до затри-
мання особи, недостатнього фінансування придбання криміналістичної тех-
ніки, відсутності високотехнологічних експертиз (наприклад, ДНК-аналізу), 
відсутності єдиних електронних баз даних злочинів, злочинців, дактилокарт, 
кулегільзотек — найефективнішим залишається отримання зізнання особи 
у вчиненні злочину. Звичайно, зізнання є суттєвим доказом причетності осо-
би до скоєння злочину, але воно не повинно кластися у основу доказування, 
адже предмет доказування включає в себе й інші складові, а також передба-
чає і інші способи збирання доказів. Одначе, як стверджують опитані фахів-
ці, навіть маючи висновки експертиз, свідчення свідків, аудіо- або відео- ма-
теріал, обвинувальний висновок у справі не буде затверджений прокурором 
з нагляду, а відповідно справа не потрапить до суду, якщо матеріали кримі-
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нальної 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 Украї-
ни, де вказано, що орган дізнання має право затримати особу, підозрювану 
у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у виді позбав-
лення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо 
після його вчинення;

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

�) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його жит-
лі буде виявлено явні сліди злочину.

Цей перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. 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 оператив-
ний привід для запрошення особи до приміщення органу внутрішніх справ. 
До таких приводів можна віднести наступні легенди:

На мобільний телефон можливого фігуранта надходить дзвінок від 
оперативного працівника, який повідомляє, що «номер вашого те-
лефону міститься у телефонній книзі вбитої особи і вам необхідно 
терміново прийти до органу внутрішніх справ для з’ясування обста-
вин справи». Довірливі та свідомі громадяни приходять до відділку 
міліції, де працівники оперативно-розшукових підрозділів почина-
ють із ним «працювати».
Мобільним телефоном можливому фігуранту повідомляють, що 
у його сусіда по квартирі, будинку, гаражу було скоєно тяжкий зло-
чин, такий як вбивство, зґвалтування, озброєний напад, і йому необ-
хідно терміново з’явитися до органу внутрішніх справ для надання 
свідчень у справі.

Це є неповний перелік оперативних підстав та приводів, до яких вда-
ються оперативні працівники. Звичайно, кожний громадянин, за рідкісним 
винятком, не може сумніватися у добрих намірах працівників міліції, проте 
повинен знати та пам’ятати, що громадянина можуть офіційно запросити ли-
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ше 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 наступним 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 нібито виводять і заводять знов. І це може три-
вати досить довго, наприклад, у практиці роботи мобільних груп з моніто-
рингу 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 перебування у ор-
гані 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 «відпрацюван-
ня» працівники міліції отримують зізнання та/або інші докази, які 
свідчать про причетність особи до злочину, в  непроцесуальний 
спосіб. А після їх отримання вони «легалізують» їх через, наприклад, 
явку із повинною. У такому разі існує високий ризик застосування 
тортур та нелюдського поводження, яке може виражатися не тільки 
у фізичних знущаннях, але й у позбавлянні особи сну, їжі, води, обме-
ження відправляння природних потреб тощо.
Якщо така особа не має причетності до скоєного злочину, вона також 
може бути піддана тортурам або жорстокому поводженню. Коли ж 
з різних причин її причетність не була доведена у такий спосіб [че-
рез тортури] і її звільняють, позбавляючи навіть шансу на оскаржен-
ня 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 — про-
цесуальне законодавство містить інститут понятих. Так, ст. 127 КПК України міс-
тить норми, які регламентують участь таких осіб у кримінальному процесі — 
«при провадженні обшуку, виїмки, огляду, пред’явленні осіб і предметів для 
впізнання, відтворенні обстановки і обставин події, опису майна обов’язкова 
присутність не менше двох понятих. До участі у проведенні освідування по-
няті можуть бути залучені у разі, якщо слідчий визнає це за необхідне. Як по-
няті запрошуються особи, не заінтересовані в справі. Понятими не можуть 
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бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, пра-
цівники органів дізнання і досудового слідства. Поняті, присутні при провад-
женні зазначених вище слідчих дій, засвідчують своїми підписами відповід-
ність записів у протоколі 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 кримінального процесу в Україні. 
Але практика правоохоронної діяльності свідчить зовсім про інші реалії. Так, 
низький рівень довіри населення до міліції (не вище 20%) зробив залучен-
ня громадян до виконання функцій понятих практично неможливим. На це 
постійно у інтерв’ю та фокус-групах скаржаться працівники міліції. Адже за-
лучення у ролі понятого можливе лише на добровільних засадах, а віднайти 
людину, яка б погодилася бути ним, сьогодні дуже важко. Звідси, інститут по-
нятих 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 працівниками міліції свідчать про те, що остан-
ні вирішують проблему із залученням понятих у різні способи:

Залучають «чергових» понятих. Частіше за все це друзі, знайомі, 
члени родин працівників міліції, яких вони у необхідний момент мо-
жуть викликати телефоном або привезти на авто. Прямої вказівки 
на заборону участі даних осіб у слідчих діях КПК України не містить, 
але якщо розтлумачити зміст ст. 127 КПК України, то можна дійти 
висновку, що участь таких осіб неможлива, бо вони є зацікавленими 
особами у справі, тобто фактично представляють орган дізнання чи 
досудового слідства.
Залучають у ролі понятих «підобліковий контингент» — осіб із хіміч-
ною залежністю, алкоголіків, дебоширів, волоцюг, безхатченків то-
що. Ці особи в силу власного способу життя постійно знаходяться 
у «полі зору» міліції, яка в обмін на лояльність у майбутньому у ви-
гляді отримання інформації, виконання функцій понятого готова за-
плющити очі на їх дрібні проступки або їх частину. У даному випадку 
також страждає принцип неупередженості участі понятих, навіть 
при всій видимій їх незалежності.
Залучають віртуальних понятих. Така технологія полягає в тому, що 
понятих фактично не залучають, а у протоколи слідчих дій вносять 
вигадані дані і коли суд або прокурор, адвокат захочуть перевірити 
їх, вони не зможуть це зробити, позаяк таких людей просто не існує. 
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У такому випадку слідча дія має визнаватися незаконною, а докази 
по кримінальній справі, отримані у такий спосіб, повинні вилучатися 
з обвинувачення.

Таким чином, існуючий інститут понятих не виконує свого прямого при-
значення, не здатний забезпечити принцип публічності та прозорості кримі-
нального процесу і створює додаткові умови для зловживань владою, засто-
сування тортур та незаконного насильства в діяльності міліції.

Відмови від захисників (адвокатів)

Одним з базових прав затриманої особи є право на отримання кваліфі-
кованої правової допомоги, яке відповідно до закону повинно забезпечува-
тися з перших хвилин затримання. Так, Закон України «Про міліцію», наказ 
МВС України № 1155 містять норми, які регламентують поводження праців-
ників міліції щодо затриманих, роз’яснення та реалізації їх прав. «Особам при 
затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції:

— повідомляються підстави та мотиви такого або арешту (взяття під 
варту), роз’яснюється право оскарження їх у суді;

— у разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під 
варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисни-
ка працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-
яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;

— про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову в за-
лученні захисника в протоколі затримання або постанові про арешт 
(взяття під варту) робиться відповідний запис, який скріплюється 
підписом затриманої або заарештованої (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 нав-
чання».

Як видно з нормативних документів, процедура інформування особи 
про право на правову допомогу у повному обсязі закріплена. Але практика 
роботи органів внутрішніх справ свідчить про інше. 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 ін-
формують про можливість участі професійного захисника у справі. У біль-
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шості випадків 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 адвоката і письмово зро-
бити 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 відмови. Але працівники міліції використовують це для недо-
пущення у майбутньому адвоката у справу. Точно така процедура триває під 
час досудового слідства, де обов’язковим документом у кримінальній справі 
є постанова слідчого про залучення адвоката у справу або письмова відмо-
ва 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 пі-
дозрюється у вчиненні злочину, отримують зізнання (способи можуть бути 
різними — від тортур та жорстокого поводження до «угоди» із працівниками 
органу дізнання). Особа підписує явку із повинною і їй обіцяють полегшення 
покарання із урахуванням дієвого каяття. На цій підставі їй пропонують під-
писати відмову від користування послугами адвоката, тому що це виглядає 
цілком логічно з огляду на явку із повинною. Особа погоджується і підписує 
таку відмову. Розслідування закінчується обвинувальним висновком, в яко-
му вказується, що обвинувачений визнав власну провину повністю та дієво 
сприяв розслідуванню кримінальної справи. У суді знову суддя вимагає від-
мову від послуг адвоката, гарантуючи швидкий розгляд справи й полегшення 
покарання. У підсумку особа отримує полегшене покарання з огляду 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 адвоката у справу, 
тобто реалізація даного права багато у чому залежить від слідчого. У випад-
ках, коли особа не може собі дозволити винайняти кваліфікованого адвоката, 
слідчий або орган дізнання і пропонує відмовитися від того, про що скласти 
відповідну розписку, адже без цієї розписки прокуратура не затвердить об-
винувальний висновок на підставі того, що було суттєво порушено право 
особи 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 сто-
сується роботи адвоката — вимога самого затриманого, підозрюваного, 
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обвинуваченого роз’яснити його права, відмова від дачі будь-яких свідчень 
щодо себе або щодо події, вимога викликати захисника (адвоката), заяви про 
наміри оскаржити незаконні дії працівників міліції — все це викликає хви-
лю обурення працівників міліції, яке часто переростає у побиття та знущан-
ня. Одним з головних факторів успішності розкриття злочинів українською 
міліцією залишається втаємничення власних дій, а найголовніше — затри-
мання та утримання осіб в незаконний спосіб у непридатних для цього при-
міщеннях. Тому такі вимоги, як надання адвоката або інформування третьої 
сторони про місцеперебування, ставлять під загрозу «успішність» роботи 
працівників міліції, і реакція обурення цілком зрозуміла з їх боку. Більш того, 
таке обурення підкріплюється 100% впевненістю у тому, що саме затримана 
особа справді вчинила той або інший злочин.

Завдяки рішенню Конституційного Суду України у справі за конституцій-
ним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіцій-
ного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право 
на правову допомогу) від �0.09.2009 року ситуація із залученням захисника 
у справу на будь-якому етапі трохи вирівнюється, особливо на етапах до по-
рушення кримінальної справи. Проте досі залишається питання щодо санк-
ціонування такої участі у вигляді винесення постанови про залучення захис-
ника до справи слідчим або прокурором. У зв’язку із цим без відповіді зали-
шаються питання: як лише за бажанням особи він/вона може користуватися 
послугами двох або більше адвокатів, замінити адвоката в ході розслідування 
кримінальної справи тощо?

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

Згідно зі ст. � Європейської Конвенції прав та основоположних свобод 
людини існує абсолютна заборона на застосування тортур та жорстокого по-
водження навіть за часів озброєних конфліктів та стану війни. У відповідності 
до Конвенції Кримінальний кодекс України також у ст. 127 «Катування» міс-
тить санкції за застосування тортур. Також Україна як держава — підписант 
Конвенції узяла на себе позитивні зобов’язання щодо ретельного, повного, 
всебічного, об’єктивного розслідування кожного факту порушення прав 
людини. 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 
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з кримінально-процесуальним законом. Така процедура ініціюється у поряд-
ку ст. 97 «Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і поря-
док 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;
�) направити заяву або повідомлення за належністю.
Така процедура відбувається за виключною більшістю повідомлень 

і заяв про злочини. На жаль, це чомусь не стосується повідомлень про тор-
тури та жорстоке поводження з боку працівників міліції. Хоча враховуючи 
кваліфікований та особливо кваліфікований склад за частинами � та 4 ст. 127 
«Катування» це є тяжкий та особливо тяжкий злочин (!). Але прокурор або 
вищестоящий орган, посадова особа у керівництві міліції при отриман-
ні скарги на незаконні дії працівників міліції, які виразилися у тортурах та 
жорстокому поводженні, доручають Інспекції з особового складу Департа-
менту кадрового забезпечення МВС України (далі — ІОС) провести перевірку 
викладених у скарзі фактів. Інспектори ІОС, не маючи повноважень та допус-
ків до проведення оперативно-розшукових заходів, бо вони не є органом 
дізнання і про них взагалі не згадується у чинному Кримінально-процесу-
альному кодексі України, здійснюють перевірку заявлених скарг шляхом 
використання оперативно-розшукових методів, а саме опитування, витре-
бування документів, спостереження. За результатами таких перевірок або 
розслідувань складається висновок із детальним викладенням фактів, до-
казів, пояснень, які підтверджують або не підтверджують заявлені у скарзі 
факти. Висновок має резолютивну частину, у який вказується, що на підставі 
проведеної перевірки інспектори ІОС вважають за доцільне передати ма-
теріали до прокуратури із рекомендацією порушити або відмовити у пору-
шенні кримінальної справи.

Звичайно, що у таких справах прокурор може прийняти громадян 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 вимо-
гам міжнародних документів, які були ратифіковані Україною, де чітко пропи-
сано, що злочини, які скоїли посадові особи поліції, повинні розслідуватися 
незалежним органом. Просто логічно неможливо ефективно розслідувати 



Розділ 2. Особливості діяльності ОВс україни, пов’язані з проблемою насильства

��

злочини, які вчинили працівники міліції, руками інших працівників міліції. На 
це вже вказує й сама прокуратура, так у листі Генеральної прокуратури Украї-
ни до Міністра внутрішніх справ № 6-�27 від 25.11.2009 вказується, що «непо-
одинокі випадки, коли працівники міліції, яких включено до складу слідчо-опе-
ративних груп за вже порушеними кримінальними справами, фактично уника-
ють участі у розкритті та розслідуванні таких злочинів або обмежуються 
лише формальним виконанням окремих доручень слідчих». В листі наводяться 
також дані про те, що за результатами такого розгляду скарг про використан-
ня насильства працівниками міліції в 98% випадків відмовлено у порушенні 
кримінальних справ. Резюмуючи наведені дані Генеральний прокурор Украї-
ни констатує, що «…існуюча система реєстрації і розгляду заяв і повідомлень 
про можливе застосування насильства працівниками міліції… не забезпечує 
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 внут-
рішніх 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». Повноважен-
ня Інспекції з особового складу регламентуються наказом МВС України від 
06.12.1991 р. № 55� «Про затвердження Положення про Інспекцію з особового 
складу», але наказ МВС України від 21.10.200� р. № 12�8 «Про визнання таки-
ми, що втратили чинність, окремих нормативно-правових актів МВС України» 
у п. 51 визнає таким, що втратив чинність наказ МВС України від 06.12.1991 р. 
№ 55�. Це формально повинно означати, що Інспекція із особового складу діє 
поза межами компетенції.

Ще однією проблемою у роботі ІОС є її підпорядкування Управлінню 
кадрового забезпечення, яке безпосередньо підпорядковане керівнику 
територіального управління міліції. Керівник територіального управління, 
який зацікавлений у нерозголошенні та нерозповсюдженні даних у справі із 
катуванням, «руками» ІОС збирає по такій справі матеріал і далі сам приймає 
рішення:

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

•

•
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Усупереч повноваженням, описаним у Положенні про ІОС, яке до 
речі, скасоване, досить часто роль ІОС на практиці полягає і у «ро-
боті» із заявниками, скаржниками. Отримавши скаргу, інспектор ІОС 
викликає скаржника для проведення бесіди, у ході якої наполегливо 
намагається переконати його/її:
Відмовитися від наданих свідчень та скарги, або
Підтримати скаргу і навіть додати окремі обставини, яких взагалі 
могло і не бути.

Це відбувається залежно від того, чи намагається власне сам причетний 
працівник міліції «вирішити питання», або керівництво територіального орга-
ну таким чином намагається усунути конкретного працівника від виконання 
службових обов’язків та призначити «свою людину». Знов таки тут ми можемо 
заявляти про можливі порушення трудового та кримінально-процесуально-
го законодавства, тому що ІОС не є процесуальним органом, а лише тим, який 
здійснює профілактично- попереджувальну роботу серед кадрового складу 
міліції.

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 вирішується на ко-
ристь використання показників довіри населення до поліції, рівня латентної 
злочинності, задоволенням населення роботою 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 намаган-
ня зменшити вагу 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 розкриття 
злочинів, не повинні бути гіршими за попередні роки. І байдуже, що, напри-
клад, може видатися засушливий рік і просто природно зменшаться плантації 
дикоростучого маку та конопель: керівництво вимагатиме зростання показ-
ників. І що будуть робити прості оперативні уповноважені відділу боротьби 
із незаконним обігом наркотиків? Звичайно, вони «зроблять» цей показник. 
Така сама ситуація відбувається із тяжкими та особливо тяжкими злочинами. 
Над працівниками міліції «висить» вимога: розкрити 100% тяжких та особливо 

•

•

•
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тяжких злочинів. За таких умов тортури та жорстоке поводження стають най-
швидшим та найзручнішим інструментом досягнення високої ефективності 
у «боротьбі» із злочинністю. Численні приклади з інтерв’ю у ході дослідження 
свідчать про те, що перед працівниками міліції керівництвом ставиться за-
вдання «розкрити за будь-яких умов». Ми не ставимо під сумнів важливість та 
необхідність розкриття 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.

Треба визнати, що правдиві показники розкриття злочинів не можуть 
бути на рівні 85-95%. Таки показники не вдаються найуспішнішим поліцейсь-
ким службам світу, які демонструють максимум 50-60% розкриття. А в Україні 
цілком природно сприймається такий високий рівень розкриття злочинів, 
куди [у процент розкриття] дуже швидко потрапляють «вибиті» зізнання та 
притягнення до відповідальності зовсім непричетних осіб.

Базування ефективності роботи міліції виключно на показниках роз-
криття також суттєво впливає на постійне збільшення бюджетів на утри-
мання системи МВС України в цілому. Однією з основних статей зростаючих 
бюджетів є фонд заробітної платні працівників міліції, яких в Україні близько 
�00 тисяч на 46 млн. населення 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 поліцейський апарат 
у розрахунку на кількість населення.

Звичайно, кількість міліцейського персоналу не впливає напряму на 
ефективність роботи міліції, а також на застосування тортур та поганого по-
водження. Але чинник постійно зростаючої кількості міліцейського апарату 
та зростання видатків на нього, а звідси й вимога дати «показник ефектив-
ності», приводять нас до висновку, що кількість міліціонерів в України по-
винна переростати у якість, тобто ми повинні отримувати поліцейських про-
фесіоналів, які володіють інструментами розкриття злочинів, що виключають 
застосування тортур та поганого поводження.

Компенсаторні побиття

Треба відзначити, що далеко не у всіх випадках незаконне насильство 
є актом, що спрямований на досягнення певної мети, пов’язаної з оператив-
но-розшуковою діяльністю. Робота працівника міліції пов’язана із постійними 
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стресовими ситуаціями — контакти із особами, які підозрюються у скоєнні 
злочинів, постійний тиск з боку керівництва з приводу «показників», ненор-
мований робочий час та у зв’язку із цим конфлікти у родині, низький рівень 
соціального забезпечення та оплати праці працівника міліції, проблеми 
з прокуратурою тощо. Крім того, у зв’язку із кричущою ситуацією з плинністю 
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 кримі-
нальною мотивацією.

Всі ці фактори впливають на психологічний стан працівників міліції, 
і для окремих правоохоронців побої та знущання над затриманими стають 
«звичайною справою», буденним явищем міліцейської роботи. Як свідчать 
інтерв’ю із міліціонерами, окремі «фахівці» відчувають певну залежність від 
потреби побити когось або познущатися. «Я, наприклад, якщо протягом дня 
когось не зламаю — відчуваю себе погано», — так характеризує свою роботу 
один з працівників ОВС, опитаний нами під час дослідження. Інший бік про-
блеми очами жертв тортур описується так: «Протягом допиту до кабінету 
заходили люди у цивільному, лаялися на мене, били ногами та руками по ту-
лубу. Після чого мовчки виходили. Я навіть і не знаю, хто це заходив». Такі, або 
дуже схожі розповіді ми почули від багатьох жертв катувань у ході проведен-
ня інтерв’ю із ними.

Ситуація із тортурами та жорстоким поводженням для міліціонерів має 
дворівневу залежність — з одного боку, постійний тиск з боку керівництва 
з приводу показників розкриття злочинів, обмеженість ресурсів, знань та на-
вичок; а з іншого — небажання, невміння і, як результат, залежність психоло-
гічна і «професійна» від катувань та жорстокого поводження.

Журнали реєстрації відвідувачів органів міліції

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово напо-
лягав на виключній відповідальності за добрий стан здоров’я людини, яка 
знаходиться під юрисдикцією державного органу, в нашому випадку це —
поліція/міліція. Зокрема, у справі Рібіч vs. Австрії Європейський суд у своє-
му 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 ушкоджень у цей період саме уряд 
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повинен надати докази, які ставлять під сумнів опис подій, що були надані по-
терпілим, 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. Ве-
дення 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 про-
типравних посягань».

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

«Журнал обліку відвідувачів та запрошених до органу внутрішніх справ 
ведеться міліціонером із допуску та охорони.

2. У журнал обов’язково заносяться відомості щодо всіх без винятку 
осіб, які прибули до органу внутрішніх справ з особистих або служ-
бових питань, осіб, які були викликані до працівників міліції для про-
ведення процесуальних та слідчих дій тощо.

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

4. Особа, запрошена до ОВС, супроводжується працівником, який за-
просив її.

5. Після залишення приміщення ОВС особи, за бажанням, мають право 
зробити власноручний запис про наявність або відсутність претен-
зій до працівників міліції.

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

Наказ МВС України від 16.09.2009 р. № 404 «Про забезпечення прав лю-
дини в діяльності органів внутрішніх справ України» у п. 8 містить вимогу про 
необхідність вжити заходів щодо викорінення випадків відбирання у грома-
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дян письмових розписок про відсутність з їх боку претензій до працівників 
органів внутрішніх справ.

Практика діяльності органів внутрішніх справ використовує зараз на-
ступні технології.

1. Особу просто не реєструють під час «проведення» до органу внут-
рішніх 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 
надалі позбавляє громадянина можливості оскарження незаконних 
дій працівників міліції щодо нього.

2. Особу реєструють у Книзі та через деякий час нібито виводять її 
з органу, а через десять хвилин знову заводять. Це необхідно аби 
якось прикрити свої не цілком законні дії щодо фактично затрима-
них 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 Конвенції та Конституції 
України такий підпис не має ніякої юридичної сили і не повинен враховува-
тися наглядовими органами як остаточне підтвердження відсутності таких 
претензій. Найгірше те, що досить часто при перевірці скарг на застосування 
працівниками міліції незаконного насильства навіть не ставиться під сумнів 
добровільність занесення такого запису.

Ігнорування та неналежне ставлення посадових осіб міліції до запро-
шених та їх реєстрації пояснюється, на нашу думку, слабким контролем за 
дотримання вимог зазначених нормативних документів МВС України. Також 
викликає занепокоєння той факт, що таке серйозне питання службової діяль-
ності органів внутрішніх справ регламентує лише Вказівка, яка навіть не має 
сили наказу, а тому до її виконання працівники міліції на місцях ставляться «із 
прохолодою». Коли реєстрацію осіб, які відвідують органи внутрішніх справ, 
буде прирівняно до реєстрації злочинів і вона супроводжуватиметься від-
повідним контролем з боку керівництва, тоді ситуація із реєстрацією відвіду-
вачів 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 Консти-
туції України та внесених змін до Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни, повноваження санкціонування обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту було передано від органів прокуратури до судів загальної 
юрисдикції. Звичайно, це стало суттєвим кроком до сучасної демократичної 
системи кримінальної юстиції, але старі корпоративні зв’язки між прокурату-
рою — міліцією — судом тільки зміцніли.

Одним з базових документів, яким керуються суди при обранні запобіж-
ного заходу у вигляді взяття під варту, є Кримінально-процесуальний кодекс 
України та Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.200� № 4 
«Про практику застосування судами запобіжного 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 варту повинна обґрунтовуватися наступним положенням: «У разі, 
коли особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який 
законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 
трьох років, взяття під варту допускається лише у виняткових випадках (ч. 1 
ст. 155 КПК України). Такими є випадки, коли на підставі наявних у справі фак-
тичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні 
заходи не забезпечать належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого. Це 
можливо, наприклад, коли особа не має постійного місця проживання, злов-
живає спиртними напоями чи вживає наркотичні засоби, продовжує вчиняти 
злочини, підтримує соціальні зв’язки негативного характеру, порушила умови 
запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, раніше ухилялася від 
слідства, суду чи виконання судових рішень або ж коли особу підозрюваного 
взагалі не встановлено. Винятковість даного випадку має бути обґрунтова-
на у поданні про обрання запобіжного заходу і в постанові судді».

Отже, обґрунтування обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту, яке органи слідства детально виписують у поданні до суду, повинне 
містити обґрунтування необхідності такої міри в умовах, які склалися. Крім 
того, ще однією важливою умовою, яку ніколи не виконують органи досудо-
вого слідству у парі з прокуратурою, 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 питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під вар-
ту має бути вирішене протягом 72 годин з моменту затримання підозрюва-
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ного, обвинуваченого, а в разі перебування особи за межами населеного пункту, 
в якому діє суд, — не пізніше 48 годин з моменту доставки затриманого 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 фактичне затримання, тобто коли особу 
привели до органу міліції, відбувається ще за декілька годин, а іноді й днів до 
юридичного затримання, тобто складання протоколу про затримання, можна 
із впевненістю сказати, що загальний термін на обрання запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту може тривати до 5–7 діб!

Стосовно обґрунтування необхідності обрання найсуворішого запобіж-
ного заходу, то органи дізнання та досудового слідства керуються шаблона-
ми, які склалися за багато років роботи такої системи. Звичайно, у багатьох 
випадках це може бути досить ефективно, але не у всіх, тому що кожний ви-
падок, тобто кожна особа, яка підозрюються у вчиненні злочину, потребує 
особливого вивчення. А часу на це правоохоронці часто не мають, тому що 
зобов’язані отримати висновки експертиз, покази свідків, витребувати доку-
менти, провести обшуки тощо. Хоча варто зауважити, що орган дізнання чи 
досудового слідства навіть і не подумає просити суд про обрання запобіжно-
го 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;
Адиктивна поведінка (алкоголь, наркотики або інші хімічні субстан-
ції, які викликають залежність);
Відсутність визначеної позиції захисту або взагалі відсутність про-
фесійної правової допомоги;
Порушення вимог запобіжних заходів, які не пов’язані із позбавлен-
ням волі (наприклад, виїзд із місця постійного проживання без доз-
волу слідчого, під час підписки про невиїзд);
Вірогідність залякування свідків, знищення речових доказів, або ін-
ших даних або речей, що можуть підтвердити причетність 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 
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є поганим, але кожного разу потребує ретельної перевірки, адже від цього 
залежить найцінніше — свобода людини. Варто також нагадати, що взяття під 
варту є найзручнішим запобіжним заходом для органів дізнання та слідства 
і він означає, що підозрювана або вже обвинувачена особа завжди «під ру-
кою», їй важче буде вибудовувати свій захист, вона буде пригніченою, заляка-
ною, 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 мо-
делей, які закладені у нормативних актах, що закріплюють дотримання прав 
людини в правоохоронній діяльності. Резюме таких розбіжностей тільки під-
тверджує думку, що для виправлення ситуації в Україні потрібно ще дуже ба-
гато зусиль, причому не лише з боку міліції.

2.3	види	та	мотивація	незаконного	насильства	в	Овс

Дотримуючись концепції, відповідно до якої «рушійною силою» деструк-
тивної поведінки є три духовних феномени–підстави: агресія, експансія та об-
ман, що в реальному прояві (через мотивацію і дії) виступають як окремо, так 
і в сполученні один з одним, ми вважаємо за доцільне розділити весь масив 
мотивів актів незаконного насильства, що вчиняються працівниками ОВС, на 
три основні групи:

1) мотиви, пов’язані з агресією;
2) мотиви, пов’язані з експансією;
�) мотиви, пов’язані з обманом.
Така класифікація, на наш погляд, дозволить не лише уникнути пошуку 

«специфічних» мотивів актів незаконного насильства працівників ОВС, але 
й полегшити розуміння феномену незаконного насильства, що вчиняється 
працівниками ОВС, підвищить ефективність процесу виявлення працівників, 
схильних до вчинення незаконного насильства та попередження вчинення 
ними протиправних діянь.

Розгляд категорій агресії, експансії та обману при цьому слід розумі-
ти як деяку конкретизацію загальної деструктивної здатності людини. Кон-
кретизація залежить від того, у якому «середовищі», з яким змістом ця здат-
ність актуалізується: агресія — це придушення волі та самого життя «іншого», 
експансія — це агресія, захоплення, спрямована переважно на неживе, на 
матеріальний світ, потребу в якому додає йому належний зміст; обман — це 
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«тиха» інформаційна форма агресії або експансії, спрямована на встановле-
ний світопорядок. Матеріалізуючись, знаходячи свій вираз у реальній кримі-
нальній поведінці, ці загальні, «родові» форми деструктивності взаємодіють 
з функціональною структурою суспільства, що й відображається в чинних 
кримінальних кодексах світу.1�

Відносячи той або інший акт незаконного насильства до певної групи, 
слід враховувати, що головним критерієм повинен бути мотив (мотиви) його 
злочину. Так, наприклад, мотив незаконного позбавлення волі та утримання 
в принижуючих гідність, нелюдських умовах може бути пов’язаний: з агресією 
(мотивом може бути помста кому-небудь); з експансією (мотивом може бути 
одержання вигоди, фінансової винагороди за звільнення особи, незаконно 
позбавленої волі із цією метою); з обманом (мотив позбавлення волі особи 
в цьому випадку — кар’єристський — забезпечення показників у роботі).

В свою чергу, для реалізації акту незаконного насильства представни-
ком того чи іншого типу працівників ОВС — правопорушників (відповідно до 
домінуючої мотивації протиправної поведінки), як правило, характерний пев-
ний спосіб його вчинення. Однак, слід враховувати, що той чи інший спосіб 
вчинення може бути характерним для різних актів незаконного насильства, 
вчиняємих представниками різних типів правопорушників. Крім того, часто 
має місце сполучення (поєднання) різних способів реалізації акту незаконно-
го насильства.

Загалом, під насильством, як способом вчинення злочину (іншого право-
порушення) слід розуміти умисний, протиправний енергетичний вплив на ор-
гани і тканини організму людини, їх фізіологічні функції, шляхом використання 
матеріальних факторів зовнішнього середовища (механічних, фізичних, хіміч-
них і біологічних) та/або вплив на її психіку шляхом інформаційного впливу, що 
вчиняється шляхом дії або через бездіяльність всупереч або поза її (людини) 
волі, здатний заподіяти смерть, фізичну та/або психічну травму, а також об-
межити свободу волевиявлення або дій людини.

У зв’язку з тим, що людина є єдністю двох взаємодіючих підструктур — 
біологічної і надбіологічної (психіки), фізичне насильство над людиною може 
мати як наслідки заподіяння психічних травм, так само, як наслідками впливу 
на психіку можуть бути порушення фізіологічних функцій організму і навіть 
смерть людини. Наприклад, такі фізичні насильницькі дії, як введення в кору 

1� Кондратюк Л.В. Антропология преступления. (Микрокриминология). — М.: НОРМА, 
2001. — С. 254–255.



Розділ 2. Особливості діяльності ОВс україни, пов’язані з проблемою насильства

��

головного мозку відповідних хімічних речовин, електронна стимуляція мозку 
можуть вкрай пагубне вплинути на психіку людини. Спричинення психічної 
травми можливо також через фізичний вплив безпосередньо на тіло людини 
(катування тощо).

Як фізичний, так й психічний насильницький вплив можуть здійснюва-
тися людиною:

а) безпосередньо — шляхом особистого контакту (використовуючи 
можливості свого організму — фізичні або психічні. Використовую-
чи свої фізичні можливості, людина може використовувати м’язову 
силу свого тіла (наприклад, нанесення ударів, здавлення шиї тощо), 
або може використовувати різні механізми, пристосування, інші за-
соби вчинення злочину (наприклад, удар ножем чи постріл зі зброї 
тощо) для посилення м’язової сили тіла;

б) опосередковано — використовуючи поведінку іншої людини, яка не 
є суб’єктом злочину, інших живих істот;

в) шляхом опосередкованого виконання — за допомогою усвідомле-
ного і цілеспрямованого використання різних процесів і явищ зов-
нішнього світу.

Що стосується конкретних можливих шляхів реалізації акту незаконно-
го насильства, тобто методів, послідовності рухів та прийомів чи сукупності 
засобів, що використовуються для його вчинення, то найбільш типовими 
формами реалізації насильницького способу виконання протиправного діян-
ня є наступні.

Найбільш розповсюдженим способом вчинення акту незаконного на-
сильства є тілесні ушкодження.

Побої — не становлять особливого виду ушкоджень та характеризують-
ся заподіянням багаторазових ударів.

Мучення (заподіяння мук) — вчинення тривалих за часом і безперервних 
у своїй змістовній сукупності умисних діянь, що позбавляють потерпілого не-
обхідних природних умов його життєдіяльності (їжі, пиття, тепла тощо), або 
залишають його в шкідливих для здоров’я умовах тощо, у силу чого заподію-
ють йому фізичний біль.

Мордування — багаторазове та/або тривале спричинення болю: щипан-
ня, шмагання, нанесення численних, але невеликих ушкоджень тупими чи го-
строколючими предметами, діяння термічних факторів та інші аналогічні дії.

Слід зазначити, що на відміну від побоїв, при яких винною особою ви-
користовуються механічні фактори зовнішнього середовища (дія кінетичної 
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енергії якого-небудь предмета), мучення та мордування може здійснюватися 
з використанням дії фізичних факторів зовнішнього середовища (дія високих 
чи низьких температур, ушкодження електричним струмом, вплив різними 
видами променистої енергії, дії тощо).

Тортури — насильницькі дії, що мають характер побоїв, мордування або 
мучення, спосіб вчинення яких характеризується більшою тривалістю у часі 
та/або витонченим поєднанням зазначених форм фізичного насильства між 
собою та/або з різними формами психічного впливу на потерпілого.

Знущання — цинічне приниженням гідності та ганьблення честі потер-
пілого.

Глумління являє собою найбільш гостру (тяжку) форму знущання, що ха-
рактеризується виключним цинізмом вчинюваних дій.

Також типовими формами реалізації акту незаконного насильства є різ-
ного роду погрози (вбивством, застосуванням фізичної сили, позбавленням 
волі, притягненням до кримінальної відповідальності, розповсюдженням різ-
них відомостей, пошкодженням або знищенням майна, підпалом, позбавлен-
ням матеріального забезпечення тощо); примус; образа, залякування; наклеп 
тощо.14

Що стосується безпосередньо особливостей незаконного насильства 
в ОВС, то найбільш типовими способами його вчинення є наступні.

1. Застосування фізичного насильства

— побиття:
а) нанесення ударів по різних частинах тіла (найчастіше по спині, 

шиї, ниркам, вухам, п’яткам, у пах, під ребро, по голові) руками 
(часто використовуються боксерські рукавички), ногами, гумо-
вим кийком, гумовим шлангом, ременем, палицею, ніжкою стіль-
ця, шваброю, книжкою, томом кримінальної справи іншими пред-
метами (часто використовуються книги, шматки фанери, пласти-
кові пляшки з водою, мішечки з піском тощо, а також замотують 
голову одіялом та через нього наносять удари);

14 Ігнатов О.М. Насильство як спосіб вчинення злочину: поняття та сутність / О.М. Ігнатов 
// Форум права. — 2010. — № �. — С. 144–151 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-�/10iomptc.pdf
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б) наступання ногами на руки, ноги, статеві органи, шию;
в) викручування, виламування пальців, суглобів; затискання паль-

ців рук у тисках, пристрої для прошивання кримінальних справ 
тощо;

г) встромляння (затискання) між пальців рук олівців, ручок тощо 
та здавлювання долоні (якщо залишаються рани, вони зажива-
ють дуже тривалий час через постійне побутове травмування 
даних ділянок тіла);

д) стрибання на різні частини тіла зі стільця, столу;
е) «парашут», «горобець» — підняття за руки та за ноги та підки-

дання з подальшим падінням ниць на підлогу (сліди як правило 
не залишаються, або ж схожі на самостійне падіння зі сходів, нар 
тощо);

ж) «дзвін», «дзвонар» — сковування за спиною наручниками рук та 
надягання на голову металевого відра по якому наносяться уда-
ри гумовим кийком, палкою, ніжкою стільця, гантеллю тощо;

— примушування до виконання виснажливих фізичних вправ (віджи-
матися багато разів під рахунок від підлоги, присідати, лягати-встава-
ти тощо) або до виконання робіт (мити протягом доби підлогу тощо);

— тримання у незручних позах (вивих суглобів, а також переривання 
кровопостачання у кінцівки викликають нестерпний біль та призво-
дить до серйозних тілесних ушкоджень):
а) примушування стояти чи сидіти у певній позі (наприклад, 

«орел» — тривале стояння на зігнутих у колінах ногах на дуже 
маленькому за площею стільці; зігнувши ноги у колінах стояти 
з протягнутими у перед руками тривалий час; стояти у стіни, три-
маючи у розведених по сторонах руках гантелі; стояти чи сидіти зі 
скованими у наручники руками та прив’язаною до них або до шиї 
гирею; використання різного роду шпагатів-розтяжок тощо);

б) «ластівка» — руки жертви сковують наручниками за спиною 
та приковують до них ноги;

в) «папуга» — руки жертви сковують наручниками за спиною 
та приковують до них ноги (або сковують руки та ноги з затис-
нутою між ними головою наручниками), у такій позі тіло віша-
ють на металевий лом, трубу, палку та наносять удари прокру-
чуючи тіло;
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г) «конверт», «лист» — голову жертви поміщують між ніг (між колін) 
та сковують наручниками (зв’язують) руки з ногами;

д) «диба» — підвішування у незручних позах — руки жертви ско-
вують наручниками за спиною та підвішують за них до решітки 
на вікні тощо, щоб ноги не торкалися підлоги; підвішують до 
батареї опалення та збивають жертву з ніг; руки та ноги жертви 
сковують наручниками за спиною та підвішують на просунутий 
металевий лом, трубу, палку, яка лежить між вдома стільцями, 
столами;

— катування струмом — «детектор брехні» — застосовуються різ-
ного роду електроприлади, найчастіше — польовий телефон або 
електрошокер (проводи, контакти приєднуються, як правило, до 
пальців рук, ніг, вух, сосків, статевих органів, анального отвору);

— катування вогнем (рідше застосовують кип’яток): припалювання 
різних частин тіла (пальців, вух, статевих органів, сосків, п’ят, нирок 
тощо) полум’ям запальнички, сигаретою; примушування збирати го-
рячи недопалки цигарок з підлоги зубами тощо;

— асфіксія (будь-яким шляхом перекривається доступ повітря до ди-
хальних шляхів та припиняється, як правило, за проханням жертви чи 
при появі конвульсій; практично не залишає жодних слідів; часто поєд-
нуються з побиттям з метою збільшення частоти дихання жертви):
а) «слоник» — надягання на голову протигазу та закриття отвору 

через яке поступає повітря;
б) «цивільна оборона» — надягання на голову протигазу та види-

хання до отвору через яке поступає повітря диму від сигарок чи 
отруєння дихлофосом тощо;

в) «магазин» — надягання на голову поліетиленового пакету та пе-
рекриття повітря шляхом його скручування (замотування скет-
чем) на шиї;

д) «шапка Мономаха» — надягання на голову та обличчя зимової 
шапки (пакета) у яку було налито нашатирного сприту;

е) утоплення у відрі з водою, відходами, туалеті тощо;
— позбавлення ліків (наприклад, відмова особі, залежній від інсуліну 

у наданні медичної допомоги) або застосування різних хімічних 
речовин (найчастіше, насильницьке введення через гумовий шланг 
у шлунок розчину солі; заливання до горла нашатирного сприту; 
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заливання до горла жертви спирту, горілки при наявній інформації 
про хімічне кодування від алкоголізму тощо);

— сексуальне насильство — зґвалтування жертв незалежно від 
статі; введення у статеві органи різних предметів (сирників чолові-
кам, гумового кийка жінкам, гумового кийка, ніжки стільця чолові-
кам тощо); відбивання книжкою, шматком фанери, гумовим кийком 
грудей жінкам; стискання сосків пасатижами, плоскогубцями; при-
мушування жертв до вчинення один з одним статевого акту тощо;

2. Застосування психічного насильства

Як правило психічний вплив на жертву характеризується агресивними 
вербальними формами поведінки у сполученні з застосуванням інших при-
нижуючих чи болісних способів впливу з метою повної дезорієнтації жертви, 
доведення її до стану шоку і, як наслідок, втрати контролю над дійсністю та 
підпорядкування її собі):

— пряма психічна агресія (різка зміна ввічливого відношення до 
жертви на вкрай негативне):
а) принизливе ставлення як до людини життя якої повністю зале-

жить від правоохоронців; психічний тиск та дезорієнтацію осо-
би відносно вчиненого нею (інкримінованого їй) діяння та мож-
ливого покарання і її подальшого становища (залякування 
смертною карою або різними нелюдськими видами покарання, 
тривалим терміном ув’язнення, умовами відбування покарання 
тощо);

б) ображання вкрай цинічними словами (нерідко з використанням 
найбільш уразливих сторін життя особи — каліцтва, національ-
ності, віросповідання, кольору шкіри, соціального статусу тощо), 
нецензурною лайкою;

в) повне ототожнення жертви (у своєму ставлення до неї та пове-
дінці з нею) з твариною тощо;

—	 погрози:
а) погроза застосуванням фізичного насильства (відбувається у вер-

бальній формі та, як правило, супроводжується, демонстрацією 
засобів та знарядь катування тощо)

б) погроза застосуванням сексуального насильства:
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— погроза вчиненням за вказівкою працівника ОВС з жерт-
вою насильницького статевою акту співкамерником, який 
страждає на СНІД чи ВІЛ-інфекцію;

— демонстрація засобів та знарядь вчинення сексуального 
насильства (надягання презерватива на гумовий кийок; 
ніжку перевернутого стільця тощо);

— погроза (намагання) вчиненням над жертвою сексуального 
насильства з фіксацією цього акту на відео-фото-апаратуру 
з подальшим розповсюдженням серед знайомих жертви 
(цей захід часто застосовується до осіб, які мають відно-
шення до кримінального світу та не можуть допустити на-
явності такого роду компрометуючої інформації);

в) погроза позбавленням життя:
— демонстрація зброї (при допиті жертви демонстративно 

розбирається-збирається табельна зброя, нажимається, як-
би випадково, спусковий гачок; робиться несподіваний пос-
тріл в обличчя жертви з незарядженої зброї, з подальшим 
заряджанням зброї та погрозою зробити постріл; погро-
за-пропозиція покинути приміщення, вистрибнути у вікно 
з подальшим позбавленням життя при спробі втечі тощо);

— вивезення жертви до безлюдних місць (звалище, ліс, поки-
нуте будівництво та ін.), примушування копати собі могилу 
тощо;

— вчинення обманних дій щодо позбавлення життя (напри-
клад, жертву прив’язують за руки та ноги до крісла, стільця 
з підлокітниками, голову закидають назад та фіксують або 
надягають на неї мішок чи зав’язують очі, жертві повідом-
ляють що зараз їй будуть перерізати вени та демонструють 
лезо бритви, ножа, а потім тупою стороною леза з силою 
проводять по зап’ястках та через дві-три секунди почина-
ють повільно літи на них підготовлену теплу воду);

г) погроза вчинення протиправних дій відносно членів родини 
або близьких осіб (часто застосовується при тривалій ізоляції 
жертви від зовнішнього світу, яка позбавлена можливості кон-
тролювати стан справ у родині, близькому оточенні, або до в тій 
чи іншій мірі уразливих осіб — матері одиночки, особи, які ма-
ють батьків похилого віку тощо);
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— застосування (демонстрація застосування) насильства до ін-
ших осіб:
а) на очах особи катують іншу людину (часто для цього допитують 

разом «співучасників» або родичів чи близьких жертви);
б) особа чує процес або бачить результат катування іншої людини;

— систематичне монотонне повторення однієї моделі поведінки 
(як правило систематичне відтворення моделі поведінки поєднуєть-
ся з повним ігноруванням жертви):
а) систематичне повторення лише одного й того ж самого слова 

(часто образливого, наприклад, «лох», «попадалець», «свиня» то-
що) або жесту, руху тіла тощо;

б) бездіяльність або повне ігнорування (психічний вплив також 
може полягати не лише у дії, а й у бездіяльності: неповідомлен-
ня необхідної потерпілому інформації, перш за все, відносно 
його місця знаходження, процесуального статусу, підстав його 
затримання; стану справ у родині, близькому оточенні тощо, або 
ігноруванні прохань жертви від надання можливості відправи-
ти вітальні потреби, надання медичної допомоги до надання за-
хисника тощо;

3. Змішана форма насильства

Полягає у комбінованому впливі на жертву, що характеризується як 
простим (побиття та залякування, насильницьке заливання у горло сприту 
та примушування танцювати тощо), так й витонченим поєднанням фізичного 
та психічного впливу):

а) позбавлення нормальних (природних) умов існування життєдіяль-
ності (їжі, пиття, тепла; можливості відправляти нужду тощо та обіцян-
ка їх надання в обмін на інформацію або вчинення певних дій)

б) ставлення (залишення) у шкідливі для життя (здоров’я) умовах (три-
мання в приміщенні без світла, вентіляції, з ненормальним темпера-
туним режимом, в антисанітарійних умовах;

в) насильницький вплив на организм людини з метою викликати болі-
сні відчуття та позбавлення можливості їх уникнути — різного роду 
«дієти» — жертву пригощають (або з продуктів харчування надають 
лише одне) мінеральною водою, арбузом, пивом тощо, а потім поз-
бавляють можливости справляти нужду; жертву пригощають (або 
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з продуктів харчування надають лише одне) соленим, кислим тощо, 
а потім позбовляють можливості задовольнити спрагу та ін.;

Окремо слід зазначити такий спосіб вчинення працівниками ОВС актів 
незаконного насильства, як пряме	 залучення	 або	 опосередковане	 вико-
ристання	поведінки	інших	осіб. Це, як правило, погроза використання або 
пряме використання «своїх» ув’язнених (або цілих «прес-хат») з метою засто-
сування фізичного насильства до жертви чи психічного тиску на неї.

Розглянемо акти незаконного насильства, що вчиняються працівника-
ми ОВС, з урахуванням їх поділу на три основні види відповідно до доміную-
чої мотивації їх вчинення та виокремлюючи основні типи правопорушників, 
а також основні види насильства та специфіку способів його застосування, 
характерні кожному з них.

1. Акти незаконного насильства, мотивація яких пов’язана з агресією

Типовими діяннями даної групи є: вбивство, доведення до самогубства, 
умисне завдання шкоди здоров’ю різної тяжкості, побої, катування, примус, 
різні форми психічного насильства та ін.

Агресивні мотиви при цьому виявляються в найрізноманітніших зов-
нішніх формах злочинної поведінки — від елементарних злочинних проявів, 
пов’язаних, наприклад, з помстою; злочинів, що виражають прагнення по-
казати свою перевагу над іншими людьми, до абсурдних, на перший погляд 
«безмотивних» проявів агресії, коли насильство відбувається заради самого 
насильства, коли злочинець вбиває, принижує, завдає страждання, бажаючи 
тим самим отримати садистське задоволення.15 Такий тип мотивації найбільш 
характерний для вчинення хуліганства, завдання тілесних ушкоджень, зґвал-
тування, вбивства тощо). Цю групу актів незаконного насильства вчиняють 
працівники ОВС, яких умовно можна поділити на два типи:

1) «Аутсайдери» — працівники, які відчувають на собі відчуження як 
з боку суспільства (сторонні особи, сусіди) так і безпосередньо з боку роди-
ни (дружина та інші близькі родичі), тобто відчуження в широкому розумінні. 
Підстави для такого ставлення до працівника можуть бути різноманітні: від 
традиційно негативного ставлення населення пострадянського простору до 
працівників ОВС — як до представників карального органу, до невдоволен-
ня членів родини (особливо дружини) низьким соціальним статусом та вкрай 

15 Антонян ю.М. Криминология. Избранные лекции. — М.: Логос, 2004. — С. 115.
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низькою заробітною платою працівника (до цього додається постійна відсут-
ність вдома, у тому числі й у нічний час). Слід виокремити особливу криміно-
генну роль сексуального відторгнення працівника з боку дружини. Крім того, 
досягши критичної позначки, відчуження та тривожність, можуть слугувати 
причиною прийняття особою рішення про самогубство. Що особливо важ-
ливо для нас, досить часто суїцидальним діям передують помста та розпра-
ва (вбивство або заподіяння шкоди здоров’ю різної тяжкості) з дійсними або 
уявними «образниками» (прискіпливий начальник на службі тощо).

Для актів незаконного насильства, що вчиняються злочинцями цього ти-
пу, найбільш характерні такі мотиви, пов’язані з агресією, як: ревнощі, помста 
та ін., а також такі групи несвідомих мотивів, як мотиви захисту від реальних 
та уявних небезпек та мотиви подолання тривоги і страхів, які можуть мати 
пряме відношення до захисту.16

Стосовно способу вчинення акту незаконного насильства правопоруш-
никами даного типу, то найбільш характерним є:

а) побиття руками, ногами, різними предметами;
б) примушування до виконання виснажливих фізичних вправ або до 

виконання робіт;
в) пряма психічна агресія: принизливе ставлення як до людини життя 

якої повністю залежить від правоохоронців; використання найбільш 
уразливих сторін життя особи — каліцтва, національності, віро-
сповідання, кольору шкіри, соціального статусу тощо;

г) вчинення обманних дій щодо позбавлення життя;
д) погроза вчинення протиправних дій відносно членів родини або 

близьких осіб;
е) систематичне монотонне повторення однієї моделі поведінки;
ж) сексуальне насильство тощо.
Для вчинення насильницьких дій даним типом правопорушників також 

характерним є спонтанне поєднання різних видів психічного та фізичного 
насильства.

«Томаз Кардава, 2010 рік. У відділку його били. Довго і жорстоко, вимагаючи 
зізнання у злочинах, які він не робив. Коли ж це не подіяло, міліціянти зґвалту-
вали Томаза за допомогою міліцейської палиці, знімаючи це звірство на каме-
ру. Томаз помер у травні».17

16 Антонян ю.М. Криминология. Избранные лекции. — М.: Логос, 2004. — С. 114.
17 http://vn.20minut.ua/news/10201478
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«Світлану Помеляйку та іншу потерпілу в райвідділі міліції м. Харкова намага-
лися примусити зізнатися у крадіжці. Світлану били ногами, надягали на голо-
ву пакет, перекриваючи доступ повітря. Іншу потерпілу катували, стискуючи 
плоскогубцями соски грудей. Після звільнення з районного відділу лікарі за-
фіксували у жінок тілесні ушкодження».18

Інспектор ДПС ст. сержант К. (1974 р. н., освіта середня, одружений, має дитину) 
разом зі старшиною ДПС Ш. (1971 р. н, освіта середня, одружений, має дитину) 
у форменому одязі, у позаслужбовий час, приблизно о 9 годині ранку затри-
мали на одному з ринків м. Києва працюючого там в’єтнамця. Потім відвезли 
потерпілого на квартиру до своєї знайомої С., де потерпілого неодноразово 
били і змушували пити горілку, після чого вчинили групове зґвалтування по-
терпілого. Наряд міліції, викликаний сусідами, які почули крики і шум у квар-
тирі С., затримав працівників міліції на місці злочину.19

Помічник дільничного інспектора Г., 1969 р. н., познайомившись біля магазина 
зі співмешканцями К. і П., після спільного вживання спиртних напоїв, вступив 
за згодою з П у статевий зв’язок з нею. Потерпілого К., який намагався втрути-
тися, Г. застрелив із табельного пістолета (який не здав черговому по РВВС), 
після чого з метою приховування вчиненого злочину застрелив потерпілу 
П. Проведена в ході слідства експертиза встановила, що Г. страждає хронічним 
алкоголізмом.20

2) «Дебошири»	— працівники, яким притаманні такі морально-психоло-
гічні характеристики, як: зневага до суспільства (особливо тієї його частини, 
що складається з цивільних осіб) і порядку, встановленого в ньому; егоїзм, 
почуття «елітарності» та вседозволеності, зухвальство; нестриманість, по-
бутова розбещеність, домінування духовно збіднених, соціально збочених 
потреб тощо.

Для актів незаконного насильства, що вчиняються цим типом право-
порушників, найбільш характерний тип мотивів ствердження та самоствер-
дження, для яких характерне домінуюче бажання особи «піднятися» в очах 
оточуючих будь-яким способом. Цей тип охоплює безліч мотивів, що прий-
нято називати хуліганськими спонуканнями: прагнення відкрито показати 
свою зневагу до оточуючих, суспільства; явно протиставити свою поведінку 

18 http://vn.20minut.ua/news/10201478
19 Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС з надзвичайних подій серед особового складу ОВС Украї-

ни у м. Київ. — № 74. — Т. 2 (нетаємно), 200�. 
20 Вирок Київського міського суду від 10.06.1994 року. — Справа № 1-76.
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громадському порядку; принижувати особисту гідність людини, результа-
ти її праці, зневажати правила людського співіснування; прагнення виявити 
кримінальне каране бешкетування, хвастовство, п’яну хвацькість і таким чи-
ном познущатися над беззахисним, задовольнитися неспроможністю слаб-
кого — виявити свою «перевагу» над законослухняними громадянами, а та-
кож інші негідні прояви.

Стосовно способу вчинення акту незаконного насильства правопоруш-
никами даного типу, то найбільш характерними є способи вчинення насиль-
ницьких дій, пов’язанні з демонстрацією владно-домінуючого положення над 
жертвою:

а) побиття: наступання ногами на руки, ноги, статеві органи, шию; 
викручування, виламування пальців, суглобів; встромляння (затис-
кання) між пальців рук олівців, ручок тощо та здавлювання долоні; 
стрибання на різні частини тіла зі стільця, столу; «парашут», «дзво-
нар» тощо;

б) примушування до виконання виснажливих фізичних вправ або до 
виконання робіт;

в) тримання у незручних позах;
г) катування струмом (як правило нетривале у часі);
д) пряма психічна агресія: ображання вкрай цинічними словами, не-

цензурною лайкою; ототожнення жертви з твариною тощо;
е) погрози: застосуванням фізичного насильства, застосуванням сек-

суального насильства, позбавленням життя, вчиненням протиправ-
них дій відносно членів родини або близьких осіб;

ж) застосування (демонстрація застосування) насильства до інших осіб;
з) позбавлення нормальних (природних) умов існування життєдіяль-

ності (їжі, пиття, тепла; можливості відправляти нужду тощо та обіцян-
ка їх надання в обмін на інформацію або вчинення певних дій);

и) ставлення (залишення) у шкідливі для життя (здоров’я) умовах (три-
мання в приміщенні без світла, вентіляції, з ненормальним темпера-
туним режимом, в антисанітарійних умовах;

к) різного роду «дієти» тощо.

«Троє чоловіків у цивільному забрали Олега Самойленко, який заробляє на 
життя ремонтом автомобілів, з гаража, де він працює, опівдні 29-го вересня, 
і привезли до відділку. Посадили на стільчик, застібнули наручники ззаду, тоді 
кинули мене на підлогу, надягли протигаз на голову… Було троє працівни-
ків… До ніг прив’язали дріт і начали бити мене током», — згадує Олег. Спо-
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чатку, за його словами, він навіть не розумів, що від нього вимагають. А після 
кількох сеансів катувань з’явилось єдине бажання — щоб припинили. «Коли 
мене вже били в третій раз, я вже кричав, що це я», — зізнався він. З’ясувалось, 
що у сусідньому гаражному кооперативі обікрали майстерню. Оперативники 
хотіли від Олега зізнання. Коли із чоловіка вибили потрібне, слідчі поїхали до 
Олега додому. Санкції на обшук матері потерпілого так і не надали. Ніч Олег 
провів в офісі дільничного, прикутий наручниками до батареї. Зранку знущан-
ня поновилися, але інформація тепер уже нікому не була потрібна. Близько 
11 години �0 вересня знущання припинились, Олега вирішили відпустити. За 
словами чоловіка, йому погрожували — якщо він буде звертатися зі скаргою, 
ніби його били, то йому «пришиють» справу про наркотики».21

«Моего родственника и его 2 друзей взяли прямо на улице, избивали всю ночь 
и отпустили только к обеду следующего дня. Выворачивали руки, одному сло-
мали челюсть. От них ничего не хотели, только поупражняться. Не оформили 
даже задержание».22

2. Акти незаконного насильства, мотивація яких пов’язана з експансією

Експансія визначається як інтенція самоуправного поширення своїх 
домагань, вольового користолюбного домінування всупереч пануючим уяв-
ленням про справедливість. Вона спрямована переважно на неживе, на ма-
теріальний світ. Експансія частково знаходиться в такому «симбіозі» з агресією 
та обманом, що часто зливається з ними. Наприклад, чимало насильницьких 
дій є лише засобом досягнення цілей експансії, тобто захоплення, одержан-
ня економічних благ.2� Крім форм безпосереднього захоплення матеріальних 
благ, експансія може виражатися в порушеннях недоторканності приватного 
життя, житла, перешкоджанні здійсненню прав та інтересів, а також у знищен-
ні або пошкодженні майна тощо. Слід зазначити, що хоча експансія здебіль-
шого спрямована на матеріальний світ, вона може розповсюджуватися й на 
різні особисті права та свободи людини. Так, наприклад, зґвалтування — про-
яв експансії по відношенню до статевої свободи та недоторканності людини. 

21 У Білій Церкві міліціонери били і катували затриманого струмом // http://tsn.ua/ukrayina/
u-biliy-cerkvi-milicioneri-bili-i-katuvali-zatrimanogo-strumom.html

22 http://tsn.ua/ukrayina/u-biliy-cerkvi-milicioneri-bili-i-katuvali-zatrimanogo-strumom.html
2� Кондратюк Л.В. Антропология преступления. (Микрокриминология). — М.: НОРМА, 

2001. — С. 255.
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Такий тип мотивації найбільш характерний для вчинення таких актів незакон-
ного насильства, як: грабіж, розбій, вимагання тощо.

Цю групу злочинів вчиняють працівники ОВС, яких умовно можна на-
звати «перевертні». Хоча ця назва має дещо популістський відтінок, на наш 
погляд, найбільш точно характеризує даний тип злочинців. Його складають 
працівники, які від самого початку служби орієнтовані на кримінальну по-
ведінку. Статус працівника ОВС служить для них одним із засобів досягнення 
злочинної мети та уникнення покарання. Тобто, в принципі, з соціально-пси-
хологічної точки зору характерологічні риси цих правопорушників збігають-
ся з рисами звичайних грабіжників, розбійників, ґвалтівників та інших злочин-
ців, однак, саме їх приналежність до працівників ОВС (в широкому розумінні: 
специфічний статус, владні повноваження, знання, навички, вміння володіти 
зброєю, спецзасобами та доступ до них тощо) дозволяє відносити їх до окре-
мого типу та правопорушення, що вони вчиняють, відповідно, до окремого 
виду. Для актів незаконного насильства, що вчиняються правопорушниками 
цього типу, характерні різні корисні мотиви, пов’язані з бажанням задоволь-
нити свої потреби будь-яким способом.

Стосовно способу вчинення акту незаконного насильства правопорушни-
ками даного типу, то найбільш характерним є застосування поряд з дуже про-
стими, складних та жорстоких способів вчинення насильницьких дій, спрямова-
них на отримання кінцевого результату — отримання тієї чи іншої інформації, 
згоди на вчинення певних дій (передачу матеріальних цінностей тощо:

а) жорстоке побиття переважно із застосуванням різних предметів та 
засобів;

б) тримання у незручних позах («ластівка», «папуга», «конверт», «диба»);
в) катували струмом;
г) катували вогнем (припалювання різних частин тіла полум’ям запаль-

нички, сигаретою, паяльними приладами);
д) асфіксія (як правило просте за способом перекривання дихальних 

шляхів; утоплення);
е) застосування різних хімічних речовин;
ж) сексуальне насильство (зґвалтування; введення у статеві органи різ-

них предметів; погроза вчиненням над жертвою сексуального на-
сильства з фіксацією цього акту на відео-фото-апаратуру з подаль-
шим розповсюдженням; погроза вчиненням \ з жертвою насильни-
цького статевою акту співкамерником, який страждає на СНІД чи 
ВІЛ-інфекцію;
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ж) погрози: застосуванням фізичного насильства, позбавленням жит-
тя (особливо вивезення жертви до безлюдних місць, примушування 
копати собі могилу тощо; вчинення обманних дій щодо позбавлення 
життя; погроза вчинення протиправних дій відносно членів родини 
або близьких осіб;

з) застосування (демонстрація застосування) насильства до інших осіб 
(найчастіше — родичів чи близьких жертви);

е) позбавлення нормальних (природних) умов існування тощо.

«Уночі до квартири Строгана, де він проживає із дружиною й 2-річною дитиною, 
постукали люди й вимагали відкрити двері, назвавшись міліцією. Коли Строган 
відмовився, візитери знеструмили квартиру, і спробували виламати двері, але 
безуспішно. Вранці у квартиру ввірвалися 2 чоловіків у цивільному, схопили 
його й відвезли в міськвідділ міліції Київського райвідділу на вул. Наталії Ужвій. 
Там його спробували змусити написати зізнання, що він намагався вбити сусі-
да ножем. Після відмови міліціонери вивезли його в ліс, роздягнули, обмотали 
зап’ястя стрічками, надягли наручники, поклали на землю, стали заламувати 
руки, душити. Строган при цьому кілька разів непритомнів. Потім міліціонери 
принесли прилад, з їх слів, «трансформатор», приєднали проводи до сосків 
і мошонки Строгана й почали пускати струм. Строган знову кілька разів непри-
томнів. Останній раз, щоб привести Строгана до тями, міліціонери влили йому 
в рот нашатирний спирт, від чого той одержав опіки гортані, стравоходу й сли-
зової шлунка. Далі міліціонери привезли потерпілого в приміщення, де замкну-
ли. Від дружини Строгана вони вимагали за звільнення чоловіка 10 тис. доларів. 
Через 4 доби міліціонери його відпустили і вимагали гроші вже від нього».24

«А мне менты подкинули наркотики (порошок какой-то в пакетике целофано-
вом). На месте с понятыми (двумя бомжами какими-то) оформили протокол 
изьятия. Я сказал что его подписывать не буду, тогда один из ментов ударил 
меня коленом в живот, а когда я упал наступил ногой на шею, так что я начал 
задыхаться. В это время другой засунул мне пакетик в руку и сжал ее. Потом 
сказал: теперь экпертиза покажет, что на пакете твои отпечатки. Забрали мо-
бильный, деньги — все вещи, которые у меня были. Увезли в РОВД, где про-
держали до утра в отедельной камере. Утром спросили домашний телефон, 
позвонили отцу. Когда приехал отец, ему сказали что я продавал наркотики 
и посоветовали решить дело мирно, пока они еще не передали материалы для 
возбуждения уголовного дела. Отец вышел на улицу и позвонил своему знако-

24 Міліція жорстоко катувала харків’янина: роздягнула, душила і била струмом // http://tsn.ua/
ukrayina/miliciya-zhorstoko-katuvala-harkiv-yanina-rozdyagnula-dushila-i-bila-strumom.html
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мому, тот работает в прокуратуре. Потом, видимо, ментам стало известно что 
отец звонил в прокуратуру (может к ним кто-то перезвонил, не знаю) — меня 
быстро перевели в камеру к каким-то подонкам, которые начали меня изби-
вать, были ногами в живот, по почками, наступали на кисти руки. Потом один 
начал прыгать с подоконника на меня, лежащего на полу. После этого я поте-
рял сознание. Очнулся в машине скорой помощи, которую вывал держуный 
старшина РОВД. У меня была сломана рука, сильно повреждено лицо (врач 
сказал что скорее всего от ударов лицом об стенку, но я этого не помню). Меня 
увезли в больницу, где я находился 12 дней. Когда вернулся домой то узнал 
что против меня возбуждено уголовное дело. Следователь сказал что если 
я напишу заявление или буду жаловаться, то он изберет меру пресечения 
содержание под стражей вместо подписки о невыезде. Знакомый из проку-
ратуры добился проведения проверки факта избиения меня сокамерниками, 
согласно результатам этой проверки меня избил идин из сокамерников (за-
держанный за разбой) за то что я, якобы, нецензурно выражался и угрожал 
в его адрес, а потом первый полез в драку. У него на теле были обранужены 
легкие телесные поврежедения. Закончилось это все тем, что родители дали 
денег следователю и тогда, вдруг, появилось второе заключение экспертизы, 
что в пакетике были не наркотики, а какое-то лекарство».25

Міліціонер-водій ППСМ О., будучи в складі патруля (4 працівники), одержавши 
інформацію про квартиру, де нібито продаються наркотики, разом зі всіма чле-
нами патруля, нікого не повідомивши, відхилився від маршруту. Працівники 
переодяглися в цивільний одяг і зайшли до квартири громадянина Г. Погро-
жуючи табельною зброєю (автоматом і пістолетом), закували присутніх осіб 
у наручники й провели несанкціонований обшук, у результаті якого вилучили 
гроші, речі, наркотики, після чого відібрали в потерпілих паспорти; зажадавши 
за повернення документів і непритягнення до відповідальності хабар, праців-
ники органів внутрішніх справ залишили квартиру. Лише під час слідства було 
встановлено, що О. вже був раніше засуджений до позбавлення волі.26

3. Акти незаконного насильства, мотивація яких пов’язана з обманом

Традиційно обманом вважаються різноманітні форми порушення пра-
вил, інструкцій, норм тощо, що призвели або могли призвести до деструктив-
них наслідків (заподіяння смерті або каліцтва тощо), порушення правил об-

25 http://inform.od.ua/ment1.htm
26 Вирок Шевченківського райсуду м. Києва від 1�.11.1995 р. — Справа № 1-�85.
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ліку, збереження, перевезення, використання, придбання, збуту вилучених 
з обігу речовин, виробів, цінностей тощо. До сфери обману відносять і факти 
неповідомлення, замовчування, приховування інформації про обставини, що 
створюють небезпеку для психічного та фізичного здоров’я людини. Однією 
з форм кримінального обману є те, що можна було б назвати обманом довіри: 
недбалість, невиконання рішень влади (наприклад, судової) тощо. Також най-
більш очевидною категорією є дезінформація: поширення компрометуючої 
інформації, наклеп, фальсифікація доказів тощо.

Взагалі, в юридичній літературі обман розглядається як — умисне спот-
ворення дійсного стану речей, свідома дезінформація контрагента, введення 
його в оману шляхом повідомлення або замовчування інформації з приводу 
певних фактів, обставин, подій минулого, теперішнього або майбутнього ча-
су з метою спонукати його за власною волею вчинити або не вчинити конк-
ретні дії в інтересах посягаючого.

Що стосується безпосередньо актів незаконного насильства, що вчиня-
ються працівниками ОВС, контрагентом обману, в першу чергу, є держава. 
Працівник ОВС, керований певним мотивом, дезінформує державу в особі 
органів кримінальної юстиції, вчиняючи те чи інше правопорушення у зв’язку 
з виконанням службових функцій. У результаті чого державі (як загалом, так і 
в особі окремого громадянина) спричиняється певна шкода: від викривлен-
ня статистичних даних до винесення судами неправосудних вироків та при-
тягнення заздалегідь невинних осіб до кримінальної відповідальності (що 
значною мірою дискредитує державу (органи влади) в очах суспільства).

Мотиви, пов’язані з обманом, можуть знаходити свій прояв у самому 
широкому спектрі насильницьких актів, вчиняємих працівниками ОВС: від 
незаконного позбавлення волі до перевищення влади або службових повно-
важень, пов’язаних з насильством, примушування до дачі показань, катуванні 
тощо.

Працівників ОВС, які, вчиняють акти незаконного насильства, цієї групи, 
умовно можна поділити на два типи:

1) «Фанатики»	— працівники, вчинення актів незаконного насильства 
якими пов’язане з прагненням будь-якою ціною викоренити злочинність, 
звільнити від неї суспільство. Працівники, діючи із кращих, шляхетних спону-
кань, зіштовхуючись із неспроможністю суспільства (в особі системи кримі-
нальної юстиції) встановити соціальну справедливість, «змушені» взяти фун-
кцію здійснення правосуддя на себе. При цьому у їх свідомості закріплюється 
переконання в надмірній гуманності, м’якості, недосконалості закону (у тому 
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числі кримінально-процесуального) і, відповідно, внутрішня установка «мета 
виправдує засоби». У працівників немає ніяких сумнівів у правильності своїх 
дій. Подібна позиція поступово породжує такі особистісні риси, як правовий 
нігілізм, брутальність, цинізм, байдужість до долі людей, зарозумілість.

Для актів незаконного насильства, що вчиняються правопорушника-
ми цього типу, характерні різні «ідейні» мотиви, пов’язані з помилково зро-
зумілими інтересами служби (службовими обов’язками й повноваженнями). 
Хибно усвідомлювані інтереси протидії злочинності призводять до того, що 
такі працівники ОВС починають діяти тими ж методами, що й ті, з кому вони 
протидіять: брехнею, обманом, провокацією, а часто і прямим насильством. 
При цьому вони добре розуміють, що всі такі «методи» суворо заборонено 
законом.

До числа характерних актів незаконного насильства, що вчиняються 
злочинцями цього типу, слід віднести перевищення службових повноважень 
пов’язаних з насильством, примушування до дачі показань, катування тощо.

Стосовно способу вчинення акту незаконного насильства правопоруш-
никами даного типу, то найбільш типовим є найбільш професійні та витончені 
способи вчинення насильницьких дій, спрямовані на отримання кінцевого ре-
зультату — отримання зізнання у вчиненні злочину або необхідних показань, 
для яких характерним є переважне застосування психічного насильства:

а) побиття: найчастіше по нирках, вухам, п’яткам та іншим найбільш 
чуттєвим частинам тіла (часто використовуються боксерські печат-
ки, книги, шматки фанери, пластикові пляшки з водою, нанесення 
ударів через одіяло);

б) встромляння (затискання) між пальців рук олівців, ручок тощо та 
здавлювання долоні (якщо залишаються рани, вони заживають ду-
же тривалий час через постійне побутове травмування даних діля-
нок тіла);

в) примушування до виконання виснажливих фізичних вправ або до 
виконання робіт (мити протягом доби підлогу тощо);

г) примушування стояти чи сидіти у певній позі;
д) «детектор брехні»;
е) асфіксія («слоник», «цивільна оборона», «магазин»);
ж) позбавлення ліків (медичної допомоги);
з) відбивання книжкою, шматком фанери, гумовим кийком грудей жін-

кам; стискання сосків пасатижами, плоскогубцями; примушування 
жертв до вчинення один з одним статевого акту тощо;
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и) пряма психічна агресія (переважно принизливе ставлення як до лю-
дини життя якої повністю залежить від правоохоронців; психічний 
тиск та дезорієнтацію особи відносно вчиненого нею (інкримінова-
ного їй) діяння та можливого покарання і її подальшого становища 
(залякування смертною карою або різними нелюдськими видами 
покарання, тривалим терміном ув’язнення, умовами відбування по-
карання тощо);

к) погрози: застосуванням фізичного та сексуального насильства, 
погроза позбавленням життя (особливо характерна демонстрація 
зброї);

л)  демонстрація застосування) насильства до інших осіб (особа чує 
процес або бачить результат катування іншої людини);

м) бездіяльність або повне ігнорування (неповідомлення необхідної 
потерпілому інформації, ігноруванні прохань жертви);

н) позбавлення нормальних (природних) умов існування, ставлення 
(залишення) у шкідливі для життя (здоров’я) умовах;

о) погроза використання або пряме використання «своїх» ув’язнених 
(або цілих «прес-хат») з метою застосування фізичного насильства 
до жертви чи психічного тиску на неї.

«В одну з перукарень м. Прилук залетіла група в масках з автоматами. Усе робіт-
ниці (у тому числі одна вагітна) і клієнти були поставлені обличчям до стіни. 
Бити Сергій Кунцевского почали вже там. Також попутно намагалися запхнути 
в кишеню якісь пакети. Усі робітниці з перукарні все це письмово підтвердили 
слідчому із прокуратури, що у п’ятницю � жовтня приїжджав відбирати в них 
показання. Потім відвезли в будинок колишнього відділу УБОЗ. Близько 17.00 
у будинок УБОЗу привезли брата Сергія Кунцевского Руслана та ще одного 
молодого хлопця Олександра Михаленка. Їх затримали в селі Березова Руд-
ка сусідньої Полтавської області, в 50 км від Прилук, де вони заробляють на 
життя охороною фермерських полів. Обох також били при затриманні били 
міліціонери в масках. Всю дорогу їм на голову були надягнуті поліетиленові 
пакети. По приїзду їх розвели по різних кімнатах. Вимагали дати визнання по 
якомусь факту підпала машини, продовжуючи знущатися й загрожувати засу-
нути пляшку в задній прохід. Допит також проводилися ментами в масках, хо-
ча й брав участь старший лейтенант місцевого райвідділу без маски. У цей час 
кожний з них чітко чув, що в сусідній кімнаті когось сильно б’ють. Через півго-
дини Олександра Михаленка завели в цю кімнату, де він побачив ще живого 
Сергія Кунцевського з розбитою головою, що стояв в наручниках і зі спуще-
ними штанями. Тобто можна припустити, що до Сергія можливо застосували 
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катування із пляшкою. Михаленку сказали, що з ним буде те ж саме якщо він 
не зізнається. Але десь в 22.00 все різко припинилося та Руслана Кунцевско-
го й Олександра Михаленка виставили на вулицю, де вже билася в істериці 
мати Сергія та Руслана. Через деякий час приїхала швидка, яка констатувала 
смерть Сергія Кунцевського. Родичів повідомили, що він помер від серцевого 
нападу».27

«У селі Старомлинівка по-звіриному вбили літню жінку. Сусідів померлої 
міліціонери запросили у райвідділ для свідчень. Людей били та катували: на 
голову надягали протигази та пакети. Міліціонери не пожаліли навіть літньої 
жінки. Людмилі вже сьомий десяток. Правоохоронці вимагали засвідчити, що її 
дочка та зять — убивці. Дісталося й ще одному сусіду. Чоловік каже — у міліцію 
його викликали, начебто, щоб просто поспілкуватись. З відділку Олександр 
вийшов лише через три доби. У Олександра лікарі діагностували посттрав-
матичну пневмонію, а у Людмили тепер проблеми із нирками. Справжнього 
вбивцю зрештою знайшли і затримали».28

Старший оперуповноважений КР РВ У., знаходячись при виконанні службових 
обов’язків, затримав громадянина Т., підозрюваного у вчиненні вбивства. До-
ставивши Т. у службовий кабінет, став бити його. Тривалий час міліціонер нано-
сив потерпілому удари руками й ногами по різних частинах тіла, застосовував 
наручники і підвішував його, продовжуючи наносити удари. У ході знущань не-
одноразово одягав на Т. протигаз та перекривав йому дихання. Через 4 години 
до кабінету У. зайшов начальник відділу УБНОН РВ З. і «допоміг допитувати» по-
терпілого. Загалом побиття продовжувалося 5 годин, у результаті потерпілому 
Т. були завдані тілесні ушкодження середньої тяжкості.29

2) «Ледарі» — працівники, вчинення актів незаконного насильства яки-
ми пов’язане з небажанням сумлінно та професійно виконувати свої служ-
бові обов’язки. Вибиваючи, наприклад, зізнання, у тому числі, і від завідомо 
невинних осіб, працівник ОВС бажає не докладаючи особливих зусиль, що 
вимагають до того ж високих професійних якостей, виконати покладений на 

27 УБОЗ чи Гестапо? Міліція закатувала до смерті прилуцького підприємця // http://www.
protection.org.ua/index.php?module=pages&act=print_page&pid=1054&S

28 Чергове катування в міліції - правоохоронці вимагали зізнатися у вбивстві // http://www.
kriminal.tv/news/chergove-katuvannja-v-militsiji--pravoohorontsi-vimagali-ziznatisja-u-
vbivstvi.html

29 Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС з надзвичайних подій серед особового складу ОВС Ук-
раїни у Луганській обл., № 10� (нетаємно), 2002 р.
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нього обсяг роботи, поліпшити показники, одержати винагороду, просуван-
ня по службі.

Для вчинення актів незаконного насильства, що вчиняються правопо-
рушниками цього типу, найбільш характерні так звані кар’єристські, «служ-
бістські» мотиви. Примітно, що працівникам, подобним чином паразитую-
чим у ОВС, нерідко притаманні особливий цинізм і жорстокість при виборі 
способів і засобів досягнення своїх цілей. Жертвами таких правопорушників 
стають навіть особи, що звернулися в правоохоронні органи за допомогою. 
Характерними є різноманітні прояви незаконного насильства: від незаконно-
го позбавлення волі до катування.

Стосовно способу вчинення акту незаконного насильства правопоруш-
никами даного типу, то найбільш типовим є професійні та витончені способи 
вчинення насильницьких дій, спрямовані на отримання кінцевого результа-
ту — отримання зізнання у вчиненні злочину або необхідних показань, для 
яких характерним є мінімальне залишення слідів їх застосування або макси-
мальна можливість їх приховування, або навпаки найбільш жорстокі та дерз-
кі насильницькі дії (через впевненість у свою безкарність).

«юрій Шкорба — підозрюваний у крадіжці — сім діб відсидів у спецприй-
мальнику, три доби — в ізоляторі тимчасового тримання… За словами 
чоловіка, його катували оперативники Староміського райвідділу міліції 
і змусили написати явку з повинною про те, що стояв на «шухері», поки 
подільники обкрадали квартиру та крали авто. Губками перемотали зап’ястя 
і наділи зверху наручники. Поклали на живіт. Руки за спину заламали і ногу 
вивертали. Електрошокером били. Спочатку меншою напругою, потім біль-
шою, — розповідає юрій Шкорба. — Кажуть: «Детектор брехні пройдеш». 
Я кажу: «Давайте, пройду». А вони: «Ось детектор — електрошок, підпишеш, 
що скажемо». Мучили, мучили, в результаті я не витримав і кажу: «Давайте, 
буду писати все, що скажете»… Працівники карного розшуку йому продик-
тували заяву про явку з повинною. Після цього сіли пити і йому налили. Коли 
заснули, він утік з кабінету на перший поверх, а звідти — через вікно… Після 
зняття побоїв на виході з приміщення, де він проходив судмедекспертизу, 
його затримали знову».�0

Група оперуповноважених працівників міліції: капітан міліції Б., мол. лейтенант 
міліції С., мол. сержант міліції Ш., незаконно затримали потерпілого К., котрий 
звернувся до міліції в зв’язку з крадіжкою в нього комп’ютерної техніки, і стали 

�0 Заарештували після заяви про катування в міліції // http://vn.20minut.ua/news/10201478
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бити його, змушуючи обмовити у вчиненні злочину іншу людину. Після цього 
оперативники незаконно затримали потерпілого С. з метою одержання зізнан-
ня у вчиненні злочину. Потерпілого С. тривалий час били металевим прутом, 
пластиковою пляшкою, а також гумовим кийком. Після цього ввели гумовий 
койок в анальний отвір потерпілого й кілька разів провернули. У результаті 
катувань (наслідок яких — завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому) 
працівники міліції одержали від С. «зізнання». Далі ці працівники незаконно 
затримали громадянина М. і також застосовували до нього фізичне насильство 
з метою одержання зізнання у вчиненні злочину. Суд визнав працівників вин-
ними за ч. � ст. �65, ч. 2 ст. 121 КК України і приговорив Б. до 4 р. позбавлення 
волі, С. та Ш. до � р. 6 міс. позбавлення волі.�1

2.4	 Детермінація	насильницьких	злочинів,	
що	вчиняються	працівниками	органів	внутрішніх	справ

Детермінація насильницьких злочинів, що вичиняються працівниками 
ОВС являє собою процес комплексної взаємодії цілого ряду факторів, весь 
масив яких, за своїм змістом можна розділити на такі основні види, як: со-
ціально-економічні, політичні, психологічні, організаційно-управлінські 
та правові. Розглянемо основні з них.

Аналіз економічних	факторів показав, що між динамікою насильниць-
кої злочинності працівників органів внутрішніх справ та динамікою розміру 
грошового забезпечення працівників ОВС не існує прямого кореляційного 
зв’язку. У зв’язку з цім економічні фактори, на наш погляд, не повинні розгля-
датися в детермінації насильницької злочинності працівників органів внут-
рішніх справ в якості домінуючих.�2

Суть соціально-економічних	детермінант полягає в специфіці їхньо-
го впливу. Соціально-економічні фактори є основною причиною високого, 
а часом критичного рівня тривожності і відчуженості працівників ОВС на фоні 
зростаючого перевантаження органів внутрішніх справ та загального падіння 
престижу професії. Тривожність і відчуженість працівників органів внутріш-

�1 Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС з надзвичайних подій серед особового складу ОВС Ук-
раїни у Чернівецької обл., № 90 (нетаємно), 200� р.

�2 Ігнатов О.M. Роль економічних факторів в детермінації насильницької злочинності пра-
цівників міліції // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. — 
2006. — Вип. 9. — С. 78–84.
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ніх справ породжують такі найбільш тяжкі форми девіацій, як алкоголізм, 
наркоманія, суїцид із властивою для них аутодеструктивною спрямованістю, 
і відіграють значну роль у детермінації безпосередньо насильницької зло-
чинності працівників ОВС.

Наслідками багаторічної зневаги до питання законодавчого закріплен-
ня правового і соціального стану працівників органів внутрішніх справ, обу-
мовленого негативними політичними процесами, що відбуваються в нашій 
країні, є соціальна і службової апатія, розвиток різних форм девіантної по-
ведінки працівників ОВС.

Усі соціально-психологічні	фактори детермінації насильницької зло-
чинності працівників органів внутрішніх справ доцільно розділити на дві 
групи:

1) обумовлені психологічними особливостями самих працівників 
ОВС;

2) обумовлені специфікою служби працівників ОВС (впливом середо-
вища здійснення службових функцій).
Першу групу складають:

— фактори, пов’язані з недостатньою професійною культурою праців-
ників органів внутрішніх справ, що являють собою недоліки:
а) рівня професійних знань працівників ОВС;
б) рівня професійних умінь і навичок працівників ОВС;
в) рівня правової культури працівників ОВС;
г) деонтологічної правосвідомості (готовності виконувати свій 

службовий обов’язок та діяти правомірно в будь-якій ситуації, 
в тому числі при здійсненні службової діяльності);

— фактори, пов’язані з наявністю в працівників органів внутрішніх 
справ психічних патологій та девіацій. При вчиненні насильниць-
кого злочину психопатологічні особливості (наявність психічних 
патологій і девіацій) особистості працівника ОВС виступають домі-
нуючою криміногенною детермінантою. У зв’зку з тим, що недостат-
ньо ефективно працюють військово-лікарські комісії та психологіч-
ні служби органів внутрішніх справ, на службу в органи внутрішніх 
справ потрапляють особи не тільки з хитливою психікою, але навіть 
страждаючі нервово-психічними захворюваннями. Слід також вра-
ховувати й ожливість виникнення у працівників ОВС різних психіч-
них аномалій у період проходження служби й у зв’язку зі здійснен-
ням службових функцій.
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Особливості другої групи факторів пов’язана з тим, що специфіка 
служби в ОВС така, що існує реальна небезпека небажаних змін у світог-
ляді особистості, у системі ї ї моральних цінностей, психічному і фізичному 
стані.

Криміногенна	роль	середовища	здійснення	службових	функцій пра-
цівниками органів внутрішніх справ обумовлена рядом факторів

1. Психологічна дезадаптація працівника органів внутрішніх справ, 
викликана реакцією організму на систематичну екстремальність 
умов діяльності, обумовлену специфікою службових функцій. Екс-
тремальність умов діяльності визначають:
а) хронічно властиві працівникам ОВС стреси;
б) конфліктно-змістовний характер службової діяльності;
в) прямий або непрямий негативний вплив на працівника ОВС 

з боку правопорушників;
г) перевантаженість і ненормованість робочого часу працівників 

ОВС.
2. Негативна соціалізація особистості працівника органів внутрішніх 

справ, обумовлена дефектами соціального середовища — колекти-
ву підрозділу. Основними дефектами відповідного середовища є:
а) негативний морально-психологічний клімат у трудовому колек-

тиві;
б) наявність «міліцейської» субкультури, що характеризується: існу-

ючою в колективах працівників ОВС негативною радикальною ус-
тановкою досягнення мети будь-якими засобами; зловживанням 
працівниками ОВС алкоголю, наркотиків; використанням міліцей-
ського жаргону і нецезурної лексики; гипертрофована професій-
на корпоративність; негативні особливості особистості керівника 
колективу і стилю керування.

До факторів	 організаційно-управлінського	 характеру слід від-
нести:

1) недоліки кадрового відбору (даний фактор є одним з найважливі-
ших криміногенних факторів детермінації насильницької злочин-
ності працівників ОВС), а також нестабільність службової і керівної 
ланки органів внутрішніх справ (знаходиться в прямій залежності 
від недоліків кадрового відбору);

2) недоліки психологічного забезпечення службової діяльності пра-
цівників ОВС;
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�) недосконалість існуючої системи критеріїв оцінки діяльності ор-
ганів внутрішніх справ��;

4) недосконалість системи контролю за дотриманням законності пра-
цівниками ОВС.

Істотне криміногенне значення мають правові	фактори, що пов’язані 
з недоліками правового регулювання діяльності ОВС (які багато в чому похо-
дять від недосконалості сучасного українського законодавства взагалі):

1) відсутність законодавчого визначення поняття правоохоронного(них) 
органу(нів);

2) неповнота і недосконалість правової регламентації діяльності різних 
служб ОВС, непогодженість їхніх функцій і співпідпорядкованості;

�) невизначеність посадового положення окремих працівників різних 
підрозділів ОВС, відсутність точних посадових інструкцій;

4) у законодавстві України міститься певна кількість норм, які дозво-
ляють їх вільне тлумачення. Це дає простір для особистого розсуду 
й свавілля, наслідком чого є порушення прав і інтересів людини;

5) істотні недоліки діючого законодавства у відношенні забезпечення 
права затриманого на зустріч з адвокатом, доступу до лікаря, що 
створює можливість не тільки для вчинення насильницьких зло-
чинів (зокрема, застосування катувань), але і для приховання слідів 
їх вчинення.

У групу правових факторів входять також певні труднощі,	 пов’язані	
із	притягненням	працівників	органів	внутрішніх	справ	до	відповідаль-
ності. Відсутність чітко виражених ознак провини працівника ОВС дозволяє 
особам, які проводять перевірку за фактом порушення законності, маніпу-
лювати рішенням про визнання поведінки працівника дисциплінарним пра-
вопорущенням або злочином, особливо це стосується оцінювання поведінки 
працівника при наявності пом’якшувальних обставин у випадках вчинення 
посадових злочинів.

Вагомим фактором, що впливає на існування насильницької злочинності 
працівників ОВС, є відсутність	об’єктивних	і	повних	даних	про	стан	за-
конності в органах внутрішніх справ. Більшість статистичних даних про стан 
законності в ОВС носить відомчий характер, до недавнього часу мала «закри-
тий» для громадськості характер та не досить охоче оприлюднюється МВС 

�� Ігнатов О. Щодо критеріїв оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ. // 
Право України. — 2008. — С. 97–101.
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навіть зараз, після законодавчого затвердження права доступу інститутів 
громадянського суспільства до публічної інформації.

2.5	 Реалізація	права	на	медичну	допомогу	запрошеним,	
доставленим,	затриманим	у	підрозділах	мвс	України

Конституція України у статті 49 закріплює право кожної людини на охоро-
ну здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Таке право не може 
бути обмежене ані за яких обставин включаючи затримання або доставляння 
у скоєнні злочини або адміністративного правопорушення. Доступ до лікаря, 
в тому числі до альтернативного, запропонованому правоохоронними орга-
нами, є частиною так званого «мінімального стандарту доброго поводження», 
який розроблено і підтримується Європейським Комітетом з питань запобі-
гання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність повод-
женню чи покаранню. Важливість права на медичну допомогу та можливі 
шляхи його реалізації є вкрай актуальними для сучасної правозастосовної 
практики української міліції. На жаль, численні приклади з інтерв’ю із жертва-
ми тортур та поганого поводження у міліції підтверджують такі факти.

Стандарти права на доступ до лікаря слугують двом головним цілям:
вони гарантують канали для передання інформації про жорстоке 
поводження від затриманого до лікаря, а також;
вони мають ключову важливість для збирання доказів.

Європейський Комітет з попередження катувань інших форм жорстоко-
го, нелюдського або такого (КПК), що принижує гідність поводження чи по-
карання чітко висловлює свою позицію про те, що прохання затриманих про 
зустріч з лікарем мають задовольнятися в усіх випадках, що взяті під варту 
затримані мають обстежуватись лікарем за їхнім власним вибором, а також 
що всі медичні обстеження мають проводитися поза межами чутності і поза 
полем зору поліції, якщо сам лікар не вимагає протилежного. КПК рекомен-
дує, щоб у досьє, яке відкриває в’язничний лікар за результатами медичного 
обстеження новоприбулого ув’язненого, містилися наступні дані:

1) повний перелік заяв, зроблених даною особою, які мають відношен-
ня до медичного обстеження (включаючи опис його стану здоров’я 
та будь-які скарги на жорстоке поводження з ним;

2) повний перелік об’єктивних медичних висновків, зроблених на ос-
нові ретельного обстеження;

•

•
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�) включаючи висновки лікаря у світлі пунктів 1 і 2, включаючи висно-
вок про ступінь відповідності зроблених особою заяв об’єктивним 
медичним висновкам. В усіх випадках фіксації ушкоджень, які від-
повідають зробленим заявам про жорстоке поводження, ці відо-
мості мають у системному порядку доводитися до відома відповід-
них органів влади. Крім того, результати усіх оглядів, включаючи зга-
дані вище заяви та висновки лікаря, мають передаватися затриманій 
особі та її адвокату.�4

Ще однією проблемою при потраплянні особи до відділів міліції у будь-
якому статусі — доставлений або затриманий, практично відсутня будь-яка 
процедура огляду особи медичним працівником (лікарем). Такий огляд мав 
би стати серйозним запобіжником проти тортур та поганого поводження, то-
му що чітко б фіксував фізичний стан людини. Практика Європейського суду 
з прав людини підкреслює, що держава повинна надати обґрунтовані пояс-
нення щодо можливих тілесних ушкоджень, які з’явилися у особи після вихо-
ду з відділку поліції (справа Рібіч vs. Австрії). Надання таких гарантій фізичної 
недоторканності особи під час її перебування у поліції/міліції можливо лише 
за умов попереднього (до потрапляння у відділок) огляду медичним праців-
ником/лікарем. Нажаль, чіткої, відпрацьованої технології медичного огляду 
затриманих та доставлених осіб в міліції не існує. Також така технологія не 
найшла відбиття у окремому наказі або розпорядженні МВС України, де було 
б чітко розписано як, що і коли робити при проведенні медичного огляду. 
Лише у наказі МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності 
чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої 
на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань у Роз-
ділі «XLVII. Невідкладна медична допомога при нещасних випадках» мова 
йде про надання невідкладної медичної допомоги, як-от: «при надходженні 
до чергової частини осіб, які потребують будь-якої невідкладної допомоги, 
черговий повинен водночас із наданням допомоги викликати по телефону 
«10�» швидку медичну допомогу» і жодного слова про медичний огляд перед 
потраплянням до відділку.

На наш погляд, відсутність практики обов’язкових медичних оглядів при 
потраплянні до відділків міліції можна пояснити кількома причинами і ми на-
ведемо найбільш значущі:

�4 Сванідзе Ерік. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження: керівні принци-
пи застосування європейських стандартів. — К.: «К.І.С.», 2009. — 144 с.
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1. Історична усталеність адміністративних та кримінально — процесу-
альних заходів. На жаль, українська міліція успадкувала багато чого 
від свого перед наступника-радянської міліції: починаючи від назви 
і закінчуючи методами роботи. Закритість радянської міліції була на-
стільки високою, що навіть мови не йшло про якийсь там медичний 
огляд затриманих або доставлених осіб. Звичайно надзвичайні події 
із доставленими або запрошеними відбувалися і міліція їх вирішу-
вала приватно, без надання розголосу такий події, у тісній співпраці 
із органами охорони здоров’я, які також були «пов’язані одним лан-
цюжком» із міліцією. Тому не мало сенсу нормативно регулювати 
проведення медоглядів доставлених осіб.

2. Низька адаптованість українського національного законодавства 
до стандартів Європейського суду з прав людини. Хоча українська 
юридична практика має досить багато напрацювань з точки зору 
рішень проти України (Афанасьєв проти України, Яковенко проти 
України, Шабельник проти України та інш.), але все одно цієї кіль-
кості справ не достатньо для істотного впливу на правозастосовну 
практику міліції. Навіть після набрання чинності Законом України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейсько-
го суду з прав людини» у 2006 році ситуація із порушенням права 
на медичну допомогу (огляд лікаря) не покращилася. Ми схильні 
пов’язувати слабкий вплив практики Євросуду з прав людини на 
безпосередньо посадових осіб, через дії (бездіяльність) яких ста-
лося порушення прав людини. Досі не відпрацьована чітка про-
цедура регресних стягувань з особи, яка припустила порушення 
прав людини із чиєї вини держава понесла збитки у вигляді випла-
ти сатисфакції.

�. Вкрай низький рівень правової свідомості населення. Ситуація із 
незнанням населенням своїх прав при затриманні та доставлянні 
до міліції, нехтування простими запобіжниками при загрозі пога-
ного поводження призводить до наскрізної практики невикорис-
товування медичної допомоги (огляду лікаря) під час або одразу ж 
після відвідування відділів міліції. Це призводить до несвоєчасних 
звернень до лікарів або взагалі ігнорування такими, що ускладнює 
або навіть унеможливлює доказування протиправного поводження 
та катувань з боку працівників міліції.
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4. Високий рівень інституціоналізації незаконних практик при здій-
сненні дізнання та досудового слідства. Отримання результату у ви-
гляді розкритого за будь-яку ціну злочину влаштовує всю систему 
кримінальної юстиції: від міліції і прокуратури до судових органів. 
Хоча за останні роки система кримінальної юстиції зазнає змін 
у бік гуманізації, вона все ще базується на процесуальному законі 
1960 року (!). За цей час змінилося практично все: політичний уст-
рій, форми правління, ідеологія, нарешті виросло нове покоління 
українців, а керівні принципи здійснення правосуддя, закріплені 
у КПК залишилися безнадійно застарілими. Це не може не впливати 
на зміст, права та обов’язки учасників процесу, де домінуючу роль 
відіграє міліцейсько — прокурорський тандем.

Практика відвідувань територіальних органів міліції мобільними гру-
пами з моніторингу забезпечення конституційних прав та свобод громадян 
демонструє досить цікавий підхід до надання медичної допомоги (огляду лі-
карем) осіб, яких доставляють до відділів міліції. Так, доставленого або затри-
маного щодо якого є підстави вважати, що застосовувалося фізичне насиль-
ство (з будь-якого боку) заповнюється форма № 129/о «Протокол медичного 
огляду для встановлення факту вживання психоактивних речовин та стану 
сп’яніння», затверджений наказом МОЗ від 27 грудня 1999 року № �02 «Про 
затвердження форм облікової статистичної документації, що використо-
вується в поліклініках (амбулаторіях)». Але дивним, на нашу думку, є не лише 
той факт, дію такого протоколу скасовано наказом МОЗ від 26.10.2009 р. № 774 
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.12.99 № �02», але і сама назва 
і зміст такого протоколу. Увесь протокол цілком присвячений огляду особи 
саме на	стан	сп’яніння, а вже додатково описуються ті тілесні ушкодження, 
які були виявлені під час огляду. Виявляється, що тілесні ушкодження, фікса-
ція яких є першочерговим завданням при огляді особи, яку доставлено або 
затримано, стають факультативним завданням при огляді. Відповідно і став-
лення до тілесних ушкоджень, і деталізація опису таких ушкоджень на тілі не 
носять характеру надзвичайної важливості.

У сучасній спільній медично — міліцейській практиці також зберіг-
ся анахронізм радянської епохи: так звані довідки лікарів про те, що стан 
здоров’я затриманого, доставленого дозволяє утримувати його в умовах 
ізолятора тимчасового тримання/слідчого ізолятора. Така довідка частіше за 
все видається лікарями бригад швидкої медичної допомоги, які приїздять на 
виклик та після поверхневого огляду роблять такий висновок. Жодної мови 



Розділ 2. Особливості діяльності ОВс україни, пов’язані з проблемою насильства

���

не йде про якесь більш-менш ретельне обстеження із аналізами, замірами 
тощо. Тобто якщо затриманий при тямі, не стікає кров’ю — він автоматично 
придатний для утримання в умовах ІТТ. Така довідка стає в принципі «від-
мовним матеріалом» лікарів від в принципі їх пацієнта, тому що затриманим 
він є лише для міліції, а для лікарів він хворий, пацієнт.

Так Європейський суд з прав людини у справі Хуртадо проти Швейцарії 
зауважив, що хоча ст. � Конвенції не може розглядатися як підвалина для за-
гального обов’язку держави звільнити з під варти затриманого на підставі ме-
дичних показань, вона тим не менш накладає обов’язок на державу захисти-
ти фізичне благополуччя особи, позбавленої волі, наприклад забезпечивши 
їй необхідну медичну допомогу. У світлі заборони жорстокого поводження 
і права на життя органі поліції мають відповідний обов’язок задовольнити 
потреби особи у невідкладній медичній допомозі (загроза життю і здоров’ю 
у цілому, біль, інші ускладнення), а також у лікуванні хронічних або інших 
захворювань, включаючи ті, що вимагають регулярних лікувальних заходів 
(справа Сарбан проти Молдови). Всі наведені приклади з практики Європей-
ського суду з прав людини дозволяють зробити висновок, що навіть видаючи 
довідку про придатність до утримання в умовах ІТТ (СІЗО), держава, в даному 
випадку у особі органу міліції або посадової особи міліції, не звільняється від 
обов’язку надати медичну допомогу і навіть лікувати затриману особу, якщо 
в наявності така потреба.

Відсутністью спеціальної процедури огляду, а також паперової форми 
фіксації такого огляду можна пояснити високу латентність явищ, пов’язаних 
із побиттям затриманих і доставлених

Крім того, стара радянська міліцейсько — медична система не була гото-
ва працювати із «побитими доставленими», принагідно утаємничувала наяв-
ність такого явища і, як-то кажуть, розбиралася із цим самостійно. У додаток 
«процесуальної перспективи» у такої скарги, навіть якщо ми гіпотетично при-
пустимо її наявність, просто не було.

Зараз ситуація із медичними оглядами змінюється, хоча здебільшого во-
на залишається під тотальним контролем правоохоронних органів.

Поки що домінуючим актом, що підтверджує наявність тілесних ушкод-
жень у особи є висновок судово — медичної експертизи (СМЕ), яка прово-
диться у відповідності до Закону України «Про судову експертизу», Кримі-
нально — процесуального кодексу України. «Експертиза — це дослідження 
спеціалістом (експертом) певних питань, вирішення яких вимагає спеціаль-
них знань в галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Проведення експертизи 
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в судочинстві — це процесуальна дія ,що полягає у дослідженні експертом за 
завданням слідчого (суду) речових доказів та інших матеріалів з метою вста-
новлення фактичних даних і обставин, які мають значення для правильного 
вирішення справи»�5. Крім того, ст. 7 вказаного закону встановлює монополію 
держави на проведення СМЕ, а саме «виключно державними спеціалізовани-
ми установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з прове-
денням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експер-
тиз». Ст.ст. 75–76 та 196 КПК України визначають випадки, порядок та проце-
дуру проведення експертиз, в тому числі і судово — медичних. Оскільки ек-
спертиза є слідчою дією, тому її проведення можливе лише після порушення 
кримінальної справи. Так, ст. 196 КПК України визначає порядок проведення 
експертизи: «При необхідності проведення експертизи слідчий складає мо-
тивовану постанову, в якій, вказує підстави для проведення експертизи, пріз-
вище експерта або назву установи, експертам якої доручається провести ек-
спертизу, питання, з яких експерт повинен дати висновок, об’єкти, які мають 
бути досліджені, а також перелічує матеріали, що пред’являються експертові 
для ознайомлення».

Кримінально-процесуальний кодекс України у ст. 76 також визначає 
випадки обв’язкового проведення експертизи, до яких, зокрема, належить 
встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень. КПК не залишає 
альтернатив законного визнання наявності та тяжкості тілесних ушкоджень. 
Така ситуація, на нашу думку, практично «цементує» вплив на всі ланки при-
значення, проведення, а також надання експертних висновків міліцейсько-
прокурорського конгломерату. Без дозволу слідчого практично неможливо 
отримати направлення на СМЕ, а також отримати результати СМЕ: такий по-
рядок встановлює наказ МОЗ України від 17.01.1995 р. № 6 «Правила судово-
медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» де у п. 4.15 
йдеться про те, що видача документа на руки обстеженому допустима лише 
за письмовим дозволом слідчо-судових органів.

Крім судово — медичної експертизи тілесних ушкоджень можливо та-
кож в порядку ст. 19� КПК України проводити освідування потерпілого від не-
законного насильства. «Освідування — це самостійна слідча дія, яка полягає 
у огляді тіла живої людини з метою виявлення у обвинуваченого, підозрюва-
ного, потерпілого, свідка наявності або відсутності особливих прикмет, слідів 

�5 Кримінально — процесуальний кодекс України. Науково — практичний коментар. За 
заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка — Вид. шосте, перероблене та доповнене — К.: 
«юрисконсульт», «юстініан» - 2010. — 896с.
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злочину, тілесних ушкоджень, стану сп’яніння і його ступеня, інших ознак 
і властивостей, що мають значення для справи»�6.

Громадянин, який постраждав внаслідок застосування до нього неза-
конного насильства з боку міліції може звернутися до будь-якої медичної 
установи за допомогою і цьому випадку спрацьовує інструкція «Про порядок 
обліку випадків звернення до медичних установ і міськрайлінорганів внут-
рішніх справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характе-
ру», затверджена спільним наказом МВС України та МОЗ України № �07/105 
від 10.05.9�. Інструкція вимагає від керівників лікарень, госпіталів, профілак-
торіїв, клінік, травмпунктів та інших медичних установ негайно інформувати 
органи внутрішніх справ про всі випадки звернення за медичною допомо-
гою осіб з вогнепальними, ножовими пораненнями та з іншими тілесними 
ушкодженнями, якщо є підстави вважати, що вони отримані внаслідок пра-
вопорушень. Крім того, Основи законодавства України про охорону здоров’я 
гарантують кожному громадянинові можливість проведення незалежної 
медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної 
медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування 
та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я можуть бути 
ущемлені загальновизнані права людини і громадянина [ст. 6 Закону України 
«Про Основи законодавства України про охорону здоров’я»].

Якщо з’ясується, що такі ушкодження отримані внаслідок «спілкування» 
із працівниками міліції, то звичайно, що з такою інформацією міліція буде по-
водитися вкрай «уважно». Потерпілий знов потрапляє у міліцейсько — ме-
дичну «пастку», з якої практично нема жодного легального виходу, якщо 
у працівників є намагання утаємничити факт нанесення тілесних ушкоджень. 
Хоча в принципі право звернутися до бюро СМЕ самостійно, без направлен-
ня від органів слідства (суду, прокуратури, міліції) є у кожного громадянина. 
Але часто практика йде шляхом повного узгодження дій медиків та право-
охоронців.

Така практика повністю не відповідає вимогам Європейського Комітету 
з попередження катувань інших форм жорстокого, нелюдського або такого, 
що принижує гідність поводження чи покарання, який у своїй доповіді про 
візит до Албанії у 2005 р. наголосив, що «бар’єрів» між судовими медичними 
експертами та особами, що скаржаться на жорстоке поводження, не може 

�6 Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. 
В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка — Вид. шосте, перероблене та доповнене — К.: «юрис-
консульт», «юстініан» — 2010. — 896 с. 
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існувати, незалежно від того, подавався чи ні офіційний запит про надання 
послуг такими експертами з боку посадових осіб слідчих органів прокурату-
ри або інших органів�7.

Єдиний шлях вирішення такої проблеми — впровадження інституту 
атестованих незалежних медичних експертів, які проходять акредитацію 
у Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві юстиції України і по підпо-
рядкуванню не пов’язані із МВС та/або МОЗ України.

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що навіть за наявності 
бажання та волі у потерпілого від незаконного насильства в міліції зібрати 
докази, а висновок судово-медичної експертизи є одним з головних, стає 
надскладним завданням. А якщо припустити, що міліція не буде або не схоче 
визнавати факт незаконного насильства, доведення справи до судового роз-
гляду стає просто неможливим.

2.6	 Ціна	незаконного	насильства

Оцінка такого явища, як незаконне насильство з боку правоохоронців, 
логічно потребує не лише правового та соціологічного вимірів, але й ма-
теріального. Зазвичай для цього використовується такий показник, як «ціна 
злочинності», тобто обсяг економічного і соціально-психологічного збитків від 
злочинних зазіхань, що у свою чергу, поділяються на прямі та непрямі збитки.

Прямий збиток матеріального характеру розраховується у грошовому 
еквіваленті й звичайно використовується при аналізі злочинів корисливої 
спрямованості. Для агресивно-насильницьких злочинів, вчинених працівни-
ками ОВС, такий збиток не є очевидним, проте цілком може бути обрахова-
ний у вигляді кількості летальних випадків, заподіяних потерпілим тілес-
них пошкоджень різного ступеня тяжкості, суми витрат на лікування та стра-
хових виплат за непрацездатністю. До непрямого ж збитку відносять кошти, 
витрачені державою на протидію злочинності й грошовий вираз негативних 
соціальних наслідків злочинності.

Одним з перших публічну калькуляцію ціни злочинів, вчинених праців-
никами міліції у сфері службової діяльності, зробив дослідник Національної 
академії внутрішніх справ О.С. Новаков, який при розрахунку брав за осно-
ву загальний розмір збитку, заподіяного всією сукупністю злочинів в Україні за 

�7 http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2006-24-inf-eng.htm#_Toc122772�1�
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2001 р., що склало суму в 786,� млн грн. З огляду на те, що питома вага злочинів у 
сфері службової діяльності співробітників ОВС становить близько 0,02–0,04% 
від загальної кількості злочинів в Україні, була отримана цифра у �14 520 грн. 
як приблизний показник щорічного збитку від «міліцейської» злочинності. 
При цьому зазначену суму з урахуванням рівня латентності О.С. Новаковим 
пропонувалося збільшити не менш, ніж у 10–12 разів, що приводило до суми 
�,1–�,7 млн грн. щорічно.

У 2005 р. харківським дослідником О.А. Мартиненком було запропоно-
вано більш точний розрахунок, що базувався на інформації, наведеної у су-
дових матеріалах. Так, аналіз судових вироків за 2000–200� рр., винесених 
стосовно ��0 працівників ОВС, дав загальний розмір прямого збитку в сумі 
757 721 грн. При цьому в грошовому еквіваленті розміри різних видів збитку 
розподілилися у такий спосіб:

— моральний збиток — �55 �00 грн. (48,9%);
— матеріальний збиток — 190 180 грн. (25,1%);
— фізичний збиток — 9� �65 грн. (12,4%);
— вид збитку не зазначений — 118 246 грн. (15,6%).
Таким чином, розмір	найбільш	вірогідного	прямого	збитку	за	1992–

2006	 рр.	 від	 протиправних	 дій	 міліції	 був	 оцінений	 у	 49	 млн.	 789	 тис	
905	грн.,	або	у	3	млн.	319	тис.	грн.	щорічно, хоча з поправкою на коефіцієнт 
латентності ця сума, за визнанням О.А. Мартиненко, у дійсності була значно 
більшою.

З метою встановлення сучасних масштабів спричинення злочинної 
шкоди при виконанні службових обов’язків нами було проведено кількісно-
якісний аналіз 100 вироків судів, винесених стосовно колишніх працівників 
органів внутрішніх справ на протязі 2008–2010 років у 17 регіонах України: 
Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоград-
ська, Луганська області, Львівська, Миколаївська, Одеська, Ровенська, Сум-
ська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Херсонська 
області, м. Севастополь. Означена кількість була результатом спеціального 
відбору тих вироків, які були винесені за вчинення злочинів, безпосередньо 
пов’язаних саме з виконанням службових обов’язків.

За результатами аналізу нам вдалося встановити, що на	одного	засудже-
ного	з	числа	колишніх	працівників	ОВС	припадає	в	середньому	3088	грн.	
заподіяної	шкоди (матеріальної та моральної), що є результатом калькуляції, 
виведеного із загальних сум прямого матеріального збитку, зазначеного у ви-
роках судів, а також суми усіх присуджених цивільних позовів.
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Якщо розраховану нами середньостатистичну суму заподіяної шкоди 
у �088 грн. застосувати до усього масиву 1042 працівників ОВС, засуджених 
протягом 2008–2010 рр., то метод екстраполяції дозволить нам отримати су-
му у � млн. 217 тис. 696 грн. Іншими словами, працівниками органів внутріш-
ніх справ при виконанні службових обов’язків щорічно заподіюється злочин-
на шкода в середньому на суму 1 млн. 072 тис. 565 грн.

Отриману суму збитків, встановлену за результатами аналізу виключ-
но вироків судів, слід додатково скорегувати результатами цивільних 
позовів, що були подані громадянами України стосовно незаконних дій 
працівників ОВС без порушення кримінальних справ, в рамках цивільного 
судочинства.

Згідно даних, наданими Державною казначейською службою України на 
запит Харківського інституту соціальних досліджень (у листі № 7-08/12-29� від 
11.08.2011 року) розмір шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнан-
ня, досудового слідства, прокуратури і суду, склав у 2009 р. — 7 704 829,�6 грн., 
у 2010 р. — 6 797 �87,49 грн., на червень 2011 р. — 8 055 045, 06 грн. До наведе-
ної суми входить й сума шкоди, що заподіяна працівниками органів внутріш-
ніх справ. Оскільки у 2010 році кожен десятий позов, за інформацією Верхов-
ного суду України, стосувався працівників ОВС України, ми можемо з високим 
рівнем вірогідності констатувати, що розмір шкоди, заподіяної незаконними 
діями органів дізнання, досудового слідства внутрішніх справ, у 2010 році 
може оцінюватися сумою приблизно у 679 7�8,7 грн. Аналогічні розрахунки 
для першого півріччя 2011 року дають суму вже у 805 504,5 грн., тобто на 18% 
більшу, аніж за весь попередній 2010 рік.

Таким чином, враховуючи наведені дані, ми отримуємо можливість виз-
начити приблизний розмір шкоди, щорічно заподіюваної працівниками ОВС 
при виконанні службових обов’язків. Беручи такі компоненти, як щорічний 
середній збиток, встановлений за вироками судів (1 млн. 072 тис. 565 грн.), 
та щорічну суму задоволених цивільних позовів (58� 486 грн.), ми доходимо 
логічного висновку, що грошовий	еквівалент	шкоди,	щорічно	спричиню-
ваної	працівниками	ОВС,	в	середньому	дорівнює	1	млн.	656	тис.	грн.

За результатами аналізу вироків судів моральна шкода, присуджена до 
стягнення, у середньому в 16 разів перевищує матеріальну шкоду, завдану 
злочинними діями колишніх працівників ОВС. Таку, досить велику та спе-
цифічну різницю можна пояснити тим, що працівники ОВС, виступаючи як 
представники влади, спричиняють здебільшого нематеріальну шкоду грома-
дянам, що знаходить своє вираження у порушенні їх законних прав і інтере-
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сів. Вкрай складно виразити у грошовому еквіваленті наслідки, що виникли 
у разі порушення законних прав особи, тому суди задовольняють моральну 
шкоду, заявлену потерпілим, яка є результатом оцінки власних моральних 
страждань.

Окремо варто оговорити, що отримані суми середньої щорічної шкоди 
не враховують рівня латентності злочинів, що вчиняються працівниками ОВС 
при виконанні ними службових обов’язків. Тому цілком логічно при встанов-
ленні реального розміру заподіяної працівниками ОВС злочинної шкоди очі-
кувати значно більший її показник, ніж розрахований в рамках нашого до-
слідження.

Ми також маємо констатувати, що характер та структура заподіяної 
працівниками органів внутрішніх справ злочинної шкоди при виконанні 
службових обов’язків цілком відповідає характеру та структурі злочинності 
працівників органів внутрішніх справ в цілому. Як свідчать статистичні дані 
щодо протиправної поведінки працівників ОВС України, у структурі злочин-
ності правоохоронців домінують службові злочини. Так, серед засуджених 
працівників 74,6% склали особи, які скоїли посадові злочини: у 2008 році 
за скоєння посадових злочинів засуджено 216 колишніх працівників (7�,7% 
від загальної кількості), у 2009 році — 262 (76,6% від загальної кількості), 
у 2010 році — 299 (7�,5% від загальної кількості). З них засуджено за зловжи-
вання владою — 11,7% та перевищення влади — 18,9%.

Наслідком домінування злочинів у сфері службової діяльності у за-
гальній структурі злочинності працівників ОВС є відповідне переважання 
у структурі збитків саме нематеріальної шкоди, завданої інтересам служби. 
Зміст останньої знаходить свій вираз у наступних типових, поширених фор-
мулюваннях вироків судів: «…підрив авторитету правоохоронних органів,» 
«…створення у сторонніх осіб уявлення, що службові особи правоохоронних 
органів не спроможні гідно та сумлінно виконувати свої обов’язки, що норми 
чинного законодавства не мають для них законної сили і можуть не викону-
ватись», «…дезорганізація нормальної роботи влади і управління, зокрема, 
правоохоронних органів, на яких покладено функції захисту гідності, прав 
і свобод громадян від протиправних посягань, дискредитує їх діяльність, під-
риває авторитет демократичних інститутів держави, і в такий спосіб негатив-
но впливає на нормальний стан суспільства» та ін.

На думку експертів, які досліджували феномен застосування насильства 
працівниками ОВС, рівень насильства з боку правоохоронців ОВС, будучи 
традиційно значним, за останні роки сягнув відмітки, коли кількість постраж-



Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011)

���

далих від насильства громадян протягом року оцінюється у 790 000 осіб.�8 
Всього ж, за даними відомчої статистики, протягом 2008–2010 рр. за вчинення 
злочинів із використанням насильства було засуджено лише 221 колишньо-
го працівника. При цьому окремими кримінологами відзначається, що серед 
насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС України, переважають 
злочини корисливої спрямованості.

Так, працівники Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській об-
ласті оперативні уповноважені Б. та З., старший дільничний інспектор Б., 
отримавши інформацію про факт крадіжки у громадянина Г. мобільного те-
лефону, не вжили заходів щодо реєстрації заяви та встановлення об’єктивної 
істини за цим фактом. Однак, дізнавшись про можливість причетності до 
цього факту громадян Ж. та Т., з метою штучного покращення показників 
роботи, вирішили шляхом залякування, насильства та катувань отримати 
від останніх завідомо неправдиве зізнання у скоєнні крадіжки мобільного те-
лефону громадянина Г. Після отримання, шляхом катувань, зізнання у скоєнні 
зазначеного злочину від громадянина Т., дільничний інспектор Б. запропонував 
громадянину Ж. заплатити йому гроші для того, щоб останній не був притяг-
нутим до кримінальної відповідальності.

Підсумовуючи розгляд вироків судів щодо колишніх працівників ОВС 
України, сказати ми можемо констатувати, що не менше 51% працівників ор-
ганів внутрішніх справ для розв’язання службових завдань (покращення по-
казників службової діяльності, спрощення виконання службових обов’язків) 
вдавались до заподіяння злочинної шкоди. Це дає право зробити послідов-
ний висновок, що використання даного засобу обумовлено його більшою 
ефективністю та результативністю, аніж законні засоби, що є в наявності 
у працівників ОВС.

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що проведений аналіз ви-
років судів дозволив відстежити наявність певних закономірностей щодо 
заподіяння злочинної шкоди працівниками органів внутрішніх справ при ви-
конанні службових обов’язків.

По-перше, встановлені закономірності полягають у використанні за-
подіяння злочинної шкоди як інструменту досягнення переважно типових 
цілей, властивих працівникам незалежно від того, у якому підрозділі вони 
проходять службу. По-друге, у формі заподіяння злочинної шкоди знаходить 

�8 Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ України (за результата-
ми 2010 року) / ХІСД. — Харків: Права людини, 2011. — 208 с., с. 2�
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своє відображеннях специфіка змісту службових обов’язків, що виконуються 
правоохоронцями ОВС.

Найбільша питома вага (%) у структурі злочинної шкоди, що заподіюєть-
ся працівниками ОВС, належить нематеріальній шкоді, що полягає у підриві 
авторитету органів внутрішніх справ та порушення прав і законних інтересів 
громадян. У структурі матеріальної шкоди переважає фізична шкода здоров’ю 
громадян та пошкодження майна. Окремо слід говорити про моральну шко-
ду. Як правило, порушення конституційних прав громадян супроводжується 
психічними стражданнями, особливо порушення права на гідність людини. 
Тому моральна шкода, що заподіюється громадянам, є найпоширенішим на-
слідком неналежного виконання працівниками ОВС покладених на них про-
фесійних функцій.

2.7	 Протидія	насильницьким	злочинам,	що	вчиняються	
працівниками	органів	внутрішніх	справ	України

У протидії насильницьким злочинам, що вчиняються працівниками 
ОВС, окрім заходів загального порядку (реформування системи органів внут-
рішніх справ, вдосконалення системи критерії оцінки ефективності діяльності 
ОВС тощо), значну роль відіграють заходи, які здійснюються самими органа-
ми внутрішніх справ, насамперед Міністерством внутрішніх справ України, 
та мають організаційно-управлінський характер. Серед них можна виділити 
такі пріоритетні напрямки, як: удосконалення кадрової роботи, включаючи 
відбір, підготовку та розміщення кадрів; підвищення рівня професійної осві-
ти та підготовки кадрів й ефективності виховної роботи з особовим складом 
органів внутрішніх справ; удосконалення психологічного забезпечення опе-
ративно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ, що має 
бути одним з головних напрямків реформування та вдосконалення діяль-
ності органів внутрішніх справ тощо.

Реформування системи органів внутрішніх справ

Інтеграція до основних інституцій Європейського Союзу потребує конс-
труктивне реформування багатьох суспільних інститутів України. Не є винят-
ком тут і правоохоронні органи, зокрема, органи внутрішніх справ. Поступо-
во з інструменту силової підтримки державної влади система органів внут-
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рішніх справ має перетворитися на соціальний інститут, який буде забезпе-
чувати належний рівень правопорядку у державі.

Реформована	система	органів	внутрішніх	справ	має	бути	побудо-
вана	на	основі	таких	основних	принципів:

1) верховенства права, пріоритету прав і свобод людини та грома-
дянина, поваги до прав і гідності особи; презумпції невинуватості 
та невідворотності притягнення до відповідальності й покарання 
за вчинений злочин; дотримання прав та законних інтересів органів 
місцевого й регіонального самоврядування, підприємств, установ 
і організацій, об’єднань громадян;

2) професіоналізму, компетентності, високих моральних якостей; по-
запартійності;

�) чіткого визначення компетенції та завдань правоохоронних органів, 
розмежування їх функцій та сфер відповідальності; гласності і конфі-
денційності в роботі;

4) пріоритету попередження правопорушень;
5) демократичного цивільного контролю над функціонуванням право-

охоронної системи.�9

Також до основних принципів побудови якісно нової системи система 
органів внутрішніх справ слід віднести:

1) розвиток корпоративної культури;
2) інтегрованість у систему міжнародних поліцейських асоціацій;
�) домінуюче становище індивідуальної відповідальності кожного пра-

цівника за виконання своїх обов’язків;
5) принцип безконфліктного співіснування особистих, корпоративних 

і державних інтересів;
6) пріоритетна орієнтація на громадську думку як на один з критеріїв 

ефективності роботи органів внутрішніх справ.40

Одним із найбільш важливих завдань реформування органів внутрішніх 
справ є пошук	оптимальної	моделі	матеріального	стимулювання	пра-

�9 Погрібний О.О. Від концептуальних засад реформування правоохоронної системи Украї-
ни — до реформування системи МВС // Забезпечення правопорядку та безпеки громадян 
у контексті реформування міліції громадської безпеки: Матеріали науково-практичної 
конференції (17 березня 2006 р.). — Х.: Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. 
справ, 2006. — С. 4.

40 Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала ор-
ганов внутренних дел Украины: Монография. — Х.: Изд-во ХНУВС, 2005. — С. �58.



Розділ 2. Особливості діяльності ОВс україни, пов’язані з проблемою насильства

���

ці	 працівників	 ОВС. Одним із варіантів його розв’язання є підвищення ма-
теріального забезпечення шляхом скорочення чисельності працівників ОВС 
за рахунок оптимальної реорганізації її організаційної структури, а також ра-
ціонального скорочення управлінського персоналу за рахунок підвищення 
ефективності управлінської діяльності й направлення зекономлених коштів 
на матеріальне забезпечення працівників органів внутрішніх справ.

З позиції протидії злочинності працівників органів внутрішніх справ, 
зокрема насильницькій, необхідно модифікувати структурну організацію 
органів внутрішніх справ так, щоб це дозволяло максимально об’єднати 
зусилля служб різного профілю для досягнення загальної мети. При цьому 
першочергове завдання реорганізації структури органів внутрішніх справ 
полягає в структурному	 відокремленні	 слідчих	 органів, що дозволить 
ліквідувати недоречну відповідальність працівників слідчого органу за 
«кінцевий результат». Це має призвести до того, що відповідати працівник 
буде виключно за якість розслідування, що і стане єдиною та кінцевою ме-
тою діяльності слідчих органів, а, відповідно, і метою кожного працівника. 
Підвищиться якість не лише розслідування, але й попередньої оперативної 
роботи, бо підвищаться і вимоги до прийнятих слідчими справ. Отже, не тіль-
ки знизиться рівень насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС 
у так званих «інтересах справи», але й значно зменшиться кількість посадо-
вих зловживань, спрямованих на фальсифікацію та викривлення статистич-
них даних (що, у свою чергу, є однією з основних причин існування латентної 
злочинності).

Сьогодні в українському суспільстві логічним наслідком ідеологічної 
кризи є невизначеність ідеологічних засад правоохоронної діяльності та не-
розробленість корпоративної етики працівників органів внутрішніх справ 
України. Ідеологія правоохоронної діяльності, безсумнівно, повинна ґрун-
туватися саме на суспільно-альтруїстичних цінностях, а у свідомості праців-
ників ОВС, незалежно від виду державного режиму, усіляко повинна розви-
ватися насамперед просоціальна, а не прагматична спрямованість.41 Тому 
необхідний розвинутий	 і	 технічно	 забезпечений	 інформаційно-пропа-
гандистський	апарат впливу на особовий склад, покликаний формувати у 
працівників єдину морально-правову орієнтацію. Головна його мета — фор-
мування адекватного свідомого ставлення працівників до соціальної ролі ор-

41 Мартиненко О.А. Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС Украї-
ни // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2004. — № 28. — С. 102–105.
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ганів внутрішніх справ, до виконання службового обов’язку, нетерпимості до 
правопорушень й інших антигромадських проявів.

Необхідне створення	 максимально	 можливих	 умов	 для	 вдоскона-
лювання	 духовних	 і	 моральних	 якостей	 персоналу	 органів	 внутрішніх	
справ, у тому числі з використанням потенціалу традиційних для нашої краї-
ни релігійних конфесій.

Потрібно опрацювати та прийняти відповідні державні програми мо-
рально-духовного виховання працівників правоохоронних органів. Напри-
клад, у Німеччині існує спеціальна угода між Радою міністрів внутрішніх справ 
земель і Єпископатом по роботі в поліції, що поєднує в питаннях виховання 
католицьку й протестантську церкви. Ця угода визначає викладання курсу 
професійної етики, який ведуть офіцери поліції-капелани.42 Однак слід зазна-
чити, що залучення релігії до досягнення зазначених цілей має відбуватися 
дуже тактовно та обережно, враховуючи різноманітність людських переко-
нань і поглядів.

Враховуючи, що конфліктно-змістовий характер службової діяльності 
працівників органів внутрішніх справ, особливо обумовлений негативним 
ставленням до останніх з боку населення, є одним з вагомих факторів детер-
мінації насильницьких злочинів працівників ОВС, ефективним заходом їх по-
передження є досягнення	 високого	 рівня	 позитивних	 взаємин	 «міліція-
населення».

Підтримка населення багато в чому залежить від уміння працівників ор-
ганів внутрішніх справ у своїй діяльності враховувати та спиратися на загаль-
нолюдські цінності. Тому необхідно «олюднити» соціальну роль ОВС, пере-
творити їх з органів переважно виконавчо-репресивних на державну служ-
бу правоохоронної допомоги, а працівників — у професійно підготовлених 
і соціально компетентних фахівців. Саме така роль відводиться поліції у біль-
шості країн. У силу цього в багатьох демократичних державах поліцейська 
служба є досить престижною, шанованою, але при цьому й відповідальною.

Важливим кроком у становленні соціально-орієнтованої стратегії є ство-
рення позитивного іміджу працівника органів внутрішніх справ, що можливо 
лише за умови підтримки з боку держави та активної взаємодії ОВС з засоба-
ми масової інформації. Значення, яке набувають відносини довіри «міліція-на-
селення» у сучасній міліцейській стратегії, ставить за обов’язок органів внут-

42 Кондаков А.В. Предупреждение нарушений законности в правоохранительной деятель-
ности милиции: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 — Саратов, 2006. — С. 154–155.



Розділ 2. Особливості діяльності ОВс україни, пов’язані з проблемою насильства

���

рішніх справ активно взаємодіяти з мас-медіа, враховувати їхню здатність 
моделювати суспільну думку і впливати на уявлення населення щодо міліції.4� 
При цьому, одним зі способів взаємодії ЗМІ та ОВС є попередження віктимної 
поведінки населення щодо злочинів, вчинених працівниками органів внут-
рішніх справ. Керівництвом ОВС і працівниками кадрових служб повинно 
максимально використатися інформування населення про можливість і не-
обхідність захисту своїх прав від незаконних дій несумлінних працівників та 
надання відповідних рекомендацій.

Крім того, може бути доцільним відродження практики організації спе-
ціальних бюро скарг, що вчасно реагували б на листи й заяви громадян із 
приводу брутальності, неуважності або бездіяльності, а також незаконних дій 
і негативної поведінки працівників ОВС. Не було б зайвим реальне і адекват-
не стимулювання та ефективний захист осіб, які допомагають у виявленні та 
припиненні незаконних дій працівників, що дискредитують органи внутріш-
ніх справ.44 Величезну роль у протидії протиправній поведінці ОВС можуть 
відіграти різноманітні форми співробітництва керівництва органів внутріш-
ніх справ із правозахисними організаціями.

Критерії оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ

Нині ученими-поліцеїстами пропонуються різні критерії оцінки ефек-
тивності діяльності органів внутрішніх справ. На думку одних учених, діяль-
ність працівників ОВС необхідно оцінювати за такими показниками, як під-
сумки виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, розшук 
злочинців, відшкодування збитку, боротьба зі злочинністю у різних сферах. 
Інші вважають за необхідне оцінювати діяльність органів внутрішніх справ 
за такими показниками, як кількість розслідуваних слідчими та дізнавачами 
кримінальних справ, кількість розкритих оперативними працівниками зло-
чинів, кількість затриманих правопорушників, а також стан злочинності се-
ред працівників і ставлення населення до ОВС. Третя група вчених вважає, 
що тільки дані обвинувального вироку, що вступив у законну силу, повинні 

4� Горшенева И.А. Полиция в механизме современного демократического государства: 
Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «юриспру-
денция» / И.А. Горшенева; Фонд содействия правоохран. органам «Закон и право». — М.: 
юНИТА-ДАНА, Закон и право, 2004. — С. 117–118.

44 Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды, особенности профи-
лактики). — СПб.: Издательство «юридический центр Пресс», 2001. — С. 226.
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служити підставою для формування державної статистики та успішного роз-
криття й розслідування злочинів. Прихильники четвертої точки зору най-
більш коректними критеріями оцінки діяльності працівників органів внут-
рішніх справ вважають «навантаження» та якість роботи. Ще інші дослідники 
основним критерієм пропонують прийняти рівень захисту інтересів суспіль-
ства, держави та окремих громадян, якому були б підпорядковані такі кри-
терії, як рівень безпеки в громадських місцях, рівень безпеки на дорогах, 
своєчасність реагування на протиправні дії й надання допомоги потерпілим, 
стан профілактичної роботи, ефективність боротьби з окремими категоріями 
злочинів і рівень відшкодування збитків. Деякі фахівці вважають за потрібне 
відмовитися від кількісних методів оцінки роботи ОВС і залишити для цього 
єдиний критерій — думку населення.

У нашій країні для оцінки діяльності ОВС, незважаючи на їх деяку модер-
нізацію, і дотепер існує метод застосування порівняння абстрактних показ-
ників роботи загалом за певний період діяльності. Крім того, відповідно до 
чинної відомчої звітності на рівні ГУМВС, діяльність кожної служби оцінюєть-
ся лише за критеріями, визначеними для неї.

З позиції протидії злочинності працівників органів внутрішніх справ, необ-
хідно виключити залежність оцінки ефективності діяльності працівників ОВС 
від статистичних даних про стан злочинності або інших систематично відобра-
жуваних кількісних показників. Основною метою діяльності органів внутрішніх 
справ повинна бути не безперспективна «боротьба зі злочинністю», і тим біль-
ше не забезпечення міфічних показників розкриття злочинів, а підтримка пра-
вопорядку та попередження злочинності, спрямоване на зміну її структури 
та мінімізації її рівня. Щодо безпосередньо критеріїв	оцінки	ефективності	
діяльності ОВС, то, на наш погляд, такими повинні бути: навантаження (напру-
женість діяльності), якість діяльності й дотримання законності.

Навантаження	(напруженість	діяльності) повинне розраховуватися 
на одного працівника з урахуванням специфіки виконуваних ним службових 
функцій. Причому, повинен враховуватися реальний рівень можливого про-
дуктивного навантаження. Дані про навантаження на особовий склад, а та-
кож про переробіток (понаднормовані години, робота у вихідні та святкові 
дні) повинні надавати кадрові підрозділи. За рахунок цього, з одного боку, 
керівник підрозділу буде незацікавлений приховувати тривалість понаднор-
мових робіт, з іншого боку, — працівникам ОВС буде оплачуватися понад-
нормовий час. Тим самим забезпечується дотримання принципів трудового 
права, які нині порушуються.
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Якість	діяльності також повинна визначатися виходячи зі специфіки 
службових функцій, які виконує працівник. Наприклад, якість роботи слідчо-
го повинна визначатися з урахуванням винесення судом виправдувального 
вироку, наявності справ, повернутих судом на дорозслідування, наявності 
вказівок суду на певні недоліки проведеного слідства. Якість роботи опера-
тивного працівника повинна враховуватися з наявністю матеріалів, розроб-
кою яких він безпосередньо займався, повернутих слідчим органом у зв’язку 
з неефективністю проведених оперативних заходів тощо.

Інформацію про якість роботи тієї або іншої служби або підрозділу до-
цільно зосереджувати не лише в самих службах або підрозділах, з метою 
запобігання спроб приховування певних фактів, але й акумулювати її в кон-
трольних органах, наприклад, прокуратурі. Таким чином, слідчий орган, на-
приклад, направляє прокурору копію постанови про повернення оператив-
них матеріалів тому територіальному органу внутрішніх справ, який напра-
вив йому ці матеріали. Крім того, суди можуть направляти прокурору довідки 
про результати судового розгляду, а також інформацію (за встановленою фор-
мою) про повноту та якість зібраних доказів, епізодів злочинної діяльності та 
доведеності участі обвинувачуваних у вчиненні злочину тощо.45

В оцінці якості діяльності різних служб і підрозділів ОВС вагому роль по-
винні відігравати органи місцевого самоврядування. Насамперед, в органах 
місцевого самоврядування, на наш погляд, необхідно створити Відділ з коор-
динації діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні. Першочерго-
вим завданням такого органу повинен стати моніторинг громадської думки 
про рівень задоволеності діяльністю ОВС. Моніторинг повинен здійснювати-
ся в двох напрямках (двома способами):

а) прийняття скарг і заяв населення на діяльність як органів внутрішніх 
справ взагалі, так і на дії конкретних працівників (прийом громадян, 
листів, телефони довіри тощо),

б) регулярне, систематичне опитування населення (інтерв’ю, анкету-
вання тощо).

Це буде сприяти не лише попередженню порушень прав і свобод гро-
мадян з боку працівників ОВС, контролю за їхньою діяльністю, але й оцінці 
відповідності криміногенної обстановки в регіоні заходам, вжитим органами 
внутрішніх справ. У зв’язку із цим стає можливою більш ефективна коорди-

45 Скоморохов Р.В. Криминологическая характеристика и специальное предупреждение 
должностных преступлений, совершаемых сот рудниками органов внутренних дел 
(По материалам Иркутской области): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — Иркутск, 2004.
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нація діяльності органів внутрішніх справ (наприклад, міськрайліноргану) 
безпосередньо у зв’язку з потребами конкретного територіального форму-
вання, що обслуговується. Більш того, для органів місцевого самоврядування 
очевидною стає реальність обсягу матеріальних і фінансових потреб органів 
внутрішніх справ.

Найбільша користь від подібної взаємодії органів місцевого самовря-
дування та ОВС полягає в тому, що в управлінні органами правопорядку 
безпосередню участь бере населення. Причому не тільки в глобальному 
змісті, а відбувається управління конкретною територіальною громадою, 
конкретним органом правопорядку на конкретно узятій території з ура-
хуванням місцевих особливостей. Для підвищення ефективності такого 
управління необхідно передбачити механізм взаємодії Відділу координації 
безпосередньо з Уповноваженим з прав людини, Апаратом Президента, 
відповідними комітетами Верховної Ради України тощо, а також з різними, 
як місцевими, так і міжнародними правозахисними організаціями, включа-
ючи мережу інститутів ООН, безумовно, на умовах взаємного співробітницт-
ва і допомоги.

Слід зазначити, що останнього часу, завдяки процесу подальшої демок-
ратизації нашого суспільства, участь населення в управлінні правоохоронни-
ми органами постійно набуває нових ефективних форм. Яскравим прикладом 
цього є створення при Міністерстві внутрішніх справ України Громадської ра-
ди з питань дотримання прав людини, до складу якої можуть входити пред-
ставники органів законодавчої, виконавчої, судової влади, Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини, представники органів місцевого самовряду-
вання, представники громадських організацій правозахисного спрямування, 
засобів масової інформації, науковці.

Діяльність ради торкається, найперше, таких питань: дотримання гро-
мадянських та політичних прав; дотримання прав людини під час затримання 
і дізнання, в тому числі, шляхом координації діяльності мобільних груп з моні-
торингу дотримання прав людини в органах внутрішніх справ тощо.46 Крім 
того, у рамках співробітництва з Програмою Ради Європи «Поліція та права 
людини в ХХІ столітті» у всіх областях України певного часу було створено 
та ефективно функціонували мобільні групи з моніторингу дотримання прав 
людини, до складу яких входили представники правозахисних громадських 

46 Положення «Про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України з питань за-
безпечення прав людини»: Затверджено Наказом МВС України № 124� від 27.12.2005 р.
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організацій, вищих навчальних закладів системи МВС, відділів внутрішньої 
безпеки УМВС й інших підрозділів.47

Дотримання	законності є важливим критерієм оцінки ефективності 
діяльності органів внутрішніх справ, яке має розглядатися в двох аспектах. 
По-перше, повинні враховуватися всі порушення закону працівників того або 
іншого підрозділу безпосередньо в зв’язку з виконанням службових функцій. 
Сюди варто віднести різні порушення законності від порушення процесуаль-
них строків, фальсифікації доказів — до перевищення влади або службових 
повноважень, зловживання владою або службовим становищем, катування 
тощо. По-друге, повинні враховуватися всі випадки вчинення працівниками 
підрозділу або служби ОВС дисциплінарних провин, адміністративних пра-
вопорушень, а також загальнокримінальних злочинів з використанням служ-
бового становища в широкому розумінні.

Інформація про дотримання законності повинна знаходиться: у керів-
ника органу внутрішніх справ (який повинен інформувати СВБ про вчинення 
працівниками дисциплінарних і адміністративних правопорушень); у праців-
ників інспекції з особового складу; у працівників Департаменту внутрішньої 
безпеки (яке повинно повідомляти прокурора про факти вчинення працівни-
ками ОВС злочинів); у судді (який повинний повідомляти прокурора про ре-
зультати розгляду кримінальної справи щодо працівника органів внутрішніх 
справ); у Відділі координації відповідного органу місцевого самоврядування 
та у прокурора в зв’язку із зверненнями громадян. Таким чином, запропо-
нована схема взаємодії: населення — органи місцевого самоврядування — 
прокуратура — суд — органи внутрішніх справ передбачає ефективний ба-
гаторівневий контроль за діяльністю ОВС, у тому числі й у сфері дотримання 
ними прав і свобод людини і громадянина.

Говорячи про оцінку ефективності діяльності органів внутрішніх справ, 
необхідно акцентувати увагу на тому, що в остаточному підсумку оцінювати-
ся повинна, діяльність керівника відповідного міськрайліноргану. Насампе-
ред, його управлінські рішення (їхня ефективність, адекватність сформованій 
обстановці), а також організація роботи, кадрова політика, розміщення сил 

47 Наказ МВС України № 286 від 17.0�.2004 р. «Про затвердження Тимчасового положення 
про мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод громадян 
у діяльності органів внутрішніх справ»; Наказ МВС України № 5�6 від 08.07.2005 р. «Про 
створення постійно діючих мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних 
прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ та затверд-
ження Положення про ці групи».
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і засобів, рівень законності тощо.48 З нього має бути знято відповідальність за 
структуру і динаміку злочинності, оскільки завдання начальника міськрайор-
гану — організувати роботу з підтримки правопорядку, включаючи виконан-
ня як сервісних функцій, так і функцій щодо протидії злочинності.

Що ж стосується самого механізму оцінки ефективності діяльності ор-
ганів внутрішніх справ, то він повинен виглядати наступним чином. Перевір-
ку діяльності має здійснювати комплексна комісія в складі працівників ОВС, 
прокуратури, органів місцевого самоврядування (включаючи представників 
населення), склад якої може варіюватися залежно від рівня контрольних за-
ходів. Інформація як про дотримання працівниками органів внутрішніх справ 
законності, так і про якість їхньої діяльності, одночасно зосереджується та 
надається різними органами (Рис. 2.7.1). На наш погляд, це є ефективним захо-
дом, що перешкоджає можливому приховуванню, фальсифікації та маніпуля-
ції даного роду інформації, що забезпечує ефективність контролю та адекват-
ність оцінки діяльності органів внутрішніх справ.

ПЕРЕВІРЯЮЧІ

ДАНІ ПРО 
НАВАНТАЖЕННЯ 

ДАНІ ПРО 
ДОТРИМАННЯ 
ЗАКОННОСТІ 

ДАНІ ПРО ЯКІСТЬ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Керівник підрозділу (на основі 
інформації кадрових служб) 

Крім того, надає інформацію: 
про штатну численність 

та укомплектованість, склад 
кадрів, матеріально-технічне 

оснащення, розподіл зон 
обслуговування тощо 

Керівник підрозділу, 
управління 

внутрішньої безпеки, 
суд, органи місцевого 

самоврядування, 
прокуратура 

Керівник підрозділу, 
прокуратура, суд, 
органи місцевого 
самоврядування 

Рис. 2.7.1 Схема збору інформації працівниками лінійно-зонального контролю

На основі отриманої інформації комісія аналізує прийняті за обліковий 
період відповідні управлінські рішення (адекватність криміногенній об-
становці, своєчасність, їхню оптимальність з урахуванням розміщення сил 

48 Скоморохов Р.В. Криминологическая характеристика и специальное предупрежде-
ние должностных преступлений, совершаемых сот рудниками органов внутренних 
дел (По материалам Иркутской области): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — Иркутск, 
2004. — С. 102–10�.
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і засобів), кадрові рішення, організацію контролю за їхнім виконанням. При 
цьому повинні враховуватися: кадрова укомплектованість і якість кадрів; 
матеріально-технічна оснащеність; порушення законності та причини таких 
порушень; прийняті заходи щодо їх усунення; навантаження; якість роботи; 
криміногенна обстановка, що склалася, у тому числі заходи реагування на 
рекомендації органів місцевого самоврядування, розроблені на основі моні-
торингу громадської думки, тощо.

Висновок перевірки повинний містити об’єктивні дані проведеної пе-
ревірки, а також пропозиції щодо оптимізації діяльності органу внутрішніх 
справ. Дані та рекомендації, що містяться у висновку, дозволять вищестоя-
щому керівництву проаналізувати на території, що перевіряється, (і в органі, 
що перевіряється) обстановку, яка склалася і прийняти відповідні стратегічні 
управлінські рішення: від кадрових перестановок і навчання особового скла-
ду, посилення матеріально-технічного забезпечення до розробки цільових 
антикриміногенних програм і рекомендацій.

Відбір кандидатів на службу в органах внутрішніх справ

Удосконалення потребує механізм і методики відбору кандидатів на 
службу, причому це стосується як відбору кандидатів на службу в конкрет-
них службах і підрозділах, так і комплектування абітурієнтами навчальних 
закладів МВС України.

Питання відбору кадрів в управлінській літературі ґрунтується на трьох 
системах: 1) «американській» (визначення кола функцій — підбір працівни-
ка); 2) «японській» (підбір працівника — визначення для нього, з урахуванням 
його сильних та слабких сторін, кола функцій); �) «європейській» (визначення 
кола функцій — підбір під них працівника — оптимальне використання його 
на посаді із врахуванням позитивних та негативних його сторін).

У діяльності державних органів України відбір персоналу базується 
здебільшого на застарілій американській системі.49 У рамках даного цінніс-
но-орієнтованого підходу відомчими документами встановлено зразковий 
перелік морально-етичних, ділових і особистісних якостей, яким повинний 
відповідати кожен працівник. Встановлені також медичні та психологічні кри-
терії, що обмежують потрапляння в органи внутрішніх справ осіб, не здатних 

49 Галай А.О. Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу уста-
нов виконання покарання: Дис. … канд..юрид.наук: 12.00.07. — К., 200�. — С. 106–107.
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нести службу. Наявність ж окремих якостей та вмінь, важливих для подаль-
шої професіоналізації, розглядається як бажаний, але необов’язковий кри-
терій відбору.

Така система відбору кандидатів на службу має низку недоліків, що ма-
ють місце практично на кожному етапі відбору. Наприклад, перевірки кан-
дидатів на службу часто відбуваються формально, без з’ясування всіх обста-
вин життя і поведінки кандидата та його родичів. Працівники, що проводять 
спецперевірку (найчастіше дільничні інспектори), часом не мають необхідних 
навичок проведення такого заходу й практично не зацікавлені в отриманні 
об’єктивної інформації на кандидата. Тому опитування обмежується, як пра-
вило, думкою сусідів і колишнього класного керівника.

Оскільки подібні перевірки повинні мати на меті одержання максималь-
ної інформації, значимої для вирішення питання про доцільність прийняття 
кандидата на службу в ОВС, при визначенні оптимально необхідного обся-
гу інформації такого роду доцільно враховувати, на наш погляд, досвід за-
кордонних країн. Так, у багатьох країнах не сумісною зі службою вважається 
наявність «ділової» зацікавленості кандидата. Наприклад, у Великобританії 
як моменти, що вимагають особливої перевірки, розглядаються: 1) веден-
ня близькими родичами кандидата будь-якого виду діяльності, пов’язаного 
з одержанням прибутку; 2) проживання кандидата в будинку, де один із 
членів родини має приватну крамницю або подібний заклад, що приносить 
прибуток; �) наявність у члена родини, що проживає разом із кандидатом, 
дозволу на торгівлю спиртними напоями, укладення різних угод у парі, во-
лодіння розважальними або ігорними закладами, що знаходяться у зоні 
обслуговування поліцейського підрозділу, на службу до якого намагається 
вступити кандидат.50 Російські дослідники відзначають, що особливу увагу 
необхідно приділяти вивченню: 1) матеріального становища кандидата, йо-
го участі в діловому житті, моральності, повноті сплати податків, конфліктів 
у сфері бізнесу і судових процесів за участю кандидата; 2) стану його психіч-
ного здоров’я, медикаментів, які він вживає, ставлення до алкоголю і нарко-
тиків; �) обставин, що можуть бути використані як інформація для шантажу 
кандидата (девіацій у сексуальній поведінці тощо); 4) усіх контактів із пред-
ставниками іноземних держав.51

50 Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее / 
Под ред. Б.Т. Разгильдиева. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 200�. — С. 196.

51 Скоморохов Р.В. Криминологическая характеристика и специальное предупреждение 
должностных преступлений, совершаемых сот рудниками органов внутренних дел (По 
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Традиційним для вітчизняної системи ОВС є підхід, відповідно до якого 
при прийнятті на службу в процесі профвідбору необхідно використовувати 
набір психодіагностичних тестів, за допомогою яких можна визначити певні 
психологічні особливості особистості, що відіграють ключову роль при виз-
наченні придатності кандидата на службу в ОВС.52 Однак універсальна роль 
тестів при відборі кандидатів до служби в ОВС можливо завищена. Напри-
клад, тестове опитування мало придатне для виявлення здібностей до ор-
ганізаційної, управлінської діяльності, воно дає недостатньо стійкий діагноз 
особи.

Як показують результати досліджень, навіть найвищий рівень раціо-
нального інтелекту забезпечує лише 4–20% успіху при розв’язанні поставле-
них завдань. Інша частка успіху забезпечується за рахунок інших факторів, 
що належать до сфери емоційного та несвідомого. Це, як відзначає О.А. Мар-
тиненко, дозволяє припустити, що особи, які виявили певні вади в емоційній 
сфері, мають потенційний ризик професійної дезадаптації і вчинення в ре-
зультаті цього правопорушень. Тому, при проведенні психологічного обсте-
ження кандидатів на службу діагностично важливою може бути не стільки ра-
ціональна частина свідомості (інтелект, пам’ять, навички логічного мислення 
і т. п.), скільки емоційні якості, що забезпечують успішну адаптацію в підроз-
ділі ОВС (інтуїтивного мислення, навичок самоконтролю, знання власних пе-
реваг і вад, толерантність до різних точок зору, ступінь самовладання в екс-
тремальних ситуаціях, наполегливості, вміння працювати в групі та вміння 
надихати інших).5�

Самим головним недоліком існуючого підходу до відбору кандидатів 
на службу в органах внутрішніх справ є слабкий прогностичний зв’язок між 
наявністю в індивіда необхідних позитивних якостей та його адаптацією та 
подальшою успішною кар’єрою в тому або іншому підрозділі ОВС. З огляду 
на це, центрам психодіагностики при прийомі осіб на службу в підрозділи 
органів внутрішніх справ, а також при обстеженні працівників, що переміща-

материалам Иркутской области): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — Иркутск, 2004. 
— С. 128–129.

52 Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболев В.О., Шкарупа В.К., Щербина В.І. 
Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх 
справ України: Навчально-методичний посібник. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 
2000. — С. 86.

5� Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала ор-
ганов внутренних дел Украины: Монография. — Х.: Изд-во ХНУВС, 2005. — С. �94.
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ються на іншу посаду, рекомендується спиратися на зіставлення професіог-
рам і психограм даної спеціальності. Це означає, що дані тестування канди-
датів на службу бажано співвідносити з особливостями службовою діяль-
ності відповідної служби та підрозділу з урахуванням ступеня жорстокості 
та регламентованості взаємовідносин у підрозділі. Кадровим і психологічним 
службам бажано проводити діагностику психологічної готовності кандидата 
до роботи в підрозділі ОВС. При цьому важливо звертати увагу, наприклад, 
на ставлення кандидата до даної діяльності, на його уявлення про умови 
служби і вимоги, що ставляться до нього у процесі виконання функціональ-
них обов’язків.54

Щодо вдосконалення роботи з відбору кандидатів на службу в ОВС, на 
наш погляд, також заслуговує уваги пропозиція про введення інституту по-
ручительства за кандидатів. Поручителями мають виступати не менше двох 
працівників ОВС, які знають кандидата й рекомендують його на службу. По-
ручительство, з одного боку, обмежить прийом осіб, не придатних за мораль-
ними якостями на службу, а з іншого боку — буде зобов’язувати кандидата 
вже в ході його служби поводитися відповідно до закону, щоб не підвести 
своїх поручителів.

Також доцільно враховувати досвід закордонних країн щодо використан-
ня при відборі кандидата на службу в ОВС поліграфа. За його допомогою мо-
жуть виявлятися негативні мотиви вступу на службу; уточнюватися анкетні 
дані, особливості поведінки; наявність наркотичної або алкогольної залеж-
ності, імовірність кримінального минулого і наявність зв’язків із злочинними 
елементами. На думку закордонних фахівців55, застосування поліграфа при 
обстеженні «кандидатів з високим ступенем ризику» забезпечує виявлення 
негативної інформації, що приховується, з вірогідністю від 86 до 100%.

Не повинен здійснюватися прийом на службу в органи внутрішніх справ 
осіб, раніше звільнених з державних органів за негативними мотивами. Ка-
тегоричну відмову в прийомі на службу в органах внутрішніх справ повинні 
одержувати особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідаль-
ності, навіть у випадку, якщо судимість погашена й особа, відповідно до 
чинного законодавства (ст. 89 КК України) вважається такою, що не має суди-

54 Ірхіна С.М. Програма психологічного вивчення кандидатів на службу в органах внутріш-
ніх справ // Проблеми пенітенціарної теорії та практики: Щоріч. бюл. Вип. 10 (ювіл.) / Ред.: 
А.А. Музика. — К.: юрид. ін-т КНУВС, 2005. — С. 618–624.

55 Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды, особенности профи-
лактики). — СПб.: Издательство «юридический центр Пресс», 2001. — С. 224.
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мості. При цьому зазначене положення повинне бути чітко закріплене в за-
конодавстві.

Професійна освіта та підготовка кадрів органів внутрішніх справ

Підвищення рівня професійної освіти та підготовки кадрів є вагомим 
чинником превенції вчинення працівниками органів внутрішніх справ різно-
го роду правопорушень та, зокрема, насильницьких злочинів. Комплексний 
аналіз факторів детермінації девіантної поведінки працівників органів внут-
рішніх справ показав, що прерогативними напрямками підвищення рівня 
професійної освіти та підготовки працівників ОВС з метою формування про-
фесіоналів, фахівців з відповідною правовою свідомістю та правовою і про-
фесійною культурою, службовою дисципліною, правомірною поведінкою є:

1) розвинення деонтологічної правосвідомості працівників ОВС (фор-
мування переконання у необхідності права для нормальної жит-
тєдіяльності суспільства та установки свідомо обирати правомірні 
варіанти поведінки; формування непримиренного ставлення до ан-
тигромадських проявів, порушення встановлених правил поведінки, 
правопорядку; формування на базі отриманих професійних устано-
вок, знань, вміння і навичок позиції активної службової діяльності);

2) розширення їхнього кругозору, удосконалення системи культурних 
цінностей, формування правового світогляду особи з урахуванням 
норм міжнародного права та досягнень світової юридичної науки;

�) широке впровадження в навчання принципу пріоритетності загаль-
нолюдських цінностей, пов’язаних з правами та свободами людини 
та громадянина (наприклад, введення в навчальні програми ВНЗ 
МВС України навчальних курсів і лекцій зі службової етики, прав лю-
дини, попередження правопорушень у службовій діяльності тощо;

4) надання високого рівня правових знань, формування відповідних 
правових переконань і правових почуттів, вироблення необхідного 
правового мислення, волі, вмілого реагування в складних екстре-
мальних ситуаціях, сприяння закріпленню у свідомості правових 
установок, правових навичок і вмінь;

5) розвиток здатності якісно застосовувати право (правові знання) 
у процесі здійснення службової діяльності на основі вмінь, прийо-
мів і навичок (стосовно до стратегії, тактики, методики й техніки);
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6) сприяння розвитку виявлених обдарувань, задатків чи схильностей 
відповідно до мети правоохоронної діяльності;

7) розвинення комунікативних вмінь працівників (вміння ефективно 
користуватися мовою, мімікою, жестами, здійснювати ролеву 
поведінку), формування саме соціально активних (орієнтація на 
співпрацю, колективізм, відповідальність у виконанні службового 
обов’язку у будь-який ситуації), творчих працівників ОВС (вміння 
творчо та активно здійснювати свої функціональні обов’язки);

8) покращення морально-психологічної підготовки щодо стійкості 
до негараздів та труднощів, які виникають в процесі службової 
діяльності, різних елементів ризику, максимального наближення 
умов навчання до реальних ситуацій з метою підвищення рівня 
стресостійкості, вміння подолання негативних наслідків стресів.

Виховна робота з особовим складом органів внутрішніх справ

Загальною метою виховання в органах внутрішніх справ має бути всебіч-
но й гармонійно розвинена особистість. Вона повинна втілювати вимоги сус-
пільства до виховання працівника правоохоронного органу. Водночас пот-
ребує підвищення ефективності виховна робота як серед практичних праців-
ників ОВС, так і підвищення її ефективності на стадії професійного навчання.

Основними напрямками виховного впливу з метою попередження про-
типравної поведінки працівників органів внутрішніх справ повинні бути:

1) формування твердого переконання щодо виключної важливості та 
необхідності праці працівника органів внутрішніх справ в суспіль-
стві з відповідним вихованням поважного, уважного та ввічливого 
ставлення до громадян;

2) виховання особового складу в дусі елітарності та позитивного кор-
поративізму, прищеплювання необхідності підтримки й підвищення 
авторитету органів внутрішніх справ із відповідним вихованням по-
ваги до всіх органів державної влади;

�) формування у працівників високих моральних якостей, підвищення 
загальної та професійної культури;

4) розвинення вміння виконувати свої службові обов’язки на підставі 
дотримання високих моральних і морально-етичних норм (особли-
во вимог професійної етики), вимог присяги, статутів, настанов та 
інших відповідних відомчих нормативних документів;
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5) формування здорового морально-психологічного клімату в колек-
тиві на основі поєднання наступності між працівниками ОВС і при-
нципового осуду поведінки колег, що порушують моральні та пра-
вові норми, формування вміння протистояти негативному впливу 
з боку працівників-правопорушників та готовності припинення про-
типравних дій таких працівників;

6) формування необхідних вольових якостей, вміння протистояти аг-
ресивному середовищу (максимально використовуючи несилові 
методи);

7) підвищення управлінської культури керівників всіх ланок управлін-
ня (від початкової до вищої).

Слід враховувати, що лише при цілеспрямованому й систематичному 
впливу на духовні потреби працівників ОВС можна досягти формування в них 
високого рівня моральної та естетичної культури, особистих якостей, необхід-
них для ефективного виконання службового обов’язку. Значну роль у цьому, 
на наш погляд, відіграє організація наставництва щодо молодих працівників. 
Також серйозний виховний вплив на молодих працівників можуть здійснюва-
ти представники спілки ветеранів МВС й інших подібних організацій.

Говорячи про виховний вплив на працівників органів внутрішніх справ 
як про превентивний захід, варто враховувати величезну виховну силу Зако-
ну. А саме спосіб його застосування у виховних цілях. Виховна роль законів 
більш яскраво виявляється тоді, «коли закон дає людині можливість усві-
домити негідність своєї поведінки не у виняткових умовах , тобто в місцях 
позбавлення волі, а у колективах, де вона поряд з певними обмеженнями 
відчуває на собі довіру держави й суспільства».56 У зв’язку з цим вважаємо за 
доцільне відтворення в органах внутрішніх справ судів честі.

На розгляд судів честі можуть бути винесені такі питання: про пору-
шення працівниками органів внутрішніх справ службової дисципліни; про 
вчинення працівниками правопорушень, матеріали про які надійшли у вста-
новленому законом порядку від суду, органів слідства, прокуратури, інших 
компетентних органів або посадових осіб; про негідну поведінку працівника 
у вільний від служби час.57

56 Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность: (О при-
роде антиобщественных поступков и путях их предупреждения). — М.: Политиздат, 
1982. — С. 269.

57 Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболев В.О., Шкарупа В.К., Щербина В.І. 
Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх 
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Психологічне супроводження (забезпечення) службової діяльності працівників 
органів внутрішніх справ

Нерідко різні психічні аномалії виникають у працівників ОВС у період 
проходження служби в зв’язку зі здійсненням службових функцій. Відомо, 
що існує певний зв’язок деяких видів злочинів, насамперед насильницьких, 
з нервово-психічними детермінантами. Причому, окремі форми нервово-
психічних аномалій у значній мірі сприяють вчиненню саме тяжких насиль-
ницьких злочинів, оскільки призводять до появи злостивості, агресивності, 
розгальмування потягів, зниженню соціального контролю. Саме тому значну 
роль у попереджені насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками 
органів внутрішніх справ, грає якісне психологічне забезпечення їх службо-
вої діяльності.

Однак, нині діяльність психологічних служб в органах внутрішніх справ 
пов’язана з певними недоліками. Зокрема, існує проблема кадрового комп-
лектування відповідних служб, а також проблеми методологічного та фун-
кціонального характеру58. Зрештою психологічні служби, як і багато інших, 
мають потребу у належному і своєчасному фінансуванні.

Питання діяльності психологічних служб, на наш погляд, є одним із голо-
вних напрямків реформування та вдосконалення діяльності ОВС тому що нія-
ке фінансове та технічне забезпечення, наукові розробки будь-яких напрям-
ків діяльності органів внутрішніх справ не будуть ефективними без належно-
го забезпечення психологічного навчання й супроводження (забезпечення) 
діяльності працівників органів внутрішніх справ.

Пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби мають бути 
наступні:

1) здійснення професійно-психологічної підготовки, надання психоло-
гічної допомоги в адаптації щойно прийнятих працівників ОВС, кур-
сантів навчальних закладів МВС до умов оперативно-службової та 
навчальної діяльності (оцінка індивідуально-психологічних особли-
востей працівників до умов службової діяльності; оцінка комуніка-
тивних, організаторських й інших здібностей і навичок працівників, 

справ України: Навчально-методичний посібник. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 
2000. — С. 109–110.

58 Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболев В.О., Шкарупа В.К., Щербина В.І. 
Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх 
справ України: Навчально-методичний посібник. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 
2000. — С. 67.



Розділ 2. Особливості діяльності ОВс україни, пов’язані з проблемою насильства

���

що будуть визначати їхню психологічну модель з точки зору придат-
ності здійснювати специфічні службові функції);

2) організація та проведення соціально-психологічної роботи в підроз-
ділах органів внутрішніх справ, навчальних закладах МВС, забезпе-
чення сприятливого соціально-психологічного клімату в колекти-
вах (вивчення ступеня згуртованості й особливостей міліцейських 
колективів і динаміки міжособистісних відносин у них, у тому чис-
лі виявлення характерного емоційного забарвлення взаємин між 
працівниками, ступеня погодженості формальних і неформальних 
структур, ступеня схильності психологічному пресингу лідера (фор-
мального та неформального), необхідності переформування мен-
талітету й особистих психологічних рис), надання допомоги щодо 
уникнення та розв’язання конфліктів, які виникають у процесі служ-
би між працівниками, психологічне консультування працівників 
і членів їхніх родин;

�) здійснення психологічного супроводження й підтримки особового 
складу, проведення заходів щодо психологічної реабілітації і від-
новлення професійної працездатності працівників ОВС, курсантів 
і слухачів навчальних закладів; розробка науково-обґрунтованого 
механізму виводу працівника з психологічної кризи, що стала наслід-
ком виникнення екстремальних службових чи побутових ситуацій;

4) організація та проведення професійно-психологічного відбору осіб 
рядового, середнього і начальницького складу органів внутрішніх 
справ при призначенні на іншу посаду в системі МВС (виявлення уп-
равлінської компетентності керівників, особливостей їхнього стилю 
керівництва підрозділами тощо);

5) психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності осо-
бового складу органів внутрішніх справ, у тому числі в екстремаль-
них умовах.

У зв’язку з окресленими вище напрямами психологічним службам 
підрозділів органів внутрішніх справ рекомендується здійснювати заходи 
щодо психологічного забезпечення службової діяльності працівників ОВС, 
зокрема, у періоди:

1) перебування майбутнього працівника органів внутрішніх справ як ста-
жиста, а також протягом усього першого року службової діяльності;

2) професійної адаптації не лише при вступі на службу, але й при пере-
ході на нову посаду;
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�) особистісних і професійних нормативних криз;
4) перебування в екстремальних умовах;
5) особистісних і професійних ненормативних криз, викликаних, нап-

риклад, змушеним, небажаним для працівника органів внутрішніх 
справ перепрофілюванням і переходом в іншу службу.

Разом із цим рекомендується здійснювати насамперед психологічний 
супровід тих працівників, що, згідно з даним діагностики, характеризуються 
як інтровертовані, схильні до реакцій тривоги в ситуаціях підвищеного ризи-
ку, характеризуються тенденцією до надмірного самоконтролю, відмічаються 
сумнівами в прийнятті рішень і переважною мотивацією уникнення невдачі. 
Ця рекомендація особливо важлива щодо тих працівників, що за родом служ-
би постійно перебувають у нестабільних й екстремальних професійних ситу-
аціях.59 Оптимальний період комплексного обстеження психіки працівника 
органів внутрішніх справ — один раз на рік. Прийнятним основним заходом 
для проведення цієї процедури може служити диспансеризація працівників, 
яку вони повинні проходити щороку для перевірки соматичного здоров’я. 
Особливо це повинно застосовуватись щодо працівників спеціальних та опе-
ративних підрозділів, для яких є обов’язковими співбесіди з психологами не 
рідше двох-трьох разів за рік.60

Таким чином, для ефективного психологічного забезпечення службової 
діяльності працівників органів внутрішніх справ насамперед необхідно:

1) укомплектувати штати всіх підрозділів органів внутрішніх справ 
кваліфікованими психологами, що володіють не лише загально-
психологічними знаннями та методиками, але й знаннями особливо-
стей службової діяльності різних підрозділів та служб і спеціальни-
ми психодіагностичними методиками;

2) проводити психодіагностичні дослідження як перед виконанням 
особливих службових завдань, так і після них, на підставі отриманих 
даних давати рекомендації з профогляду й психокорекції. Не вияв-
лений на початковому етапі гострий стресовий розлад переростає 

59 Борисова С.Е. Профессиональная деформация сотрудников милиции и ее личностные 
детерминанты: Дис. … канд. псих. наук: 19.00.06. — М., 1998. — С. 164–165.

60 Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее / 
Под ред. Б.Т. Разгильдиева. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 200�. — С. 211; Черепашкин А.С. 
Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых со-
трудниками милиции общественной безопасности: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — 
Омск, 2004. — С. 114.
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в хронічний та постстресовий, що погано піддається корекції, тому 
важливо проводити психодіагностику працівників, чия діяльність 
проходила в екстремальних умовах, відразу після подій;

�) мати на увазі, що негативні психічні стани виникають далеко не у всіх 
працівників і залежать не тільки від ступеня ваги психотравмуючої 
події, але й від особистісних якостей (знижений адаптаційний потен-
ціал, акцентуації характеру, психопатизація) обстежуваних; врахову-
вати, що імовірність виникнення психічних розладів залежить також 
від наявності травмуючої ситуації в минулому.

Екстремальні ситуації, що властиві службовій діяльності працівників ор-
ганів внутрішніх справ, найчастіше є фактором, що найбільш пагубно впливає 
на фізичне й особливо психічне здоров’я працівників (містять у собі потен-
ційну небезпеку розвитку психічних аномалій). У силу цього, психологічно-
му супроводу (забезпеченню) діяльності працівників ОВС при виникненні 
надзвичайних обставин і ситуацій, пов’язаних із підвищеним професійним 
ризиком, небезпекою для життя та здоров’я, повинна приділятися особлива 
увага.

У цьому сенсі заслуговує на увагу, на наш погляд, досвід фахівців Хар-
ківського національного університету внутрішніх справ. З метою підвищення 
ефективності роботи щодо попередження надзвичайних подій серед осо-
бового складу, своєчасної профілактики деструктивної поведінки та само-
губств, формування в працівників професійної захищеності й забезпечення 
надання невідкладної психологічної допомоги в ризиконебезпечних ситуа-
ціях оперативно-службової діяльності фахівцями-психологами університету 
розроблені пропозиції щодо створення в обласних Центрах практичної пси-
хології при УМВС України за рахунок наявної чисельності команди терміно-
вого психологічного втручання (стрес-команди). Досвід роботи стрес-коман-
ди при УМВС України в Харківській області, яка була сформована на основі 
даних пропозицій, доводить доцільність створення та діяльності аналогічних 
позаштатних підрозділів в усіх регіонах країни.61

Фахівці визначають, що для вдосконалення психологічного забезпечен-
ня діяльності правоохоронних органів в екстремальних умовах, першочер-
гового вирішення вимагають такі основні завдання:

61 Тімченко О.В. Харківська наукова школа екстремальної юридичної психології: історія 
становлення та перспективи розвитку // Вісник Національного університету внутрішніх 
справ. — 2004. — Вип. 28. — С. 462–466.



Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011)

��0

1) визначення оцінки напруженості праці та психофізіологічної «вар-
тості» основних видів правоохоронної діяльності;

2) визначення факторів професійної незадоволеності серед працівни-
ків правоохоронних органів України та основних функціональних 
порушень психічної сфери особистості, що виникають у правоохо-
ронців в процесі оперативно-службової діяльності;

�) вивчення психологічних особливостей дій працівників правоохо-
ронних органів в ризиконебезпечних ситуаціях оперативно-службо-
вої діяльності;

4) дослідження психологічного впливу різноманітних стрес-факторів 
оперативно-службової діяльності на правоохоронців;

5) розробка новітніх методів та психотехнологій в межах професійно-
психологічної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних 
ситуаціях;

6) розробка сучасних методів постекстремальної роботи з правоохорон-
цями, психологічне забезпечення відновлювального періоду діяль-
ності особового складу після виконання складних задач оперативно-
службової діяльності та ін.62

Враховуючи специфіку службової діяльності працівників ОВС, психоло-
гічна підтримка фахівців повинна розповсюджуватися не лише на самих пра-
цівників, а й на членів їх родин.

Доцільним є створення	 спеціалізованих	 кризово-консультатив-
них	 центрів	 з	 питань	 проблем	 сімей	 працівників	 органів	 внутрішніх	
справ. Такі центри допоможуть не тільки вивчати актуальні проблеми со-
ціального плану, але і розробляти рекомендації відповідним органам щодо 
їх розв’язання. За участю спеціально підготовлених фахівців-психологів мож-
ливе надання допомоги членам сімей працівників ОВС в кризових ситуаціях. 
Враховуючи специфіку роботи міліціонерів, навантаження та режим праці, 
така допомога здається особливо необхідною як для самих працівників, так 
і для членів їх сімей. Своєчасна допомога фахівця в кризових ситуаціях доз-
волить працівникам органів внутрішніх справ уникнути багатьох конфліктів 
у сімейній сфері, у тому числі із застосуванням насильства. А, якщо конфлікт 
усе ж стався, його жертва зможе звернутися у відповідний центр за допомо-
гою, розраховуючи на розуміння проблем, труднощів загальних для цієї ка-

62 Тімченко О.В. Харківська наукова школа екстремальної юридичної психології: історія 
становлення та перспективи розвитку // Вісник Національного університету внутрішніх 
справ. — 2004. — Вип. 28. — С. 462–466.
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тегорії сімей та особливостей конфліктів, що в них виникають. Необхідність 
створення саме спеціалізованих центрів для сімей працівників ОВС обумо-
влюється тим, що жертви сімейних конфліктів взагалі дуже рідко звертаються 
до подібних центрів, соромлячись або не бажаючи «виносити сміття з хати» 
тощо. Особливо це стосується членів сімей працівників органів внутрішніх 
справ — тих, хто повинен захищати інших людей, інші сім’ї.

Створення вказаних центрів, на наш погляд, має відбуватися в резуль-
таті тісної співпраці відповідних громадських організацій та територіальних 
підрозділів ОВС. Необхідна ефективна взаємодія зазначених суб’єктів що-
до своєчасного повідомлення керівництва відповідного органу внутрішніх 
справ про виявлені факти реальної погрози застосування насильства в сім’ї 
або про факти вчинення такого насильства з боку працівників та своєчасно-
го надання відповідної психологічної, педагогічної, медичної та юридичної 
допомоги членам родини працівника, які можуть стати або стали жертвами 
насильства в сім’ї; дослідження та аналізу факторів детермінації конкретних 
проявів сімейного насильства; проведення виховної та просвітницької робо-
ти з питання попередження сімейного насильства, як безпосередньо серед 
учасників конфлікту, так й серед населення взагалі; контролю за прийняттям 
відповідних заходів щодо правопорушників тощо. Слід зазначити, що ус-
пішне функціонування зазначених центрів можливе лише за умовою повної 
підтримки з боку держави. Особливо це стосується фінансової підтримки 
створення притулків тимчасового перебування членів сімей працівників, що 
зазнали сімейного насильства тощо.

Контроль за станом дисципліни й законності в підрозділах органів внутрішніх справ

Характер службової дисципліни в органах внутрішніх справ обумовлює 
необхідність постійного вдосконалення	форм	і	методів	відомчого	конт-
ролю	за	станом	дисципліни	й	законності в підрозділах, що стосується як 
усього колективу, так і кожного окремого працівника. Заходи профілактики 
морально-правової девіації в поведінці працівників ОВС необхідно розгляда-
ти не тільки як елемент виховної роботи, але й як невід’ємну складову части-
ну оперативної і службової підготовки .

Загальновідомо, що відсутність ефективної діяльності з попередження й 
припинення різного роду дрібних провин і некримінальних правопорушень 
(у тому числі дисциплінарних) є серйозним криміногенним фактором, що де-
термінує більш серйозні правопорушення аж до здійснення насильницьких 
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злочинів. У зв’язку із цим, необхідно підвищення ефективності дисциплінар-
ної практики в органів внутрішніх справ.

З метою вдосконалювання дисциплінарної практики керівники всіх ран-
гів повинні:

1) домагатися єдності й погодженості в застосуванні дисциплінарної 
влади різними категоріями начальницького складу;

2) установити систему обліку кількості й характеру дисциплінарних і інших 
правопорушень, їх поширеності серед різних категорій працівників;

�) домагатися дотримання начальниками відповідних правових норм 
і вимог по оцінці тяжкості вчинених провин;

4) у кожному випадку порушення законності проводити ретельну 
службову перевірку, вчасно виявляти й усувати причини й умови, 
що сприяють їхньому вчиненню;

5) домагатися від всіх начальників твердого знання ними прав і обо-
в’язків щодо застосування заходів заохочення й стягнення;

6) учити начальників практиці застосування дисциплінарної влади 
(обґрунтуванню заходів дисциплінарного впливу, його домірності вчи-
неній провині; своєчасності застосування мір впливу; врахуванню осо-
бистісних якостей при визначенні заходів заохочення й стягнення);

7) домагатися оптимального поєднання правових заходів з організа-
ційно-кадровими й виховними.

Враховуючи те, що потужний вплив на вчинення насильницьких зло-
чинів має фактична можливість використання працівником ОВС табельної 
вогнепальної зброї (а також спеціальних засобів), необхідно посилення	кон-
тролю	за	користуванням	працівниками	органів	внутрішніх	справ	та-
бельною	зброєю	та	спецзасобами. Особливо це стосується недопущення 
постійного зберігання зброї працівниками при собі або вдома.

Контроль за соціально-психологічним кліматом в підрозділах внутрішніх справ

Однією з основних особливостей насильницьких злочинів, що вчиня-
ються працівниками ОВС є їх груповий характер (при численності членів 
груп, які в більшості випадків складаються із працівників однієї служби або 
підрозділу). Саме ця особливість обумовлює специфічність напрямків та за-
ходів попередження цього виду злочинів.

Специфіка діяльності органів внутрішніх справ зумовлює необхідність 
постійної уваги, контролю та регулювання стану соціально-психологічного 
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клімату в підрозділах внутрішніх справ. Благополучний соціально-психоло-
гічний клімат створює передумови для високої морально-психологічної стій-
кості колективу ОВС, тобто його здатності протистояти впливу деструктив-
них факторів при збереженні своїх соціальних функцій.

У цьому сенсі головними завданнями системи соціально-психологічної 
підтримки персоналу органів внутрішніх справ є:

1) забезпечення всім категоріям персоналу найбільш комфортного 
психологічного середовища для виконання посадових обов’язків;

2) попередження або оперативна ліквідація трудових (між працівни-
ками та адміністрацією) і особистісних (між працівниками усередині 
структурних підрозділів, керівниками різних підрозділів, працівни-
ками і керівниками певного підрозділу) конфліктів;

�) усунення можливих джерел стресу на роботі та попередження його 
наслідків.6�

З метою забезпечення	 позитивного	 морально-психологічного	 клі-
мату	в	колективах	і	позитивної	субкультури	працівників, керівник ор-
гана внутрішніх справ зобов’язаний:

1) поважати честь і гідність підлеглих працівників;
2) забезпечувати встановлення відносин між підлеглими на основі 

здорової конкуренції — не допускати протекціонізму в роботі з під-
леглими, забезпечувати гласність і об’єктивність в оцінці службової 
діяльності підлеглих;

�) не допускати переслідування працівників за особистими мотивами 
або за критику недоліків діяльності керівника (органів внутрішніх 
справ взагалі), підтримувати відкрите професійне спілкування під-
леглих з керівником, відкрите обговорення внутрішніх (зовнішніх — 
відомчих) проблем;

4) сприяти вихованню у підлеглих високої правосвідомості, необхід-
ності неухильного дотримання законності, виховувати в підлеглих 
почуття відповідальності за виконання службових обов’язків;

5) проявляти високу вимогливість до підлеглих, гостро реагувати на 
факти грубощів, зневажливого ставлення до громадян, суворо оці-
нювати порушення закону підлеглими;

6� Синявська О.ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ 
України (організаційно-правові питання): Дис. . .  канд. юрид. наук: 12.00.07. — Х., 2001. — 
С. 1�9–140.
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6) створювати необхідні умови для праці, відпочинку, підвищення 
кваліфікації й кар’єрного росту підлеглих.

Зазначені обов’язки мають бути необхідною складовою службової діяль-
ності керівників всіх рівнів. Для їх успішного виконання особи, що призна-
чаються на відповідну керівну посаду, повинні мати такі обов’язкові якості, 
як: позитивне сприйняття конструктивної критики, самокритика, вміння пра-
вильно оцінити свої прорахунки і своєчасно усунути наявні недоліки, здат-
ність аргументовано спростувати помилкові погляди й судження підлеглих, 
не ущемляючи їхню ініціативність і самостійність тощо. Крім того, керівник 
зобов’язаний добре знати особистість підлеглого не тільки з боку службової 
діяльності, але й знати його характерологічні особливості, схильності, талан-
ти, достоїнства й недоліки.

Виявлення осіб, поведінка яких свідчить про реальну можливість 
вчинення ними насильницьких злочинів

Слід враховувати, що вид злочинів, що розглядається, вчиняється 
здебільшого працівниками, які від початку служби орієнтовані на кримі-
нальну поведінку (статус працівника органів внутрішніх справ служить для 
них одним із засобів досягнення злочинної мети та уникнення покарання) 
та в силу недоліків системи кадрового відбору персоналу ОВС потрапляють 
на службу. Тому величезну роль в попередженні цих злочинів має діяльність 
керівників підрозділів та працівників відповідних кадрових та психологічних 
служб щодо виявлення осіб, поведінка яких свідчить про реальну можливість 
вчинення ними правопорушень та злочинів.

Для виявлення такої «групи ризику» серед персоналу органів внутрішніх 
справ необхідно виявлення певних криміногенних рис особистості працівни-
ка, що мають високе прогностичне значення щодо визначення потенційних 
правопорушників. Різноманітність індивідуальних проявів протиправної по-
ведінки обумовлює рухомість кола відповідних криміногенних особливостей 
(ознак). Однак, можливо визначити певні об’єктивні та суб’єктивні ознаки, що 
дозволяють із високим ступенем імовірності визначити можливість вчинен-
ня насильницького злочину конкретною особою.64

64 Криминология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «юриспру-
денция» / [Гуров А.И. и др.]; науч. редакторы — Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев. — М.: Волтерс 
Клувер, 2005. — С. �44.
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До об’єктивних ознак, відносяться:
1) виявлена схильність до дій, що порушують громадський порядок, 

у тому числі участі в бійках, вираження зневажливого відношення 
до інших людей (з особливо властивим деяким працівникам органів 
внутрішніх справ розподілом людей залежно від відомчої прина-
лежності на «своїх» і «чужих»), образливе приставання до громадян, 
демонстрування цинічного ставлення до жінок;

2) сталі повторювані конфлікти з тими самими особами з тенденцією 
до їх насильницького вирішення;

�) погрози вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю, побит-
тя сусідів, родичів і т. д.;

4) ірраціональне прагнення до ризику;
5) систематичне пияцтво, вживання наркотиків, інших одурманюючих 

речовин у сполученні з агресивною поведінкою;
6) ледарство, паразитизм, гаяння часу;
7) притягнення до відповідальності за злісне порушення дисципліни; 

дрібне хуліганство, бійки тощо.
До суб’єктивних ознак відносяться:
1) такі характерологічні риси особистості, як брутальність, зухвалість, 

агресивність, хворобливе самолюбство, завищена самооцінка, гіпе-
ремоційність, схильність до вибухів гніву й афектів, озлобленість, 
мстивість, цинічність;

2) порочні потреби (пияцтво, наркотизм, сексуальні девіації й ін.) і не-
розбірливість у способах їх задоволення;

�) специфічні хворобливі стани (алкоголізм, наркоманія, психопатія, 
розлад сексуальних потягів тощо).

Говорячи про попередження насильницьких злочинів розглянутого 
виду, слід враховувати їхню корисливу спрямованість. У зв’язку із цим, необ-
хідно враховувати такі суб’єктивні й об’єктивні ознаки потенційних правопо-
рушників — працівників органів внутрішніх справ, як:

1) тяга до марнотратства, розкішного життя, захоплення азартними 
іграми тощо;

2) прагнення до володіння (фактичного володіння) дорогими предме-
тами техніки (від мобільного телефону до автомобіля), придбанню 
(придбання) дорогих товарів, вартість яких не порівнянна з роз-
міром заробітної плати; проживання в орендованих дорогих квар-
тирах або готелях; відпочинок на дорогих курортах тощо;
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�) «комерційний» підхід до своїх службових обов’язків (прагнення до 
одержання всілякої вигоди, диференціація службових обов’язків 
залежно від можливості одержання особистої вигоди), у тому числі 
й за попередньою посадою (у випадку переведення на іншу посаду 
або інше місце роботи);

4) підвищений інтерес до тих або інших відомостей, підвищена «ці-
кавість» до роботи інших відділів і служб, службової й оперативної 
інформації про роботу конкретного підрозділу, у тому числі щодо 
оформлення документів, прийняття відповідних рішень за фактами 
провадження дізнання й попереднього слідства й т. д.;

5) неакуратність, недбалість у роботі з документами, зберіганням 
бланків, штампів тощо;

6) здійснення дій, які негативно позначаються на громадській думці 
про стан законності в ОВС, хоча прямо можуть бути й не заборо-
нені законом або іншим нормативним актом (присутність на банке-
тах, які влаштовуються організаціями, контроль за діяльністю яких 
входить до компетенції даної особи; публічне неділове спілкування 
з людьми, що перебувають на утриманні злочинних угруповань або 
займаються незаконною діяльністю).65

Для виявлення осіб з такими ознаками важливе значення має індиві-
дуальне	 прогнозування	 протиправної	 поведінки	 працівників	 органів	
внутрішніх	справ, зокрема, такий метод, як метод експертних оцінок. Цей 
метод являє собою специфічну форму прогностичного опитування осіб 
(батьків, сусідів за місцем проживання, представників громадських органі-
зацій, товаришів по роботі або навчанню тощо), які фактично знають ділові, 
психологічні й моральні якості досліджуваного працівника.66

Метод експертних оцінок повинен широко використовуватися для 
прогнозування протиправної поведінки окремих працівників керівниками 
служб і підрозділів ОВС, у яких вони працюють. Так, наприклад, при наяв-
ності підозр щодо схильності певного працівника до протиправної по-
ведінки, доцільною є перевірка працівників за місцем проживання, що дає 
можливість вивчити характер його взаємин у родині, із сусідами, вивчити 
його поведінку у побуті, визначити рівень життя, тобто визначити ті якості 

65 Алтухов С. А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды, особенности профи-
лактики). — СПб.: Издательство «юридический центр Пресс», 2001. — С. 242–244.

66 Кондаков А.В. Предупреждение нарушений законности в правоохранительной деятель-
ности милиции: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 — Саратов, 2006. — С. 110.
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й властивості особистості працівника, які на службі залишаються поза по-
лем зору оточуючих. Більш того, раптовість подібних перевірок у деяких ви-
падках дозволяє розкрити факт вчинення працівником органів внутрішніх 
справ правопорушень у сімейно-побутовій сфері. Періодичність проведен-
ня подібних перевірок забезпечить систематичність вивчення особистісних 
якостей працівників і, відповідно, своєчасність попередження негативної 
професійної деформації.

Інформативним є вивчення особових справ працівників, у які, крім 
інших відомостей, повинні систематично заноситися результати планових 
і позапланових медичних, а особливо психологічних оглядів працівника. 
Що стосується ролі медичних оглядів у попередженні протиправної по-
ведінки працівників ОВС, на наш погляд, необхідно нормативне закріп-
лення обов’язкового проведення регулярних перевірок працівників ор-
ганів внутрішніх справ (здача відповідних медичних аналізів) на предмет 
уживання алкоголю й наркотичних речовин, що дуже активно використо-
вується у зарубіжних країнах.67 Крім регулярних перевірок працівників, що 
заступають на службу (методом випадкової вибірки), необхідне проведен-
ня перевірок під час виконання службових обов’язків. У випадку відмови 
працівника від здачі аналізів або при їхніх позитивних результатах, пра-
цівника має бути звільнено або відсторонено від служби на певний строк, 
пов’язаний із проходженням курсу лікування (проходження відповідних 
тренінгів).

Доцільно проводити оперативні заходи щодо визначення й вивчення 
кола осіб, що часто контактують із досліджуваним працівником (відвідують 
його під час виконання службових обов’язків, підтримують із працівником 
контакти по телефону і т. д.), з метою встановлення характеру, форми, можли-
вих цілей спілкування із зазначеними особами.

Заслуговує уваги й подальшого розвитку ідея створення системи соціо-
логічного моніторингу дисципліни і законності в органах внутрішніх справ, 
яка могла б відстежувати динаміку та якісний склад порушень дисципліни, 
їхню поширеність; вимірювати рівень стурбованості порушеннями у підроз-
ділах; виявляти латентні порушення; створювати демографічний і психоло-

67 Алтухов С. А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды, особенности профи-
лактики). — СПб.: Издательство «юридический центр Пресс», 2001. — С. 248; Мартынен-
ко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внут-
ренних дел Украины: Монография. — Х.: Изд-во ХНУВС, 2005. — С. 41�.
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гічний портрети порушників; вивчати ставлення працівників ОВС до різних 
видів порушень дисципліни і законності.68

Для ефективної роботи з виявлення потенційних правопорушників не-
обхідна активізація зусиль усіх зацікавлених структур, починаючи з підроз-
ділів Служби внутрішньої безпеки й закінчуючи галузевими службами. Не-
обхідне інтенсивне проведення перевірок в ініціативному порядку відносно 
нестійких працівників (що допускають систематичні порушення в побуті й 
при виконанні службових обов’язків). Значно полегшить попередження вчи-
нення працівниками ОВС злочинів введення обов’язкового дактилоскопію-
вання всіх осіб прийнятих на службу, з утворенням системи єдиного обліку.

Правове забезпечення протидії насильницьким злочинам, 
що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ

Діяльність працівника органів внутрішніх справ відрізняється своїм пра-
вовим характером і передбачає суворе дотримання закону. За порушення 
закону неминуче повинна наставати відповідальність. Однак саме законо-
давство, нажаль, характеризується недосконалістю, у тому числі, і в частині 
притягнення працівників органів внутрішніх справ за вчиненні правопору-
шення до відповідальності.

Існуючий порядок притягнення працівників органів внутрішніх справ 
до відповідальності ускладнюється тим, що наявні в законодавстві критерії 
розмежування проступків і злочинів дозволяють відповідним посадовцям 
широко застосовувати дискрецію.

Взаємозв’язок і взаємозумовленість дисциплінарних проступків, фак-
тів порушень законності і злочинів обумовлений, перш за все, загальними 
детермінантами протиправної поведінки, загальною правовою природою, 
схожістю механізму формування особистості злочинця, єдиною спрямо-
ваністю тощо. Не є в цьому плані виключенням і протиправна поведінка пра-
цівників ОВС.

У зв’язку з цим однією з умов ефективного попередження злочинності 
працівників органів внутрішніх справ є попередження інших менш небез-
печних видів правопорушень. В свою чергу відсутність чітких критеріїв роз-

68 Кобзин Д.А. Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ. Дис. 
… канд. социолог. наук: 22.00.0�. — Х., 2000. — С. 155-–159; Мартыненко О.А. Детермина-
ция и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украи-
ны: Монография. — Х.: Изд-во ХНУВС, 2005. — С. 401.
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межування проступків і злочинів працівників органів внутрішніх справ не-
гативно позначається як на попередженні даного виду злочинності, так і на 
притягненні працівників органів внутрішніх справ за вже вчинені злочини до 
відповідальності.

Дана проблема виникла у зв’язку з існуванням у відомчих нормативних 
актах украй розмитого визначення законності, введеного в термінологічний 
лексикон ще в радянські часи і з тих пір практично не закріпленого у законі. 
У силу своєї комплексності законність є одночасно принципом, вимогою і ре-
жимом. За порушення законності до працівників органів внутрішніх справ 
звичайно застосовуються заходи дисциплінарного впливу, однак сформова-
на практика зовсім не проясняє нормативно-правовий статус даного понят-
тя, так само як залишається невизначеним і обсяг протиправних діянь, що 
підпадають під дану оцінну категорію.69 Зазначений недолік законодавства 
призвів до того, що об’єктивність стану законності в органах внутрішніх справ 
залежить і від існуючої проблеми відомчого вирішування питань, пов’язаних 
з конкретними випадками порушення законності працівниками ОВС. Відсут-
ність чітко виражених ознак проступку працівника органів внутрішніх справ 
дозволяє особам, що проводять перевірку за кожним фактом порушення за-
конності, маніпулювати рішенням про визнання поведінки працівника дис-
циплінарним проступком або злочином. Через відсутність необхідної нор-
мативно-правової визначеності рішення щодо більшості протиправних діянь 
працівників часто залежать від думки начальника, виходячи з розуміння їм 
«інструкції», бачення негативних наслідків, що наступили.

Відповідно необхідне чітке нормативно-правове закріплення принци-
пів і механізму розмежування дисциплінарного проступку від злочинного 
діяння працівника органів внутрішніх справ. Для цього, варто відмовитися 
від використання категорії «порушення дисципліни і законності» в обліко-
во-статистичній практиці МВС України і перейти до оперування термінами 
«порушення дисципліни» і «порушення закону». В останній категорії доцільно 
виділяти порушення закону, що потягли кримінальну відповідальність (зло-
чини) і порушення закону, що потягли адміністративну відповідальність.70

Крім того, існуючий стан справ у сфері дотримання законності працівни-
ками ОВС, особливо вчинення ними правопорушень насильницького харак-

69 Мартиненко О. Державна превенція злочинності у системі органів внутрішніх справ // 
Право України. — 2005. — № 6. — С. 59.

70 Мартиненко О. Державна превенція злочинності у системі органів внутрішніх справ // 
Право України. — 2005. — № 6. — С. 58–60. 
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теру, диктує необхідність визначення	найбільш	повного	обсягу	можливих	
правопорушень	 і	 їхнє	 закріплення	 у	 відповідних	 нормативних	 актах, 
з метою чіткої диференціації меж різних правопорушень і мір відповідаль-
ності за них. При цьому доцільно використовувати досвід інших держав.

Так, підрозділи поліції США, що мають значний досвід роботи зі скарга-
ми й позовами громадян, змушені звертати особливу увагу на кваліфікацію 
дій поліцейських, що підпадають, наприклад, під визначення «сексуальні 
домагання». Сексуальні домагання, у силу варіативності мотивів і поведінки 
правопорушника, пропонується підрозділяти на окремі види. Серед тих що 
найбільше часто зустрічаються в практиці внутрішніх розслідувань США, фі-
гурують наступні категорії: 1) зупинка й допит жінок з метою більш пильного 
їхнього розглядання й збору необхідної інформації про них; 2) «полювання 
на лисиць» — зупинка школярок і студенток нібито для рутинної перевірки 
з метою зав’язати знайомство; �) вуайеризм; 4) відвідування жертв злочинів 
вдома нібито для надання психологічної допомоги; 5) обшук осіб протилеж-
ної статі; 6) вступ у статевий зв’язок із затриманими; 7) сексуальна корупція — 
використання службового становища для безкоштовного користування пос-
лугами повій.71

71 Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала ор-
ганов внутренних дел Украины: Монография. — Х.: Изд-во ХНУВС, 2005. — С. 407.
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Висновки

1. На жаль, протягом 2011 року знову не було прийнято жодних сис-
темних заходів для поліпшення ситуації — ані для зміни забезпе-
чення правоохоронної діяльності, ані для зміни системи показників. 
Нагляд за діяльністю міліції не був поліпшений, як і забезпечення 
прав затриманих. Не було створено, або змінено систему розсліду-
вання випадків незаконного насильства в міліції, професійного до-
бору й підготовки міліціонерів. Залишилась в такому ж стані система 
медичної допомоги. Саме тому, результати дослідження дозволяють 
констатувати поступове подальше погіршення ситуації.

2. Проведене дослідження показує, що менш ніж третина опитаних 
(28,�%) оцінює діяльність міліції України як ефективну. Трохи вища 
оцінка діяльності місцевої міліції — 29,5% респондентів визнали її 
ефективність. Водночас більшість людей міліцією невдоволено. Так, 
оцінюючи діяльність міліції країни, незадоволення її ефективністю 
висловили 54,1%, а в оцінці місцевої міліції незадоволеними залиши-
лися 48,2%. Таким чином, співвідношення громадян, що вважають 
українську міліцію ефективною, проти тих, хто дотримується проти-
лежної думки, виявляється далеко не на користь міліції.

�. Результати дослідження в 2011 році дозволяють констатувати збере-
ження наявних масштабів незаконного насильства в органах внут-
рішніх справ. На поширеність застосування працівниками міліції 
України незаконного насильства сьогодні вказують 6�,�% населен-
ня, оцінна кількість потерпілих від незаконного насильства в міліції 
в 2011 році зросла до 980 000 осіб, а оцінна кількість жертв тортур 
перевищила 100 тисяч осіб.

4. Найважливішим фактором, що впливає на поширеність незаконно-
го насильства в органах внутрішніх справ, є відсутність системи 
ефективного розслідування таких випадків, а також відсутність 
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об’єктивних і повних статистичних даних про це явище. Чинна 
система делегує розслідування самим органам внутрішніх справ 
або прокуратурі, чим прирікає його на необ’єктивність. Окрім то-
го, статистика МВС і прокуратури багато в чому є відбиттям чинної 
системи показників з усіма властивими їй характеристиками — 
суб’єктивністю, упередженістю, прикрашанням.

5. Суспільство вважає, що потенційний ризик стати жертвою тортур 
або жорстокого поводження в міліції зберігається практично для 
будь-якої людини на території України, незалежно від її минулого й 
особистих характеристик. Водночас особливо вразливими групами 
вважаються ті, хто підозрюється в скоєнні злочину (їхню провину 
потрібно довести, й з огляду на це співробітники міліції виявляють 
особливу «ретельність»), а також особи, які скоїли злочин і їхня про-
вина очевидна.

6. Щодо суб’єктів і структур, які можуть ефективно надати допомогу 
у випадках тортур або жорстокого поводження в міліції, у суспіль-
ній думці зберігаються стійкі стереотипи. Істотна частина опита-
них усе ще вірить у те, що найбільш ефективними агентами в ць-
ому питанні є органи прокуратури й вищі інстанції в самій міліції. 
Водночас результати дослідження показують, що у 7�% жертви 
незаконного насильства нікуди не звертались взагалі; а більш 90% 
скарг розглядаються службами міліції. Унаслідок цього незаконне 
насильство в міліції залишається вкрай латентним явищем, люди 
сприймають чинну систему допомоги як неефективну й уникають 
звертатися по неї.

7. Порівняльний аналіз даних досліджень 2004–2011 років показує 
падіння рівня толерантності населення до випадків застосування 
тортур або іншого жорстокого поводження в міліції України. Сьо-
годні застосування тортур і незаконного насильства нічим не вип-
равдують і вважають неприпустимими вже 78% населення.

8. Факторами, які найбільшою мірою сприяють поширеності практики 
протизаконного насильства в діяльності міліції України, на думку 
опитаних, є: 1) безкарність співробітників міліції, які використову-
ють незаконні методи в роботі; 2) поганий добір кадрів; �) невисокий 
професійний і культурний рівень співробітників міліції. При цьому 
серед населення неухильно зростає кількість тих людей, хто причи-
нами незаконного насильства в міліції вважає існування показників 
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і звітності, слабкий контроль із боку керівництва, а також те, що суди 
приймають докази, отримані із застосуванням незаконних методів.

9. Для запобігання незаконному насильству в органах внутрішніх 
справ респонденти пропонують: 1) суворе покарання співробітни-
ків міліції за факти невиправданого насильства, жорстокості, тортур; 
2) поліпшення добору претендентів на роботу в міліції; �) поліпшен-
ня підготовки міліцейських кадрів і підвищення ефективності конт-
ролю начальства за діяльністю своїх підлеглих; 4) активне залучення 
недержавних організацій і засобів масової інформації як важливих 
інститутів громадянського суспільства до участі в розв’язанні цієї 
проблеми.

10. Респонденти із числа ув’язнених у 2011 році вказали на погіршення 
низки умов перебування в ізоляторах тимчасового тримання, а саме 
брак питної води, відсутність можливості вмитися, необґрунтовані 
відмови на побачення й одержання передач, відмова надати адво-
ката. При цьому трохи покращилася ситуація з наповнюваністю ка-
мер, вентиляцією й температурним режимом у камерах.
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Рекомендації

— Здійснювати лобіювання рекомендацій по приведенню національ-
ного законодавства в сфері протидії катуванням у відповідність до 
міжнародних стандартів, а також прийняття на законодавчому рівні 
Концепції державної політики щодо протидії катуванням та жорсто-
кому поводженню, та Національного плану дій на її виконання.

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

— Створити в державі незалежний орган, який би здійснював всі ефек-
тивні розслідування та перевірки за фактами порушення працівни-
ками міліції прав людини.

— Посилити контроль за дотриманням працівниками органів внутріш-
ніх справ вимог законодавства та відомчих нормативно-правових 
актів МВС щодо своєчасної реєстрації моменту фактичного затри-
мання та максимального терміну тримання осіб в міськрайлінор-
ганах внутрішніх справ, з урахуванням позиції Європейського суду 
з прав людини щодо визначення моменту затримання особи.

— Вжити заходів щодо припинення практики реєстрації та розгляду 
заяв громадян про незаконне насильство з боку працівників міліції, 
як звичайних заяв відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян». Передбачити обов’язкову реєстрацію та розгляд таких 
заяв відповідно до вимог ст. 97 Кримінально-процесуального ко-
дексу України.

— Викоренити практику розгляду заяв на неправомірні дії працівників 
міліції тим самим підрозділом, або працівником на дії якого й була 
подана скарга.
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— Забезпечити територіальні підрозділи ОВС системами відеоспо-
стереження із можливістю архівації відеоматеріалів впродовж вста-
новлених термінів, в тому числі при проведенні опитувань осіб, 
запрошених до райвідділів працівниками органу дізнання або слід-
чими, та допиту підозрюваних у скоєнні злочину. Вживати суворих 
дисциплінарних заходів впливу на керівників ОВС у разі виявлення 
фактів непрацездатності цих систем.

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

— З метою недопущення непроцесуальних контактів працівників ор-
ганів внутрішніх справ, які не є працівниками спецустанов міліції, 
з особами, які утримуються в спецустановах міліції, вжити заходів 
щодо посилення пропускного режиму в цих установах.

— Налагодити практику залучення до вирішення проблем поліпшення 
умов утримання в спецустановах міліції представників органів вла-
ди і місцевого самоврядування, неурядових правозахисних органі-
зацій та інших громадських інституцій.

— Розробити рекомендації для керівництва МВС України щодо відмови 
від практики колективної відповідальності при виявленні порушень, 
здійснених окремими працівниками міліції. Така практика призво-
дить до приховування фактів таких порушень керівництвом, яке 
побоюється покарань за дії своїх підлеглих. Підтримувати політику 
засудження колег за незаконну практику катування і нелюдського 
поводження. Виключити практику притягнення до відповідальності 
керівників, які за своєю ініціативою викрили підлеглих у вчиненні 
таких злочинів.

— Запровадити практику регулярного проведення занять в системі 
службової підготовки для керівної ланки органів внутрішніх справ, 
працівників внутрішньої безпеки, управління кадрового забезпе-
чення з проблематики діяльності міжнародних механізмів запобі-
гання катуванням та поганому поводженню, ефективного розсліду-
вання заяв та повідомлень про катування з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини.

— Запровадити в системі професійної підготовки МВС обов’язкове 
щорічне тестування працівників міліції щодо їх знань міжнародних 
зобов’язань України в сфері забезпечення прав людини.
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— Демонополізувати право органів дізнання та слідства (МВС та про-
куратури) на направлення на проходження судово — медичної екс-
пертизи для встановлення тяжкості нанесення тілесних ушкоджень. 
Важливим і актуальним залишається право на самозвернення потер-
пілого до установ, які здійснюють судово — медичну експертизу. 
У випадках із незаконним насильством з боку міліції отримати таке 
направлення вчасно і безперешкодно практично неможливо.

— Переглянути перелік медичних установ, які мають право здійсню-
вати судово-медичну експертизу з метою розширення кола таких 
інституцій та включення до такого переліку недержавних сертифі-
кованих експертів (установ).

— Вирішити питання про здійснення обов’язково медичного огляду 
осіб, яких затримали або доставили органів міліції. Запровадження 
процедури фіксації стану здоров’я «на вході», з одного боку, дозво-
лить ефективно попереджувати випадки незаконного насильства 
з боку міліції та убезпечить органи міліції від необґрунтованих об-
винувачень з іншого боку.

— З метою уніфікації процесу викладання прав людини в системі вищої 
освіти МВС — розробити єдину для всіх ВНЗ програму учбового курсу 
з прав людини в діяльності ОВС. Окрім єдиного загального курсу з прав 
людини для всіх ВНЗ МВС в процесі підготовки майбутніх правоохо-
ронців мають бути передбачені спеціалізовані курси, або теми, які б 
розкривали сутність та особливості забезпечення прав та свобод 
людини працівниками органів внутрішніх справ при здійсненні конк-
ретних завдань по боротьбі зі злочинністю та охороні громадського 
порядку.
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ДОДАТКИ. 
Інтерв’ю з жертвам незаконного насильства в міліції 
(надаються мовою орігіналу)

Інтерв’ю	1

И.: Расскажите, где и когда с вами произошел случай?
Р.: Товарищ (знакомый) по словам милиции совершил кражу. Их было 

три подельника. Двоих задержали. Один несовершеннолетний Никита (14–
15 лет) — его отпустили . А третий был Игорь (мой тезка). Его не поймали.

И.: Что за кража?
Р.: Обокрали квартиру у какого-то антиквариатщика. Пропала икона, из-

делия, кольцо историческое какое-то с бриллиантами.
Малолетке два леща дали (два подзатыльника) и сказали: показывай 

третьего. Маленький Никита вспомнил, что я (тоже Игорь) жил в том же райо-
не (а они (подельники) не слишком тоже были знакомы, просто взяли его 
с собой). Этого Никиту я потом спрашивал, почему ты на меня показал? А он: 
«а куда было деваться. Им нужен третий.» И приехал ко мне на район.

Я должен был встречаться с сестрой в кафе. Сижу, жду сестру, заходит 
два дяди между ними Никита. Никита показал на меня.

И.: Как представились?
Р.: Просто: «мы из уголовного розыска». Фамилии, ничего большее. 

«Ты Игорь?
Пройдем.» По какому поводу не ответили. Одели наручники.
Я сажусь уже в машину, меня предупредили: «Бежать не надо. Мы спорт-

смены.». За мной ничего нет, я сел. А в машине уже была моя сестра. Никита 
знает сестру. И на нее показал.

Сказали, что мы едем в такой-то райотдел.
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Стали спрашивать: «Ты Диму такого-то знаешь? Никиту знаешь?». Я ска-
зал, что знаю.

Тогда задали вопрос: «Где дел икону?» Я сказал, что ничего не брал. 
И с ребятами (Димой, Никитой) не общаюсь. Случайно где-то пересекались 
с год назад.

Где-то в половину 12-го ночи приехали в райотдел.
И.: Вас зарегистрировали?
Р.: В журнал зарегистрировали. Да, там был потом нюанс. Позже расска-

жу. У сестры была сумочка и документы в ней, паспорт мужа был.
Поднялись на второй этаж. Сестре сказали — подожди в коридоре.
Я только переступил порог кабинета, мне сразу дали с ноги в лицо. По-

том посадили на табурет и сказали: «живым ты отсюда не уйдешь». А сестра 
в коридоре, возле окна осталась. Я ей еще в машине сказал, чтобы она не 
уходила, а то меня убьют.

Я спросил сотрудников, что, конкретно я должен рассказать? Они: «го-
вори сам».

И начали бить. И если б они били не очень. А то кинули на ковер, руки 
назад, пол лица счесали. На полу мучили. Били локтями и кулаками.

Положили на живот, руки назад и поднимали их. Я говорил: «давайте, 
я подпишу все.

Что рассказывать? Я ничего не знаю. Подпишу все».
Потом один из них говорит: «слышишь, у нас там сестра. Давай ее до 

утра в камеру кинем» Вышел — а ее нет. Дежурный сказал, что сестра ушла 
15 минут назад.

Сестра потом рассказывала, что послушала крики, стоны, испугалась, 
поняла, что до утра меня все равно не выпустят и убежала. Вызвала такси и 
приехала в бабушке. Бабушка еще позвонила с милицию и сказала, что внука 
забрали и мучают. Ей сказали, что у нее маразм.

И.: Сколько было сотрудников?
Р.: Трое. Двое оперуполномоченных, третий был за рулем. Одному око-

ло �0. Другой, Рома — седоватый, до 40. А один лейтенант вообще молодой, 
как вроде только окончил ВУЗ, 2�–24 года максимум.

И.: Они потом представились?
Р.: Нет. Так и не знаю. Кто был. Никто не представился.
И.: Сколько вас держали в райотделе?
Р.: До 5-ти утра
И.: Какие еще пытки применялись?
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Р. : Стыдно сказать.
Знаете, как подрывники используют. Ручка крутится. Не знаю, как назы-

вается. Как динамо, саперы используют. Накручивают ток, потом нажимают. 
Старинная такая штука стояла в кабинете с проводами. В фильмах про войну 
показывают. Шнур оттягивают, потом проводят провода к гениталиям и от-
пускают разряд.

Два раза одевали противогаз, накуривали туда и закручивали. Музыку 
включают и пытают. Забивали руки в наручники. На пол руки кладут и прыга-
ют на них. Били в основном в почки, печень и грудную клетку. Один там борец 
был, отрабатывал приемы. Борол меня все время.

Я готов был взять любое преступление.
Они говорят «нет, нам надо это».
Я сказал: «я не знаю. Напишите — я подпишу. Но мне нечего рассказывать».
Потом они мне сказали, что взяли двоих. Потом они начали сопоставлять 

данные, где живешь и прочее. «А у тебя знакомый есть Игорь? Где, живет? А 
раньше ты встречал его» и прочее. Они поняли, что если я все и подпишу, что 
я действительно ни в чем не виноват.

Малолетка на меня указал с перепугу. «Ну тот же Игорь 196 см роста и 
боле 100 кг. А в тебе рост, вес?» Я сказал, что вес 75 кг и рост 174 см. Они гово-
рят: «Ну да, не подходишь»…

Вышел я оттуда без зуба, со счесанным лицом, люди меня пугаются, вы-
ехать не могу.

И.: Вы как-то ориентировались во времени, разрешали выходить в туа-
лет, предлагали медицинскую помощь?

Р.: Странные вопросы (ухмылка). Никого. Позвонить не давали (выклю-
чили телефон).

Угрожали: «сестру в камеру кинем, к проституткам, и опустим тебя — пе-
тухом будешь». Выводили умываться.

И.: Вы обращались за мед помощью?
Р.: В поликлинику к знакомой пришел. Было больно вздыхать. Трещина 

двух ребер.
Ходил месяца полтора с бандажом. Следы от наручников остались.
К медицинскому эксперту не ходил, побоялся.
И.: Обращались куда-нибудь после случившегося?
Р.: Когда сестру проверяли, смотрели паспорт мужа в коридоре. Начали 

спрашивать, кто да что. Она убежала и паспорт оставила. Ее свекровь очень 
расстроилась, что паспорта нет, что невестку продержали.
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Пришла в отдел, а ей говорят: «такого не было, не поступал».
И.: А когда вы выходили, расписались?
Р: Да, конечно. Свекровь требовала журнал. Открывают, а там страницы 

нет.
�1, потом �4.
Через неделю они нашли этот лист (свекровь не сдавалась, до начальни-

ка райотдела дошла и до прокуратуры). На это лист было что-то пролито, там 
ничего не понятно. Как вроде там чернилами писали. Одно сплошное пятно.

Они угрожали свекрови. Когда начальник райотдела вызвал оператив-
ников, они сказали свекрови: «не угомонишься, мы еще раз заберем всех 
троих». Прямо в райотделе.

Она знает теперь их фамилии, должности. Сначала в прокуратуру напи-
сала, но потом отозвала, побоялась .

И.: Как вы думаете, почему сотрудники милиции применяли насилие?
Р.: Они борются за раскрываемость. Чувствуют безнаказанность. А ра-

ботать не умеют. Работать надо лучше.
У них просчет. Просто если совсем не виноват — это риск. Даже если 

я сейчас подпишу.
Им надо дело собрать. И передать в суд. На той же очной ставке выяс-

нится, что это не я.
Они хотя бы спросили, где я был во время кражи? Я уже в конце говорил, 

что я тот день был в кафе на дне рождения. Они улыбаются: «А что ж ты рань-
ше не сказал?».

И.: Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы снизить количество случа-
ев насилия в милиции?

Р.: Больше прав должно быть у обычных людей.
И.: Если бы ситуация повторилась, как бы вы себя вели?
Что бы сделали иначе?
Р.: Ничего бы я не сделал.

Інтерв’ю	2

Р.: Мне предложили с приятелем шабашку. Коттедж делали (отопитель-
ную систему). У приятеля восьмерка красного цвета Мы поработали неде-
льку. Тут приятель предложил нам за день заработать по 250 грн в другом 
месте (пару дней буквально). Мы поехали. Вечером приезжаем на свой район. 
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Звонит бригадир, говорит — обворовали коттедж. Там хозяин дома очень 
влиятельный человек. Спросили: кто, что (мы паспорта давали). Там дорога 
техника, материал, инструмент был.

Приезжаем домой. Захожу в подъезд. На втором этаже стоят. Мне зало-
мали руки.

Я говорю: «Дайте хоть жене скажу. Она с маленьким ребенком дома».
Какой там. Меня вывели, приятель уже в машине. Посадили в машину: 

«Сергей юрьевич?»
В общем, целую ночь нас мордовали.
И.: Привезли в отделение, оформили в журнале?
Р.: Нет. Нигде не оформляли.
И.: Вы знали, что нужно оформиться?
Р.: Конечно. Я попросил позвонить домой. Мне сказали, что телефонные 

разговоры тут неуместны. Адвоката — не дали. Говорят: «какой адвокат, мы 
тебя только задержали по подозрению в убийстве. Я говорю: «в каком убий-
стве?!»

Это было около 9 вечера.
Виктора (приятеля моего) в другой кабинет отвели.
В кабинете было 4 человека. Все в гражданском.
Ну и пошло. Сначала убийство какое-то.
И.: Они представились?
Р.: Никто не представлялся.
Дали листочек, говорят: «Пиши: как вы его убили. Раздели, обворовали 

и убили». Как только в кабинет попадаешь — сразу измена. Когда бьют готов 
рассказать все. В затылок сразу дали.

Я сидел до этого 5 лет, систему знаю.
Потом зашел какой-то майор, двое вышло. Меня вывели. Завели в туалет, 

пристегнули к трубе в туалет. А я слышу, Виктора моего бьют. У него забрали 
все документы на машину.

Всю ночь мы «плавали», «курили». «Заплывы» — это когда расстилают 
сдутый матрас. Один становится на ноги. Второй заворачивает руки за спи-
ну. Застегивают наручники и поднимают руки. «Курить» — это в противогаз 
курят. С меня противогаза и заплывов достаточно. Помутнение разума сразу, 
глаза закатываются.

Через 15 минут время я говорю: «все напишу». Мне говорят: «Пиши как дом 
обворовали». Я говорю: «так вы ж сказали, что убили». Мне в затылок дали.
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Мы написали все: куда продали, как воровали. Все что в голову взбрело. 
Написал все. Они умеют убедить.

Потом нас часа в � отправили в КПЗ. Потом опять «заплывы», опять «ку-
рили».

Потом вывели сначала Виктора, потом меня.
Начали орать: «Что вы написали?!». Я говорю: «То, что вы хотели».
«А куда вы сдали?».
Я говорю: «На Барабашово».
А Виктор указал другой рынок. И опять: «куда сдали». Нас мордовали до 

10 утра.
Потом приехал бригадир наш и хозяин. И бригадир сказал: «да, они ра-

ботали у нас». И опять заново. Хотя сторожа говорили, что нас было четверо.
Опять начали: «где еще двое». Мы назвали левых, лишь бы не били.
Потом вызвали сторожа. Он сказал, что это была вообще другая маши-

на — 99 или 9-ка.
Завели сначала Виктора. Тросом пристегнули. И я слышу: лясь-лясь…
Через день уже часов в 9 утра мне говорят: «Пиши». Я спрашиваю, что 

писать? «Что претензий не имеешь».
Я говорю: «Не буду, вы меня били, два дня продержали. Жене так позво-

нить и не дали».
Мне говорят: «значит закроем еще». В затылок меня ударили, отправили 

в КПЗ.
Виктор написал, что претензий не имеет. Через пару часов меня вывели, 

и я тоже подписал, что претензий не имею.
И.: За все это время вы что-нибудь ели, пили?
Р.: Нет. Два раза в туалет выводили. Там крана не было. Доставал шланг 

из бочка и пил.
Мне потом говорят, хочешь — иди в прокуратуру (она напротив райот-

дела находится).
Выхожу — Виктор сидит зеленый, куртка вся заделанная в слизи (после 

противогаза сразу спазм, выделяются слюни и все такое).
Документы ему отдали, а последние �0 грн. забрали. Мы телефон Викто-

ра заложили, чтобы домой доехать.
И.: Как вы считаете, почему в милиции используют такие методы?
Р.: У них такая специфика дознания. Сейчас УПК для человека как тру-

довой кодекс. По 12 часов работают. Платят по полторы тысячи. Им нужен 
результат раскрываемости. А какими методами — это никого не интересует.
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И.: Вы за помощью куда-нибудь обращались?
Р.: Нет. Побоев как таковых нет. Они так делают, что побоев не видно. 

Разве что некоторые сами себе об стол нос ломают.
В прокуратуру не пошли. Побоялись. Райотдел и прокуратура — это все 

взаимосвязано.
И.: Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы избежать насилия в ми-

лиции?
Р.: Вот я вам расскажу историю. Тогда я был в лагере и пришел ющен-

ко — перестали бить.
Чтобы применять спецсредства — нужно было звонить в управление. 

Ужесточили и все.
Это все в воле власти. И нужно ужесточить УПК.
А вообще битье в райотделах — это неискоренимо. Иначе раскрыть 

преступление нельзя. Если морально не задавят, то только бить.

Інтерв’ю	3

Интерв’ю було отримано через тиждень після випадку. На респонденті 
були ознаки фізичного насильства.

В среду около 18.�0 на улице N*** подошли неизвестные в штатском и, 
не представившись, скрутили меня и начали избивать и душить прямо на ули-
це. Я начал звать на помощь, но они меня скрутили. Их было четверо. Потом 
я был доставлен на *** в городское управление там меня начали избивать, 
после чего заставили писать объяснительную, что якобы я распространяю 
марихуану. У меня ничего не было изъято при задержании. Я кричал, когда 
меня били еще на улице и даже кто-то остановился, хотел прохожих просить 
чтобы хоть матери сообщили что со мной и куда меня везут, но мне такой воз-
можности не дали, ни тогда на улице, не в управлении. Я бы хоть терпел тогда 
эти побои, если бы знал, что за мной кто-то придет. А так, получается, меня 
отвезли, и никто не знал где я. В кабинете со мной было около 5-ти человек. 
Они никак мне, опять же, не представились ни моей матери уже позже. При 
доставлении в управление меня зарегистрировали в журнале. Оформлено 
было все так, что я вечером выписался, а утром вписался опять и выписался. 
А также написал бумагу, что физического насилия ко мне не применялось.

Меня поставили звездочкой к стене, вытащили все из карманов, теле-
фон забрали и трое человек меня начали избивать. Заставили писать объяс-
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нительную, что я якобы занимаюсь сбытом наркотиков. Я начал кричать в на-
дежде, что может хоть какой-то начальник их меня услышит и он услышал 
и подошел и сказал им «давайте его по полной пусть он там всех…» За каж-
дый мой отказ меня били в кадык. Я первое время отказывался, но потом я не 
железный — не вытерпел и сказал им, что я все напишу и распишусь. Понял 
что здоровье дороже. Они мне сразу дали листик, где уже якобы и понятые 
прописаны. Я расписался…Около 12 ночи они позвонили с моего телефона 
матери, хотя я этого не знал, был в другой комнате. Приехала моя мать, они 
ей рассказали/показали, что я занимаюсь сбытом наркотиков и что меня при 
понятых задержали с деньгами и всем этим…

Продержали меня около 15–16 часов — выпустили в 10 утра следующе-
го дня. Кроме объяснительной они меня еще и просили показать, где брать 
наркотики. Я не могу сказать, что я ее совсем не употребляю. Иногда курю 
в компании, но не покупаю. И ранее я не привлекался. Они сказали, что кто-
то сказал на меня, что я якобы что-то знаю. Ну, я знаю, где они у нас на районе 
продаются и я рассчитывал, что если они меня туда повезут, то я смогу там 
убежать. Поэтому я на это согласился. Ночью они меня вывозили, но у меня 
ничего не получилось. Они мне говорили, мол, покажешь, кто торгует, то мы 
напишем, что ты нашел только для своего употребления, меньше 5 грамм — 
административное нарушение и утром уедешь домой.

И вот приехала моя мать около часа ночи. Они ей показали мою объ-
яснительную и сказали, что надо � тысячи долларов, чтобы мне этот сбыт 
убрать. Она привезла утром 2 тысячи и я написал, что я ее нашел якобы на 
районе. Писал под диктовку. Моя мать привезла деньги, потому что решила, 
что то, что они говорили — правда, и я что-то продавал.

Мы решили сначала обратиться в адвокатскую помощь. Пошли сначала 
туда, а потом пошли в правозащитную группу, где нам сказали, что мало шан-
сов, что их накажут. 99% что прокуратура откажет в возбуждении уголовного 
дела против сотрудников милиции. Нас хорошо проконсультировали, но я по-
нял, что деньги я уже никак не верну. Да и просто побоялся связываться. И не 
вижу я смысла с этим бороться, потому что не верю в то, что они понесут ка-
кое-то наказание. В правозащитной организации нам сказали, что окажут нам 
помощь плоть до Европейского суда, но нет никакой гарантии, что меня опять 
не выдернут. К судмедэкспертам мы не пошли, сходил только к окулисту. Си-
няков было не так много…вот только по глазам было видно… Думаю даже 
среднюю тяжесть они бы не поставили. Сейчас я уже понимаю, что надо было 
выйти из райотдела, сесть на ступеньки и сразу вызывать скорую помощь.
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Закончилось все административным нарушением по вновь написанной 
объяснительной. Я даже не знал, что за меня были заплачены деньги.

Я первый раз с таким столкнулся и сначала подумал, что меня с кем-то 
спутали. Не дали мне реализовать мои права никакие!

Я не понимаю, как изменить то, что такие ситуации есть. Наверное, надо 
менять всю структуру, всех увольнять и набирать гражданских.

Інтерв’ю	4

В мае этого года приехали к нам домой, мы с мамой собирались на рабо-
ту в 6 утра. Когда вышли во двор увидели, что была взломана калитка и какие-
то люди ходили по двору. С первого взгляда определить, что это милиция 
было невозможно, так как они были в гражданском и на обычной частной 
машине. Мы вышли из дома и пошли на работу, они нас догнали, заломили 
мне руку, сказали «стоять!». Мама говорит: «что такое»? Они сказали: «это 
мониторинг, надо проехать — поговорить, это займет 20 минут». Я позвонил 
преподавателям своим при них же, они с ними разговаривали и убедили их, 
что меня отпустят через 20 минут. Повезли меня в райотдел не моего района, 
сказали, что только поговорят и отпустят. Ну, я поехал с ними, мама пошла на 
работу. Я зашел в отделение, в книгу регистрации меня не внесли. Меня заве-
ли в комнату и посадили на красный отдельно стоящий стул. Я такие стулья 
видел в кино — это стул для пыток. И сказали, что я украл телефон (за две — 
три недели до этого, я находил телефон, но не хотел им об этом говорить, 
потому что знаю из рассказов друзей, что могут обвинить невинного челове-
ка. Но потом, я все же им сказал. И сказал, что готов его вернуть.) В кабинете 
присутствовало от � до 6 человек. Ко мне было применено психологическое 
и физическое насилие. Они обступали меня кругом, орали на меня матом, 
проклинали, с такой злобой орали как фашисты, одевали наручники, …го-
ворили, что они меня замучают и убьют. Били по ребрам, но старались бить 
без синяков… и заставляли меня стоять несколько часов с руками за головой 
лицом к стене — не шевелясь, чтобы я даже почти не дышал, а чтобы я стоял 
с широко расставленными ногами бил по ногам своими ногами и по яйцам…
Угрожали мне и моей матери. Мать обещали убить и изнасиловать, забрать 
дом… Угрожали сексуальным насилием, говорили, что вызовут уголовников 
и будут насиловать меня группой, отвезут меня в лес изнасилуют и закопают 
(все это говорилось матом)… подносили мне член к лицу. Говорили, что будут 
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трахать меня прямо тут. «Будем рвать тебя вдвоем, да тебе и одного хватит…» 
У меня на тот момент были длинные волосы, которые я после этого состриг 
и они мне говорили, что я педик. Целый день я ничего не ел и не пил. Таким 
образом, они пытались добиться от меня показаний. Хотели, чтобы написал 
что украл телефон еще и в чехле и что в чехле было 200 грн.

Протокол был подписан потом, когда я подписал то, что они от меня до-
бивались, «признался» им что я ограбил. Позвонить мне не дали, я просил, но 
телефон забрали.

В общей сложности меня держали в райотделе около 10 часов, потом 
возили в прокуратуру, где я находился около 5 часов. Если бы я не подписал, 
что меня заставляли подписать, то меня никто бы и не отпустил. В этот день 
было написана мною (бумажка?) под их диктовку. Написана она трясущейся 
рукой, жутким подчерком, все заявление в разводах, потому что когда я не-
рвничаю у меня с рук льется пот. Они еще насмехались над этим.

Около 6 человек постоянно находилось в комнате. Кто-то выходил, по-
том возвращались. Сотрудники все молодые ребята. Применения насилия по 
отношению ко мне их радовало… И они получали удовольствие от того, что 
они делали. Издеваясь над слабым они чувствуют себя сильными.

В журнале регистрации потом записали, что продержали меня два часа 
с 14 до 16, а по факту — с 7 утра до 9 вечера.

Медицинские последствия… Видимых побоев не было, но на следую-
щий день я себя плохо чувствовал и пошел в поликлинику рядом с работой. 
Врачи были обеспокоены, было подозрение на то, что селезенка разбита 
ивызвали скорую, но в неотложке я не всех врачей прошел… да и врачи в не-
отложке боятся милиционеров и мне показалось, что им даже позвонили по 
поводу меня.

Я больше пострадал психологически…не раз я порывался себя убить. 
Один раз, даже, мать меня вытащила из петли — я уже вешался.

юридические последствия — заведено уголовное дело ст. 186 пункт 1 — 
грабеж. Был один суд. В тот день, который они мне вменяют совершение грабежа 
(они меня обманом заставили подписать именно ту дату, которую они считали 
нужной) я работал в училище и тому есть свидетели.. Более того, на опознании 
потерпевшая не опознала меня, но с ней вышли в коридор милиционеры и по-
том сказали, что она меня опознала, и предложили написать чистосердечное 
признание. К делу также приложено, что ей было изначально отказано в воз-
буждении уголовного дела по причине отсутствия доказательств. А потом, по-
лучив с меня насильно признания, дело было возобновлено. В деле поменяны 
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все даты, например, окончание следствия не июнем, а концом мая прямо в деле 
ручкой изменены даты.

Адвокат, нанятый, платный тоже меня убеждал подписать ту дату, кото-
рую мне указывали милиционеры, она тоже приняла сторону милиционеров, 
что мне показалось странным.

В правозащитную организацию обращались — они предложили напи-
сать заявление прокурору, но сказали, что не гарантируют мне безопасность. 
Обращались в министерство юстиции, ходили на телевидение, там нам тоже 
сказали, что они за одного человека заступились, а его избили и посадили 
в СИЗО, что такое же может произойти и со мной. Сменили несколько адво-
катов и платных и от правозащитных организаций, но они не защищают, кон-
сультируют, но не защищают. Адвокат даже настаивал на том, чтобы я при-
знал свою вину, утверждая, что мне это выгодно. Платные адвокаты просят 
около 4000 долларов за свои услуги и на взятки за закрытие дела. Реально по 
моему делу никто не помог. Никто ничего не обещает.

Такие случаи происходят, потому что у нас страна, в которой ловят рыбу 
в мутной воде…такая система. Люди такие…слушают начальство. Им гово-
рят делать и они делают. Надо полностью поменять систему. Во-вторых, уста-
новить в райотделах камеры. Потому что когда надомной издевались они 
говорили «не волнуйся камер тут нет, поэтому мы будем делать с тобой все 
что хотим».
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