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Звернення до українських читачів
Дорога читачко, дорогий читач,

Україна має багатий досвід, досвід несправедливості та насильства. «Червоний терор», громадянська війна, Голодомор, «Великий терор», радянізація Західної України, Друга світова війна та німецька окупація з масовими вбивствами, депортації, ув’язнення в таборах, повторний голод, ГУЛАГ. За кожним з цих слів зяє
прірва загрози та знищення. Скільки ж людей пройшло через усі ці страждання,
якщо навіть кожен з цих масових злочинів, узятий окремо, перевищує можливості людського уявлення.

У Оксани Мешко, наприклад, було таке життя століття: їй було 15 років, коли її
батька було вбито як заручника, її 17-річного брата було також вбито, а сімейний
дім було експропрійовано. В 1935 році було ув’язнено її чоловіка, під час «Великого терору» було вбито декілька родичів. Її старший син помер 11-річним під час
німецького бомбардування. В 1947 році Оксану Мешко було заарештовано та засуджено, в 1954 році — помилувано та реабілітовано. В 1972 році було заарештовано її молодшого сина, як дисидента, під час виступів за його звільнення Оксана
Мешко стала правозахисницею. В 1976 році вона належала до членів-засновників Української Гельсінської групи. В 1981 році — у віці 75 років — вона отримала вирок шість місяців увязнення в тюрмі та п’ять років заслання. В 1985 році
вона була звільнена, та поїхала в екзил в США і повернулася в Україну в 1989 році,
де вона до своєї смерті виступала за права людини.
Одне ім’я, одне життя, неймовірна кількість страждань та людяність, яка захоплює. Такий досвід є також в Україні: виступати за права людини, незалежно
думати та робити те, що вважаєш за правильне — не зважаючи на загрозу дискримінації або загрозу бути ув’язненим. Було багато людей, хто посилався на право
та закон і вплинули таким чином на традицію солідарності та демократії в умовах, які перешкоджали цим діям. Двоє з цих дисидентів, Василь Овсієнко та Микола Горбаль, будуть представлені в цій книзі.

Ці два досвіди йдуть як дві червони нитки через дану книгу: суспільні по
трясіння, масивні порушення прав людини, які стосувалися кожного — в тій, чи
іншій ролі. Тому що в цьому всьому приймали участь люди, як кати чи жертви, як
спостерігачі чи ті, хто дивився убік, як подорожні чи ті, які мали вигоду. А з іншого боку існував мирний бунт, який посилався на права людини — громадяни зробили себе суб’єктами своїх доль та впливали таким чином на традицію, яка була
у своїй природі чесною силою при перебудові та після неї, навіть якщо вона не
стала визначальною силою в Україні.
Заслуга цієї книги в тому, що вона вписує цей український досвід в європейський та міжнародний контекст. Вона посилається до «Загальної декларації прав



людини» та до «Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за
нього» 1948 року та документує окрім цього Декларацію Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо пам’яті про масові злочини, які були скоєні в 20-му столітті,
особливо в Центральній та Східній Європі.

Книга показує, що права людини були сформульовані на основі гіркого досвіду та що виборювання їхнього дотримання багато коштувало. Якщо ми подивимося на злочини, то ми можемо радіти, що вони є минулим. Але так, як вони відбулися, ми не можемо бути певними, що подібне більше не буде можливим. Саме
тому є таким важливим взяти права людини як масштаб та виступати проти їх
порушення, поки для цього не потрібні героїчні вчинки. Якщо ця книга зможе мотивувати та освічувати в цьому сенсі, то вона зможе внести свій вклад, в те, щоб
розвивати та продовжувати традиції прав людини.

Харківська правозахисна група вийшла з традиції, на яку українські дисиденти впливали задовго до перебудови. Вона вимагає дотримання прав людини в Україні та постійно виказує при цьому сміливість. Я бажаю Харківський правозахи
сній групі успіхів в їхній роботі, а цій книзі — багато зацікавлених читачів.
Др. Мартін Зальм
Голова правління Фонду «Пам’ять, Відповідальність та Майбутнє»



Передмова
Увазі читача пропонується нове видання Харківської правозахисної групи
про права людини та основоположні свободи, в якому їхній зміст подається через опис подій новітньої історії України та світової історії. Ідеї такої книги — розкриття змісту прав людини через історію — ми завдячуємо німецькому фонду
«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін).

Книга складається з трьох частин. Перші чотири глави першої частини «Геноцид. Злочини проти людяності. Військові злочини» є перекладом з англійської перших чотирьох глав книги «Права людини та історія. Виклик для освіти».
У цих главах в різній формі — інтерв’ю, есе, аналітичних статей — розповідається про створення і розвиток понять геноциду і злочинів проти людяності в міжнародному праві, їхній зв’язок з військовими злочинами, розглядається еволюція прав людини в Європі в 40–80-ті роки ХХ століття. Решта шість глав першої
частини присвячені масовим політичним репресіям в Україні та СРСР — розкуркуленню та індустріалізації 1929–1932 рр., штучному голоду 1932–1933 рр.,
Великому терору 1937–1938 рр., масовим депортаціям в СРСР за соціальною
та етнічною ознакою в 20–40 рр., розстрілу польських військовополонених та
цивільних осіб в квітні-травні 1940 р., Голокосту на території України в 1941–
1944 р. Ми намагаємось довести, що ці злочини комуністичного режиму СРСР та
нацистського режиму Німеччини мають бути кваліфіковані як геноцид або злочин проти людяності.
Друга частина «Права людини та основоположні свободи» містить 14 глав,
кожна з яких присвячена одному праву з гарантованих статтями 2–11, 14,
18 Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод
та статтями 1 та 3 Першого протоколу до Конвенції. Всі 14 розділів пояснюють
суть цих прав і свобод через події новітньої історії ХХ століття і подають суча
сне розуміння цих прав і свобод на основі практики Європейського суду з прав
людини.
Третя частина складається із перекладів з англійської документів міжнародних організацій — Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ — про злочини тоталітарних режимів, насамперед, комуністичних режимів в СРСР, Центральній
та Східній Європі. Окрема увага приділяється документам Ради Європи,: перекладені не тільки резолюції Парламентської Асамблеї, але й доповіді, на підставі
яких ці резолюції ухвалювалися.
Слід зауважити, що для цілей цього видання права людини розуміються
виключно як цивільні та політичні права, які, власне, і захищаються Конвенцією та відповідним Міжнародним пактом ООН. У цьому розумінні права людини — це зони свободи, які мають бути або вільні від регулювання державою, або



втручання держави має бути строго регульованим виключенням. Економічні, соціальні та культурні права, а також права народів, не розглядаються.

Харківська правозахисна група висловлює щиру подяку за всебічну допомогу
у створенні цієї книги авторам окремих розділів Ніні Залімській, Володимирові
Каплунові, Наталці Ковальчук, Юлії Смілянській, Інні Сухоруковій, Тетяні Урбан,
Світлані Філоновій, Володимирові Яворському і перекладачам Дар’ї Рублінецькій
та Марії Шутальовій.

Окрему подяку висловлюємо фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє»,
якому належить ідея видання і який надав фінансову допомогу для його підготовки та публікації.
Євген Захаров
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Інтерв’ю зі Стефаном Хесселем

Син письменника Франца Хессела, Стефан Хессел народився в Берліні в 1917 році.
У 1924 році він і його батьки переїхали до Парижа. Він став громадянином Франції
в 1937 році, і почав вивчати філософію у Вищій Нормальній Школі. Після вступу в «Вільну
Францію» Шарля де Голля, Хессел виїхав до Лондона, в 1941 році і повернувся до Франції як
агент. У липні 1944 року він був заарештований гестапо, підданий тортурам і відправлений в Бухенвальд. Хесселу вдалося уникнути страти, обмінявшись іменами з товаришем,
який загинув в таборі, і пізніше він був переведений до концентраційного табору Роттлебероде і Дора. Коли табір Дора евакуювали напередодні наступу союзних військ, Хесселу,
нарешті, вдалося втекти з поїзда. Відразу ж після закінчення Другої світової війни Хессел
приєднався до французької дипломатичної служби, де до його службових обов’язків входили контакти з Організацією Об’єднаних Націй та кількома північноафриканськими країнами. Райнер Хюле взяв інтерв’ю у Стефана Хессела в його будинку в березні 2009 року.
Інтерв’ю проводилося німецькою мовою. Виноски Райнера Хюле.
Райнер Хюле: У своїй книзі Ви пишете, що стали дипломатом в результаті досвіду,
набутого в концентраційному таборі. На мій погляд, це досить дивно, оскільки важко уявити, щоб перебування в таборах Бухенвальд і Дора стало мотивацією до дипломатичної
кар’єри. Не могли б ви трохи докладніше зупинитися на цьому питанні?
Стефан Хессел: Тут зіграли свою роль два різних фактора. З одного боку, в Бухенвальді були представники багатьох різних народів. Туди були інтерновані люди з усієї
Європи, і у нас було відчуття, що разом ми повинні домогтись чогось більшого, ніж цей
страшний концтабір. У Бухенвальді були і німці, і фактично німці були першими в’язнями
Бухенвальда. У таборах, коли нам вдавалося домовитися один з одним, що не завжди було
легко, ми з’ясовували, що всі ми пережили одне й те саме — всі ми були раптово зметені
страхітливою хвилею нацистського терору. Таким чином, концентраційний табір заклав
у мене перші ранні ідеї з точки зору міжнародної перспективи. Саме там я вперше взяв на
себе міжнародні функції, і саме табори пробудили у мені інтерес до дипломатії. З іншого
боку, я пережив одну з найдовших війн. Я вступив в «Вільну Францію» в 1939 році, а вийшов на свободу тільки через шість років — у травні 1945 року. Після цього тривалого досвіду війни я припинив навчання, кинув Нормальну школу і заняття філософією, і замість
цього вирішив займатися тим, що я особисто вважав за потрібне — діяльністю в міжнародній сфері. Робота дипломата, звичайно, непроста. З одного боку, дипломат прагне
утримуватися від прямих дій. Але, з іншого боку, після тієї страшної війни мені здавалося, що відмовитися брати участь в міжнародних відносинах означатиме залишитися на
узбіччі. Будучи французами, ми, природно, цікавилися тим, що відбувається у Франції,
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Частина 1

ГЕНОЦИД. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ. ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

але ми не могли ігнорувати те, що відбувалося за межами нашої країни. Так що навіть
тоді, як колишній в’язень концтабору, я вірив, що Європа і решта світу також мають велике значення.
РХ: Ви вважали Бухенвальд свого роду міжнародним мікрокосмом?
СХ: Мене привезли в Бухенвальд з «Групою 36». Всього нас було тридцять шість чоловік, і, на жаль, всі, крім п’ятьох з нас, були розстріляні або повішені. В групі були люди
з Бельгії, Франції та Англії, ще був один американець і один ірландець, так що колектив
був дуже міжнародним. Те ж можна сказати і про моїх рятівників: Юджина Кагана, справжнього німця, і Балаховського, француза польського походження. Бухенвальд не був схожий на «Cafe du Dome» 1939 року, але там також була безліч різноманітних людей. Мені
неймовірно пощастило, що я добре говорив німецькою, і це дало мені можливість спілкуватися з есесівцем, який заарештував мене після втечі. Мені вдалося умовити його переве
сти мене до штрафної команди, а не повісити. Це була моя перша можливість поговорити
з кимось, поговорити з ворогом і спробувати переконати його змінити свою думку. Коли
мене заарештували в Парижі, я теж відчував, що міг би поговорити з людьми, які мене
заарештували, оскільки я вже навчився вести переговори, і говорив англійською, німецькою і французькою. Мені також вдалося не видати своїх друзів після мого арешту, також
завдяки деякій дипломатії. Так що ж я, молодий чоловік, зазнав під час багатьох років перебування в концтаборах? Будучи молодою людиною, поруч зі своїми товаришами я відчував себе кимось, хто може поділитися з ними своїм досвідом, але і з ворогами я також
відчував себе кимось, хто може знайти з ними якогось порозуміння.
РХ: Я розумію, що Ви маєте на увазі, і я насправді вражений тим, що вже в концентраційному таборі Ви були достатньо досвідченим дипломатом, щоб двічі домовитися і врятувати власне життя. Відомо, що пізніше, коли Ви працювали в Організації Об’єднаних
Націй, Ви говорили, що Вашою найбільшою і найважливішою задачею є робота в Комісії
з прав людини. Згадувався чи коли-небудь термін «права людини» в Бухенвальді або Дора?
Чи розуміли Ви і Ваші товариші-в’язні, що ви не тільки піддаєтеся жахливій жорстокості,
але і що порушуються ваші права людини? Ви — француз, а права людини завжди відігравали більшу роль у французькій національній ідентичності, ніж в інших країнах. Чи були
Ви вже знайомі з ідеєю прав людини в таборах, чи дізналися це пізніше?
СХ: Ні, заднім числом ми, звичайно, зрозуміли, що наші права людини грубо порушувалися в таборах. Але я не можу пригадати, щоб в той час ми обговорювали те, що наші
права людини порушуються. Може, ми й робили це, але навряд чи. Нашими ворогами
були нацисти — фашизм і націонал-соціалізм. Ми говорили про демократію і націоналсоціалізм.
РХ: Тому мені й цікаво, як Ви так швидко перейшли до питань прав людини. У Німеччині, а також більшій частини Франції і решти світу, висновок із цього уроку виявився
простий: антифашизм. Але Ви швидко зорієнтувалися в міжнародному контексті, і з тих
пір стали займатися питаннями прав людини. Чи випадково Ви зустрілися з паном Ложьє,
або цей шлях був заздалегідь продуманий?
СХ: Це була чиста випадковість, або, скоріше, щасливий збіг. Я можу сказати, що мій
тесть, Міркін-Гудзевич, був юристом і російським фахівцем з французької революції.


Анрі Ложьє (1888–1973) був лікарем та вченим, який в1939 році заснував Національний центр «La Recherche
Scientifique» (CNRS). У співпраці з урядом де Голля у вигнанні, Ложьє намагався рятувати французьких вчених від
нацистів і створив основу для відродження французької науки після війни. У 1946 році Ложьє став заступником
Генерального секретаря ООН. Він брав участь у створенні ВООЗ, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ, а також брав участь у розробці
Загальної декларації прав людини.
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(Я був знайомий зі своєю дружиною два роки, коли ми одружилися в 1939 році). Мій
тесть і я часто обговорювали, хто, Робесп’єр або Дантон, був більш важливий для революції. Так що я був вже досить знайомий з цією концепцією. Ложьє, у якого я згодом
став працювати, був другом мого тестя. У цьому сенсі французька революція 1789 року
і Декларація прав людини зіграли важливу роль в наших відносинах. Я також захоплювався Франкліном Рузвельтом, і ще до закінчення війни я чув про Чотири Свободи Атлантичної хартії, якою було ознаменовано виникнення прав людини. Створення Організації Об’єднаних Націй було дуже важливим для мене, і, звичайно, той факт, що ООН була
заснована на Декларації прав людини, представляло для мене великий інтерес. Потім,
в 1946 році, мій тесть очолив Annuaire de droits de I’homme, де він відповідав за відбір
і редагування текстів. У Статуті ООН згадувався термін «права людини», і, коли я приїхав в Нью-Йорк, я знав, що хочу займатися питаннями прав людини. Те, що я працював у Ложьє, а Ложьє зі своєю командою співпрацював з розробниками прав людини —
це збіг, але щасливий збіг.
РХ: Почнемо з того, що ООН зібралася в передмісті Нью-Йорка, на березі озера Саксесс
на Лонг-Айленді…
СХ: Так, в підвалі заводу. Для мене це було дивне відчуття, тому що я тільки що покинув інший заводський підвал, в концтаборі Роттлебероде, і обидва ці заводи відносились
до військово-авіаційної промисловості.
РХ: Нюрнберзький процес почався на той час, як Ви почали там працювати. Слідкували ви за процесом з озера Саксесс?
СХ: Звичайно. Процес був дуже важливим. Проект реконструкції, безцінні зусилля,
спрямовані на заснування ООН і ЮНРРА, метою якої було відновлення європейських
і азіатських держав, і Нюрнберзький процес були ключовими проблемами того часу.
Ми стежили за ними дуже уважно, і у нас були друзі в Нюрнберзі. Дядя моєї дружини
Леон Поляков, наприклад, був присутній на судових слуханнях у Нюрнберзі разом з Едгаром Фором. Таким чином, ми були в курсі процесу, і, природно, ми стежили за ним
здалеку.


Борис Міркін-Гудзевич був російським юристом. Після Лютневої революції Міркін-Гудзевич вступив до партії
соціал-демократів. Після Жовтневої революції він був змушений тікати. Під час свого вигнання у Франції він став відомим фахівцем з конституційного права і засновником політичної науки на своїй новій батьківщині. Він був гарячим захисником прав людини і вступив до Ліги з прав людини. Міркін-Гудзевич був змушений покинути країну ще
в 1940 році, і відправився в Нью-Йорк, де він став одним із засновників Міжнародної ліги з прав людини. Протягом
свого життя він викладав у кількох навчальних закладах Нью-Йорка, включаючи Колумбійський університет і Нову
школу соціальних досліджень. Тим не менш, Міркін-Гудзевич продовжував публікувати свої численні наукові праці
французькою мовою. У 1946 році він почав видавати UN Yearbook on Human Rights.


У своїй промові «State of the Union» в січні 1941 року президент Рузвельт проголосив Чотири Свободи (свобода
слова та вираження, свобода віросповідання, свобода від нужди, свобода від страху). В серпні того ж року Рузвельт
і Черчілль проголосили ці свободи в Атлантичної хартії, яка зумовила бачення нового післявоєнного світового порядку.


Табір в Роттлебероді на краю Гарца був підрозділом таборів Бухенвальд і Дора-Міттельбау. У Дора ув’язнені
збирали снаряди «Фау-2», в Роттлебероді вони збирали частини літаків.


Адміністрація Об’єднаних Націй з питань допомоги та відновлення (ЮНРРА) була заснована союзниками під
час війни для майбутньої реконструкції і надання допомоги біженцям. Вона була включена в ООН після створення
ООН. Всі держави-члени представлені в ній фіксованою кількістю членів.


Леон Поляков народився в Санкт-Петербурзі в 1910 році і емігрував до Франції разом зі своїми батьками
в 1920 році. Він вивчав право, а потім став провідним істориком антисемітизму. Його найвідоміша праця — чотиритомна «Історія антисемітизму». Він був одним із засновників Центру документації «Juive Contemporaine», який
почав документувати нацистські звірства в 1943 році. Поляков також був консультантом французької делегації на
Міжнародному військовому трибуналі в Нюрнберзі. У 1951 році він опублікував перше всебічне дослідження на тему
Голокосту у Франції «Breviaire de la haine», складене на підставі матеріалів, одержаних ним у Нюрнберзі. Едгар Фор
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Частина 1

ГЕНОЦИД. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ. ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

РХ: Одна з причин, чому мене зацікавило це питання, це враження, що існувало два окремих і різних світи: один світ — навколо Нюрнберга та інших місць, де проводилися слухання, і другий світ — навколо Організації Об’єднаних Націй, населений людьми, які були
зайняті більш перспективними і конструктивними питаннями прав людини і міжнародною діяльністю. Я б навіть сказав, що ці два світи конкурували між собою. Рафаель Лемкін,
наприклад, не схвалював членів Комісії з прав людини, і вважав, що вони користуються
його ідеями. І навпаки, багато хто з людей, пов’язаних з Комісією з прав людини, не цікавилися тим, що відбувалося на Нюрнберзькому процесі. Яке було ваше враження в той час?
СХ: Ті, хто складав Загальну Декларацію прав людини, абсолютно явно не хотіли, щоб
Нюрнберг впливав на них. Вони вірили, що Нюрнберг належить минулому, у той час як
вони дивляться в майбутнє. Звичайно, мали місце і деякі особисті питання. Лемкін, наприклад, користувався активною підтримкою мого боса, пана Ложьє, і зробив усе можливе, щоб «проштовхнути» Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про геноцид за день до
прийняття Загальної декларації з прав людини.
Так що в цьому сенсі існувало два суперечливих пріоритети: як вирішити питання зі
страшним ворогом, якого ми перемогли, і як будувати нове майбутнє. Я вже не пам’ятаю,
наскільки це перетиналося з особистими питаннями. У той час мені здавалося, що ніхто
не був кровно зацікавлений у цьому. Ми були раді Нюрнберзькому процесу, але воліли
приділяти більше уваги Загальній декларації прав людини.
РХ: Крім Загальної декларації прав людини в той час було ще два дуже важливих питання — розробка Конвенції про права людини і створення підвалин для реалізації прав
людини. Звичайно, кримінальне право займає центральне місце в питанні реалізації, хоча,
як видається, Нюрнберг відігравав лише незначну роль в цьому відношенні. Яка була роль
Рене Кассіна на той час?
СХ: Кассін насправді відігравав дуже важливу роль. Для початку, коли справа дійшла
до розробки тексту, Кассін був кращим письменником в нашій групі. Ми мали були вирішити, чи слід писати французькою або англійською мовою. Лаутерпахт та інші британські учасники створення Загальної декларації прав людини висловилися за проект, який
дуже відрізнявся від запропонованого Кассіном. Кассін перебував під сильним впливом
Французької Декларації прав людини 1789 року і завжди закликав нас рухатися в цьому
напрямку. Він був популярний серед інших учасників, особливо представників країн Латинської Америки. Так що, Кассін, безумовно, відігравав ключову роль. Джон Пітерс Хамфрі стверджував, що він, а не Кассін, був ключовою фігурою в цьому процесі, і, звичайно,
Хамфрі був деякою мірою правий. Секретаріат заклав підвалини Декларації, а коли вони
вже закладені, ніхто не сумнівається, що вони і є найбільш важливими. І в цьому є велика
частка істини. Але ми зіткнулися з труднощами при розробці статей і при обговоренні різбув адвокатом, членом французького Опору, і, після втечі з Франції, членом уряду генерала де Голля у вигнанні. Він
був обвинувачем від Франції на Нюрнберзькому процесі. Крім того, він двічі обіймав пост французького прем’єрміністра і був міністром в різних урядах.


Рафаель Лемкін був адвокатом, поляком єврейського походження. У його дослідженні 1944 року про нацистську політику знищення в Європі «Axis Rule in Occupied Europe», вперше був використаний термін «геноцид». Лемкін
зіграв ключову роль у визнанні злочину геноциду в міжнародному праві.


Херш Лаутерпахт (1897–1960) народився в єврейській родині в Галичині, Центрально-Східна Європа. Він вивчав право у Львові, а потім у Відні. Після еміграції в Лондон в 1923 році, Лаутерпахт став одним з найвпливовіших
експертів свого покоління з конституційного і міжнародного права. У 1951 році Лаутерпахт був призначений до Комісії Організації Об’єднаних Націй з міжнародного права, і з 1954 до своєї смерті в 1960 році був суддею Міжнародного
суду. Під час війни Лаутерпахт брав участь в розробці британської політики щодо військових злочинів. Він критично відгукувався про роботу Комісії ООН з прав людини, оскільки вважав, що Комісія не змогла адекватно закріпити
права людини в обов’язкових правових нормах.
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них спірних ідей, що стосуються, головним чином, конфлікту між Сходом і Заходом. Зрештою, росіяни зіграли важливу роль у створенні Загальної Декларації прав людини.
Але повернемося до Кассіна: по-перше, він був моїм особистим другом. Кассін і я були
в уряді де Голля у вигнанні в Лондоні, де він мав дуже великий вплив. Кассін також був
другом мого тестя, і цей зв’язок був також дуже важливий для мене. Я дуже близько співпрацював з Кассіном, і я завжди був там, де він намагався чогось домогтися . Але важко
сказати, хто був там найважливішою особою. Наприклад, Елеонора Рузвельт відігравала
значну роль. Вона переконувала нас згуртуватися і не йти занадто далеко один від одного, що не було легким завданням. У 1948 році напруженість у відносинах між Сходом і Заходом була відчутною, і вони (росіяни і соціалістичні держави), зрештою, утрималися при
голосуванні за Декларацію в цілому.
РХ: Хоча ми говоримо про Кассіна, мене трохи турбує один момент, який рідко згадується в його біографії: я не розумію, як Кассін міг суміщати свою роботу в області прав
людини з французькою зовнішньою політикою в ті роки. Кассин вже був старшим державним службовцем в Алжирі, а Алжир і Африка в цілому були трампліном для повернення
де Голля до Європи під час Другої світової війни. Де Голль часто згадував тему імперії,
і я не знайшов жодного твердження, що Кассін переймався французьким колоніалізмом.
Ім’я Кассіна ніколи не виникало в дебатах про боротьбу проти колоніалізму. Як можна
примирити проголошення універсальних прав людини і триваюче колоніальне панування у В’єтнамі, Алжирі, Тунісі та Африці на південь від Сахари?
СХ: Кассін був патріотом і на той час сприймав французький колоніалізм як належне. Француз сказав собі: «Ми — велика імперія, колоніальна держава, і ми ставимося до
цього дуже серйозно. Наші мотиви повністю чесні, і ми несемо свободу нещасним африканцям». Потім, звичайно, багато чого змінилося. У 1950 році Кассин і багато моїх друзів
наполягали на деколонізації. Кассін часто закликав до скасування колоніалізму, особливо
щодо Алжиру. У ході розробки Загальної Декларації прав людини, Кассін та пані Рузвельт
змогли переконати авторів, що преамбула повинна стосуватися не тільки держав-членів,
але і залежних від них територій. Іншими словами, вже тоді було зрозуміло, що процес деколонізації, який проходив в Індії, стане ключовим питанням наступної половини століття, або, принаймні, найближчих двадцяти п’яти років. У цьому сенсі, Кассін не виступав
проти деколонізації. Але Кассін не був офіційним представником Франції. Як і всі інші,
він був лише членом великої групи. Фактично, це було одним з нововведень того часу:
Генеральний секретар особисто відбирав членів Комісії з прав людини, звісно, консультуючись з основними країнами10. Між Кассіном та Олександром Пароді, який був послом
Франції в ООН, завжди існувало напруження. У функції Пароді входив контроль за тим,
щоб нічого в цій Декларації не створювало труднощів для Франції з її колоніями. І справді, права колоніального населення були сформульовані вкрай ухильно, аби не викликати
жодних заперечень. Це було важливим питанням не тільки для Франції, але також для Великобританії і Нідерландів.
Повернемося до Кассіна: він був справжнім демократом, який допоміг у створенні
не тільки національної комісії, а й Європейського суду з прав людини. Він також виступав за Раду Європи. Він був справжнім захисником прав людини. Тому він, звичайно, розумів, що в колоніальних державах не дотримуються багатьох прав людини. Але в той
час ще не було очевидно, що це — одна з основних проблем, яку давно слід вирішити.
10

Цей спосіб призначення використовувався тільки на початковому етапі, особливо у 1946 році, коли основна
комісія складалася лише з дев’яти членів. Починаючи з 1947 року і по теперішній час, 18 членів Комісії з прав людини
призначаються своїми урядами.
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Ми були сповнені віри, і ми вважали, що Франція знаходиться у себе вдома в Алжирі, що
Франція має договори з Марокко і Тунісом, і що у Франції є колонії. Ми пишалися цією
колонізацією.
РХ: З сьогоднішньої точки зору це дуже дивно. Ця чудова декларація прав людини
була розроблена в 1947–1948 роках, і в той же самий час сили, які внесли свій позитивний
внесок у її створення, влаштовували масові вбивства на Мадагаскарі, в Індонезії та Малайзії. Як можна було не розуміти, що це дві різні площини життя? Британія просто виключила свої колонії зі сфери дії Декларації. Це було абсолютно очевидно, і в певному сенсі це
було чесно. Але в Голландії, наприклад, це повністю замовчувалося. Що стосується Франції, видається, що вона ніколи не замислювалася про ці суперечності.
СХ: Ні, я вважаю, Ви абсолютно праві, хоча я не впевнений, що «не замислювалася» це
правильний вираз. Скоріше, я б сказав, що це питання по-різному сприймалося в різних
країнах. Наприклад, у той час багато хто вважав, що французька імперія потребує модернізації. Методи, встановлені ще на Берлінській конференції 1884 року, були застарілими,
і нації повинні були об’єднатися. Франція мала колонії в Західній та Центральній Африці,
і хотіла дати Алжиру ще один шанс. Уже були спроби поступової модернізації колоніальних держав. Зрештою, тиск з боку ООН став вирішальним у справі деколонізації, і всі колонії отримали незалежність протягом менше 17 років. ООН чинило тиск, але Франція,
Нідерланди, Іспанія і Португалія продовжували чинити опір деколонізації. Але це не передбачало заперечення прав людини в колоніях цих країн, як це відбувалося з Британією.
Вони діяли в колоніях з найкращими намірами, і прагнули поступового зміцнення там
прав людини.
РХ: Ви згадали Рузвельта і Атлантичну хартію. Вийшло так, що Атлантична хартія
стала для колоній чимось на зразок бомби уповільненої дії. Будучи молодою людиною,
Нельсон Мандела прийняв її з ентузіазмом, і саме Хартія спонукала Ферхата Аббаса написати свою першу декларацію для Алжиру. Хартія була досить вибухонебезпечною, і Черчиллю це не подобалося. Тому не дивно, що права людини вийшли, нарешті, на міжнародний рівень. Вони стали потужним імпульсом для колоній в боротьбі за незалежність.
Ось чому я знаходжу вкрай дивним те, що багато європейців залишалися настільки сліпими до ситуації.
СХ: Я згоден, але «сліпий» — це, напевно, занадто сильне слово. Я думаю, що такі країни, як Франція, Нідерланди, Португалія та інші, незабаром зрозуміли, що колоніальне
правління повинно було йти своїм шляхом. Тоді, коли Загальна декларація прав людини
була готова, прийшов час працювати над звільненням колонізованих народів. Проте, для
колоніальних держав того періоду, умови цього звільнення і його терміни були важливими політичними проблемами. Потрібно було розуміти, що необхідно ретельно проаналізувати різні варіанти і можливості, що для цього потрібен час, і що зрештою звільнення
стане реальністю. Таким чином, коли в 1944 році в Браззавілі де Голль виголосив свою
промову, в якій він сказав, що в майбутньому всі стануть вільними, це означало кінець колоніальної ери11.
РХ: Деякі історики вважають, що де Голль вирішив дати незалежність Алжиру ще
в 1958 році, і що де Голль по суті спровокував переворот в Алжирі. Що Ви про це думаєте?
11
30 січня 1944 де Голль відкрив Браззавільскую Конференцію в місті, яке сьогодні є столицею Демократичної Республіки Конго, а в той час було тимчасовою резиденцією французького уряду у вигнанні. На конференції він
висловив ряд неоднозначних припущень щодо можливості того, що африканським державам можуть бути надані
більш широкі права. Див. http://www.charles-de-gaulle.org/article.php3?id_article=399, доступ 14 квітня 2009 (оригінал французькою мовою).
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СХ: Не знаю, чи так це насправді, але я вірю, що де Голль з часу Браззавіля знав, що
справа рухається в цьому напрямку. Але як можна було забезпечити збереження особливих відносин між нашою улюбленою Францією та її колишніми колоніями? Великобританія підтримувала такі відносини за допомогою Співдружності, а Королева була головою
Співдружності.
РХ: Повертаючись до Франції: коли вибухнула алжирська війна, величезною проблемою прав людини у Франції були тортури і боротьба з тортурами. Чи займалися Ви в той
час цими питаннями завдяки своїм зв’язкам з організаціями з прав людини? А як щодо
інших членів Опору, які боролися з нацистами у Франції та за її межами (наприклад,
в Лондоні)? Чи всі вони брали участь в боротьбі проти катувань у Франції чи були розбіжності?
СХ: Так, були. У 1958 році я вступив до клубу, також відомий як клуб «Jean Moulin»12.
Я працював з ними, і нашим першочерговим завданням було звільнення Алжиру. Ми писали листи до парламенту, кажучи, що настав час звільнити Алжир.
РХ: Але Ви не підписали Маніфест 121?13
СХ: Ні. З різних причин я не був у Парижі в той час. Напевно, я вже був в Алжирі, але
в будь-якому випадку я не підписав Маніфест 121. Так, я не брав участь особисто, але, звичайно, я завжди підтримував контакт з різними групами, які працюють в напрямку деколонізації. Особливо мене цікавив Алжир. Я спеціально просив відправити мене до Алжиру, щоб допомогти встановити нові зв’язки між вільним Алжиром і Францією. Поняття
«деколонізації» — дуже складне, і має на увазі не тільки звільнення, але і певну відповідальність: чи готові ці країни підтримувати свою незалежність? Чи потрібна їм додаткова
допомога? Якщо так, то яка допомога і як довго? Ми не могли просто сказати: «Ми йдемо
зараз, а вони нехай покладаються самі на себе».
РХ: Це були, звичайно, складні політичні питання, але питання прав людини було
пов’язане, насамперед, з тортурами. Я припускаю, що Кассін та інші також займалися цим
питанням. Чи перебували Ви в Лізі з прав людини?14
СХ: Так. Я завжди був її членом, з самого закінчення війни. І Ліга, і Кассін, і Тейтген
були надійними організаціями, надійними людьми15. Але ми не були задоволені. Ми завжди відчували, що французький уряд знаходиться під впливом колонізаторів, і цього
було важко позбутися. П’єр Мендес-Франс був нашим добрим другом, і нам подобалося, як
він ставився, наприклад, до Бурджіба16. Але Мендес-Франс також не закликав до негайної
12

Клуб «Jean Moulin» був названий на честь знаменитого члена Французького Опору Жана Мулена, убитого
нацистами. Клуб був заснований колишніми членами руху Опору, в тому числі Хесселом, після того, як події 1958
спровокували політичну кризу у Франції. Включає лівих і ліберальних інтелектуалів та політиків. Клуб мав великий
вплив у Франції, і його бюлетень регулярно передруковувався в Le Monde. Клуб був розпущений після політичних
потрясінь в травні 1968 року.
13

Маніфест Declaration sur le droit a l’insoumission dans la guerre d’Algerie був підписаний в 1960 році 121 провідними французькими інтелектуалами, включаючи Клода Ланцмана, Симону де Бовуар і Жан-Поля Сартра, а також інших діячів мистецтва, таких як актриса Сімона Сіньйоре і композитор П’єр Булез. У цьому заклику до громадянської
непокори стверджувалося, що війна в Алжирі незаконна. Багато хто з її підписантів в результаті втратили роботу.
14
Заснована в червні 1898 року після справи Дрейфуса, Ліга з прав людини є однією з найстаріших громадських
організацій з прав людини.
15

П’єр-Анрі Тейтген (1908–1997) був членом Опору і уряду де Голля в вигнанні, а також перехідного уряду. Будучи міністром юстиції в 1945–1946 роках, Тейтген організував процес над керівниками уряду Віші. Пізніше він вніс
значний вклад у розробку Європейської конвенції з прав людини
16

П’єр Мендес-Франс (1907–1982) був членом уряду Народного фронту Леона Блюма в 1930-х роках. Під час війни Мендес-Франс був членом Опору і уряду де Голля в вигнанні. Після війни він був міністром тимчасового уряду
де Голля. Активно брав участь в боротьбі проти колоніального ладу, коли французькі війська зазнали поразки від
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незалежності. Замість цього він був прихильником поступового руху до більшої свободи
і автономії, яке призведе до кінцевої мети — незалежності. Ми відчували, що не можемо
просто відійти в сторону. Це була складна ситуація.
РХ: Ви писали, що прийшов час, коли Ви розчарувалися в ООН, і були раді можливості
піти. Як Ви оцінюєте розвиток діяльності ООН в області прав людини з тих пір?
СХ: Я до сих пір оцінюю її вкрай позитивно, і вважаю, що ця робота є надзвичайно
важливою. Ніде, крім ООН, права людини не можуть зайняти своє гідне місце. Центральне місце прав людини в Статуті ООН означає, що, як би там не було, розвиток різних
інститутів залежить від держави. Інститути знаходяться у веденні держави, а держава
може вести себе неправильно. Наприклад, більшість держав, що входять до Ради з прав
людини, в даний момент не є демократичними, і вони можуть викликати проблеми, як
це було продемонстровано на Дурбанській конференції по боротьбі з расизмом. Цілком
можливо, буде ще багато конфліктів. Це сумно, дуже сумно. Це навіть може бути трагічним, але в цілому, прогрес іде. З одного боку, Рада тепер закликає до відповіді такі дер
жави, що дуже важливо17. І тепер у нас є безліч міжнародних трибуналів, один з яких засудив Омара Аль-Башира, який став першим чинним главою держави, проти якого було
висунуто звинувачення органом міжнародної юстиції18. Іншими словами, Верховний
Комісар Піллей, Рада з прав людини і різні неурядові організації продовжують зводити
будівлю прав людини19. Під егідою ООН проводиться велика робота із захисту прав людини, але вона як і раніше стримується суверенітетом держав. Так що боротьба залишається складною.
РХ: Якщо Статут був би футбольним матчем між принципом суверенітету і принципами прав людини, можна було б сказати, що гра закінчилася внічию. Взаємини між суверенітетом і правами людини не врегульовані в Статуті.
СХ: Так, існують і стаття 2 (7), і стаття 5520.
РХ: Насправді, ми, в деякій мірі, залишаємося на тому ж місці. Ці дві статті існують одночасно.
СХ: Обидві статті залишаються в силі, тому що вони були частиною початкового Статуту, який так ніколи і не піддався серйозному реформуванню.
в’єтнамських комуністів у Дьєн Бьєн Фу в 1954 році, Мендес-Франс сформував уряд для вирішення питання про
вихід Франції з Індокитаю. В результаті, Мендес-Франс став жертвою антисемітської наклепницької кампанії, очолюваної, зокрема, Жаном-Марі Ле Пеном. Мендес-Франс проводив переговори з питання незалежності Тунісу з Хабібом Бурджібом, лідером туніського руху за незалежність, а після подій в Алжирі він порвав з більшістю своєї партії,
яка підтримувала війну, а потім з П’ятою республікою де Голля. Цей розрив означав кінець політичній кар’єри Мендес-Франса.
17

Рада з прав людини створена в 2006 році, щоб замінити Комісію з прав людини, ввела процедуру, що відома
як Універсальний Періодичний Огляд (UPR). Вона включає в себе огляд дотримання прав людини у всіх 192 країнахчленах ООН, включаючи самих членів Ради, раз на чотири роки.
18

Міжнародний кримінальний суд пред’явив звинувачення Омару Хасану Ахмеду Аль-Баширу, президенту Судану, 4 березня 2009 року, і видав ордер на його арешт за звинуваченням у скоєнні військових злочинів і злочинів
проти людяності в Дарфурі.
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Південноафриканський суддя Наванетхем Піллей спочатку була суддею Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді в Аруча, а потім суддею Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Її чотирирічний термін на посту
Верховного комісара з прав людини почався в 2008 році.
20

Стаття 2 (7) Статуту ООН проголошує суверенітет всіх його членів: «Цей Статут ні в якій мірі не дає Організації Об’єднаних Націй права на втручання в справи, що по суті входять у внутрішню компетенцію будь-якої держави,
і не вимагає від членів Організації Об’єднаних Націй представляти такі справи на дозвіл у порядку цього Статуту,
а проте цей принцип не торкається застосування примусових заходів на підставі Глави VII». Стаття 55 (с) встановлює
в якості мети Організації Об’єднаних Націй «загальну повагу і дотримання прав людини та основних свобод для всіх,
незалежно від раси, статі, мови і релігії».
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Інтерв’ю зі Стефаном Хесселем

Обов’язок перед людством — Стефан Хессел

РХ: Якщо мені не зраджує пам’ять, спочатку планувалося через десять років провести
конференцію, переглянути Статут і внести поправки. Але ця конференція так не відбулася.
СХ: Конференція не відбулася. Через двадцять років після прийняття Статуту була
зроблена друга спроба переглянути його, але й цього разу нічого не вийшло. Сьогодні
ми все ще знаходимося на тому ж місці, що і в 1945 році. Але є й велика готовність до
адаптації. Рада Безпеки має більше повноважень, і іноді вона користується цими повноваженнями. Ми досягаємо прогресу. На сьогоднішній день серед 192 країн більше демократичних урядів, ніж 50 років тому. В цьому відношенні дуже цікава організація «Amnesty
International». Щороку «Amnesty International» видає доповідь про порушення в окремих
державах. Сьогодні лише в кількох державах спостерігається значна кількість порушень,
і навіть в цих державах, як правило, порушення не надто серйозні. Уряди і глави держав
перебувають під сильним впливом громадської думки і тиску з боку країн, які прагнуть
сприяти розвитку в рамках ООН.
Озираючись на розвиток ООН, самим чудовим часом для неї був період становлення — з 1945 по 1948 роки. Ми надихалися боротьбою з фашизмом і надією на новий кращий світ. Потім був тривалий період, приблизно до 1989 року, який ознаменувався холодною війною і тупиковими відносинами між двома силовими блоками. Але навіть у цей
період спостерігалися значні успіхи, включаючи прийняття основних договорів в області
прав людини. Після 1989 року ООН організувала низку великих тематичних конференцій,
в тому числі Конференцію з прав людини у Відні в 1993 році і Кліматичну конференцію
в Ріо, які взяли курс на нові розробки. Нарешті, адміністрація Буша розпочала новий льодовиковий період, який ми сподіваємося, зараз підходить до кінця.
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2 Права людини та їх історія з європейської
точки зору



Мартен Кьєрум

Дякую вам за надану мені можливість виступити сьогодні на тему прав людини та їх
історії з європейської точки зору, а також на тему відповідальності Європейського Союзу за захист прав людини. У минулі вихідні я прочитав перший варіант підготовлюваного моїм агентством доповіді про торгівлю дітьми в ЄС. Хоча ми дуже мало знаємо про цю
проблему, нам відомо, що тисячі дітей офіційно в’їжджають в ЄС щороку, і утримуються
в центрах для біженців або в інших місцях. Через кілька днів вони безслідно зникають
з цих центрів. Швидше за все, їх продають в секс-індустрію, відправляють працювати на
робочі місця в європейській промисловості та сільському господарстві, чи, може, викори
стовують в якості домашніх працівників. Це не історії 19-го століття або сюжети романів
Чарльза Діккенса, це — реалії ХХІ століття в Європі. Сьогодні, як і в минулому, захист людської гідності залишається великою проблемою.
У своєму сьогоднішньому виступі я зупинюся на трьох ключових моментах. По-перше, я почну з розгляду історії прав людини в Європі та останніх подій. По-друге, я звернуся
до деяких поточних проблем прав людини в Європейському Союзі. І, по-третє, я представлю огляд зусиль ЄС щодо захисту і заохочення прав людини.
Історія прав людини в Європі
Права людини в Європі мають довгу історію. Низка різних напрямків цієї історії сформували права людини в їх нинішньому вигляді. Перший напрямок, що сформував наше сучасне розуміння прав людини — це розвиток демократії. Англійська революція («Громадянська війна») 1640 року під керівництвом Олівера Кромвеля, Декларація незалежності
Сполучених Штатів 1776 року, яка також мала значний вплив на Європу, а також Французька революція 1789 року і революції 1848 року по всій Європі — все це сприяло активізації політичної і громадянської участі. Ці події допомогли створити простір для свободи
вираження думок, свободи зібрань, свободи асоціацій та права голосу.
Другим напрямом історичного розвитку, що сформував сучасне бачення прав людини, є розвиток правової держави, або того, що німці називають Rechtsstaat. Цей шлях,
можна сказати, розпочався з англійської Великої хартії вольностей 1215 року, яка вперше
передбачила право виступати проти незаконного позбавлення волі. Кілька століть пото
Цей розділ заснований на промові Мартена Кьєрума на конференції 2008 року «Прова, які роблять нас людьми» і була переглянута для публікації. Переклад з видання: Human Rights in History. Challenge for Education, p. 19–24.
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му теорія Монтеск’є про політичний розподіл влади заклала підвалини для права на справедливий судовий розгляд, заборони тортур, скасування рабства, і сучасної ідеї, що кожна
людина повинна розглядатися як юридична особа в його власному праві.
Третьою важливою подією стала активізація захисту меншин. Першим поворотним
моментом в цьому процесі став Вестфальський мир 1648 року, який надав релігійну свободу і поклав край трьом десятиліттям релігійних воєн і конфліктів, пов’язаних з меншинами. Права меншин також включають заборону на дискримінацію за ознакою раси та етнічної приналежності, в тому числі право на притулок від переслідувань, що випливають
з расових забобонів та етнічних конфліктів.
Досягнення в галузі соціальної та економічної справедливості є четвертою важливою
подією. В Данії наприкінці 1800-х років, наприклад, середня тривалість життя становила
55 років. У Копенгагені вона дорівнювала 35 рокам через жахливі житлові та санітарні
умови. Соціальні та економічні права включають право на житло, охорону здоров’я та освіту. З кінця 1700-х років усі ці події поступово почали серйозно впливати на нові конституції європейських країн.
Перебуваючи тут, у Нюрнберзі, я міг би відкрити цю промову описом сучасної історії
прав людини, яка починається з трагедії злочинної Другої світової війни. Огидні звірства
та злочини, вчинені до і під час Другої світової війни, спонукали міжнародне співтовариство зробити декілька важливих кроків. Нюрнберзький процес глобально вплинув на
розвиток міжнародного кримінального права. Він призвів до утворення постійного Міжнародного кримінального суду, який був створений 55 років потому, у 2003 році. Злочини
проти людяності, скоєні під час Другої світової війни, надихнули на створення Загальної
декларації прав людини в 1948 році, близько 60 років тому. У 1950 році була прийнята
Європейська конвенція з прав людини, і незабаром після цього був створений Європейський суд з прав людини. Крім того, створення Європейського Співтовариства стало прямою відповіддю на війну, і на сьогоднішній день Європейський Союз є найважливішим
гарантом основних прав.
Загальна декларація прав людини була і залишається основою для захисту прав людини в усьому світі. Але яку силу має цей політичний документ? До 1948 року багато країн,
особливо в Європі, обмовляли права людини в своїх національних конституціях. Чому ж
Загальна декларація стала таким значним кроком вперед? Я бачу дві основні причини.
По-перше, Декларація мала не тільки політичний характер. Її контекст, зміст і вплив
були дуже потужними і унікальними. Після прийняття Декларації права людини перейшли зі сфери національних інтересів і національного законодавства на міжнародний
рівень, і стали предметом міжнародного права. Загальна декларація — набагато більше,
ніж просто політична декларація, і більшість її положень поступово стали частиною звичайного міжнародного права.
По-друге, після того, як Загальна декларація прав людини стала основоположним
принципом для всіх, незважаючи на громадянство, права людини нарешті перестали залежати від домовленості між державою і громадянами. Знаменита стаття 1 говорить:
«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один одного в дусі братерства». Люди народжуються вільними і мають право на основні права спочатку, незалежно від держави або
закону. Права людини є загальними.


ООН, Загальна Декларація прав людини, http://www.un.org/en/documents/udhr/, 2 листопада 2009 р.
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Цікаво розглянути контекст, в якому створювалася Декларація в 1948 році. Робота над
декларацією почалося після жахливої війни, в той час, коли світ був готовий до відчутного
прогресу у визнанні та захисті прав людини. Тим не менш, часу було дуже мало, оскільки
перші ознаки холодної війни вже починали затьмарювати розум людей. У той час як Захід звертав більше уваги на політичні права, Схід виступав за розширення економічних
і соціальних прав. Тому проектна Комісія правильно вирішила розділити вихідну політичну декларацію і юридично зобов’язуючі документи. Декларацію було затверджено
в 1948 році, і тільки Радянський Союз і залежні від нього країни утрималися. Але два документи, що визначають конкретні зобов’язання кожної держави (Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права) були підготовлені до ратифікації тільки через 20 років. Після середини 1960-х були
розроблені додаткові юридично зобов’язувальні конвенції, які втілювали в собі політичні
заяви Декларації.
Паралельно з правовою сферою, права людини використовувалися як інструмент
у холодній війні. Захід використовував їх, аби підкреслити порушення політичних прав
в інших країнах. З 1950-х по 1980-і роки, діяльність у царині прав людини, урядова і неурядова, зводилася, головним чином, до виявлення і засудження порушень прав людини,
які відбувалися в Китаї і Чилі, Південній Африці та Радянському Союзі, а також в інших
країнах за залізною завісою. Протягом десятиліть права людини були частиною нашої
зовнішньої політики в Західній Європі. У той же час права людини майже ніколи не згадувалися або ставилися під сумнів в контексті нашої власної внутрішньої ситуації.
Цей зовнішньополітичний підхід почав змінюватися на початку 1990-х, коли права
людини все частіше стали посідати своє законне місце, як невід’ємна частина демократії
в усьому світі. Вони також почали бути основою внутрішніх політичних дискусій і правового розвитку в західних країнах. Знаковою подією цього впровадження прав людини
у внутрішню політику стала Всесвітня конференція з прав людини у Відні 1993 року. Понад 150 країн підтвердили свою прихильність Загальній декларації прав людини і прийняли міжнародну програму дій, яка містить інструкції та рекомендації щодо реалізації
прав людини в рамках національної правової системи.
Незабаром після конференції у Відні, в Південній Африці відбулися перші демократичні вибори, які стали ще однією важливою віхою в розвитку прав людини. Організація,
в якій я раніше працював, співпрацювала з данською поліцейською академією у підготовці поліцейських у Південній Африці. Одного разу увечері, під час вечері, данський поліцейський раптом задав очевидне питання, чому ми навчаємо поліцейських прав людини
в поліції в Південній Африці, але не у себе вдома, в Данії. Незабаром після цього права людини стали частиною програми навчання поліцейських і в нашій країні.
Впровадження прав людини у внутрішню політику та підвищення обізнаності про цю
проблему також сприяли створенню незалежних національних інститутів, що працюють
у сфері прав людини. Виникнення і розвиток цих інститутів ілюструють актуальність такого впровадження у внутрішню політику. У 1990 році у всьому світі було всього п’ять
національних інститутів, що займаються правами людини. На сьогоднішній день їх вже
більше 100. Таке зростання всього за 18 років — це величезний прогрес. Ці незалежні
органи контролюють стан прав людини всередині країни і дають рекомендації урядам
та іншим державним інститутам. Вони інформують громадськість про норми в області
прав людини і забезпечують просвітництво в цій галузі на всіх рівнях навчання. В деяких
країнах вони також мають повноваження розглядати індивідуальні скарги на порушення
прав людини.
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Іншим ключовим показником впровадження прав людини у внутрішню політику є те,
що важливою частиною корпоративного сектора в даний час стала інтеграція прав людини в бізнес-стратегії. Всього 10 років тому це було б майже немислимим. В Європі прийняття нових демократій до Ради Європи та їх подальший вступ до Європейського Союзу
є ще одним ключовим стимулом для впровадження прав людини у внутрішню політику.
Після падіння залізної завіси колишній радянський блок впроваджує питання прав людини в своє законодавство і товариство з вражаючою швидкістю.
Те, що ми спостерігаємо в Європі у зв’язку з інтеграцією прав людини, представляє
собою логічний крок розвитку демократії. Демократія без прав людини не може бути
справжньою демократією. Демократія без свободи слова, без участі, без права на освіту
і без заборони дискримінації, це, в кращому випадку, дефектна демократія. Права людини
стали невід’ємними аспектами демократії.
Проблеми прав людини в Європі
Права людини посідають центральне місце в політичних дебатах в ЄС і у внутрішній політиці держав-членів ЄС, що є досить позитивним знаком для наших демократій.
Ми звикли думати про ЄС як про економічний гігант, але як про карлика з точки зору прав
людини. Наразі ситуація змінилася: вісім років тому ЄС проголосив власну Хартію основних прав. ЄС успішно почав приймати і реалізовувати антидискримінаційне законодав
ство. У березні 2007 року він створив власний орган для моніторингу ситуації в царині
прав людини та консультування з питань прав людини — Агентство Європейського Союзу з основних прав (FRA). Це агентство сьогодні не має аналогів у світі.
Майже весь спектр проблем в царині прав людини має велике значення для сучасної
Європи. Агентство ЄС з основних прав займається різноманітними актуальними проблемами прав людини. Найбільш актуальні проблеми прав людини в Європі в даний час це:
расизм, ксенофобія, ісламофобія і антисемітизм. Ці проблеми існують у всіх частинах Європи, і неважко передбачити, що «полювання на відьом» активізується у зв’язку з фінансовою кризою. Те, як європейські держави і суспільства ставляться до осіб, які шукають
притулок, та іммігрантів, викликає серйозні питання, пов’язані з правами людини. Одним
із прикладів є тривале утримання під вартою осіб, що шукають притулок, які не скоїли
ніяких злочинів.
Інші особливо вразливі групи — це меншини, наприклад, цигани, які стикаються
з серйозними проблемами у сфері житла, охорони здоров’я, освіти та зайнятості. Існують
також численні свідчення гомофобії та нерівного ставлення до інвалідів. Багато що ще
належить зробити для ліквідації гендерної нерівності, що найбільш гостро проявляється
в сфері побутового насильства та оплати праці. Інші питання, якими до цього часу нехтували, включають права психічно хворих і права дітей. Додаткові питання стосуються захисту конфіденційної особистої інформації у зв’язку з боротьбою з тероризмом, доступу
до правосуддя та права на справедливий судовий розгляд.
Важливість цих питань здається очевидною, але занадто часто невігластво і самовдоволення перешкоджають прогресу у їх вирішенні. Крім того, опозиція з боку основних
груп у суспільстві робить меншини більш уразливими. У багатьох країнах расистські політичні тенденції більше не є виключною прерогативою екстремістських політичних груп,
але вже просочилися і в основне політичне середовище. Ці явища повинні стосуватися
всіх нас. Вони можуть призвести до легітимізації і тривіалізації расистських настроїв, що,
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зрештою, допоможе виправдати дискримінацію, переслідування і навіть насильницькі
напади на представників меншин.
Проте працювати в області прав людини не завжди просто, особливо якщо ця діяльність вимагає балансування між полярно протилежними точками зору. Я хочу згадати
два недавніх приклади: карикатури на Мухаммеда в Данії і боротьбу з тероризмом після
11 вересня.
Карикатури на Мухаммеда обговорювалися в усьому світі, в першу чергу, з точки зору
конфлікту між свободою слова і свободою віросповідання. Я вважаю, що багато з цих спорів
були зосереджені на неправильних питаннях. Потрібно було обговорювати не протистояння між свободою слова і свободою віросповідання, які є основними правами людини. Реальні обговорення повинні були бути зосереджені на тому, чи можна вважати карикатури
на Мухаммеда проявом ненависті або, більш широко, чи потрібно забороняти ненависть.
Звичайно, на ці питання важко відповісти, але наші демократичні суспільства повинні постійно їх обговорювати. Всі демократичні країни вирішили ввести обмеження на свободу
вираження поглядів з метою захисту інших основних прав людини, наприклад, для захисту
людей від навмисних актів ненависті, які підбурюють до насильства чи ненависті. Але як
можна досягти належної рівноваги між захистом людей від расистських проявів та забезпеченням свободи вираження думок, яка залишається наріжним каменем нашої демократії?
Мій другий приклад стосується боротьби з тероризмом. 11 вересня відкрило нову
главу в боротьбі з тероризмом і мало серйозні наслідки для нашої сьогоднішньої концепції прав людини. Багато країн ввели закони, пов’язані з безпекою, або внесли поправки
до цих законів, які ніколи не були б прийняті парламентами, ЗМІ та громадською думкою
до 2001 року. Тонкий баланс між виправданими завданнями безпеки і захистом фундаментальних свобод посідає помітне місце в парламентських дебатах, наукових дискусіях
і доповідях з прав людини. Як показує історія розвитку прав людини, права людини — це
вкрай важливі принципи, які повинні залишатися основними в нашому демократичному
суспільстві, однак, оскільки права людини формуються минулим досвідом, вони не можуть існувати окремо від проблем громадської безпеки. Тому заходи безпеки обов’язково
повинні спиратися на права людини і реалізовуватися в рамках цих прав.
У міжнародному законодавстві в сфері прав людини має бути ретельно дотримано балансу між індивідуальними свободами і безпекою в рамках існуючих конвенцій з правами
людини. Крім того, законодавство в галузі прав людини саме по собі передає накопичений досвід новим поколінням. Наприклад, внаслідок війни в Алжирі, Франція дізналася
про те, що було відомо і раніше: порушення прав людини в ході конфлікту лише посилюють конфлікт. В Абу-Грейб і Гуантанамо нам ще раз був учинений цей урок. Права людини є загальними. Їх мають і наші вороги, і навіть самі жорстокі злочинці. Ці два приклади, пов’язані зі свободою слова і боротьбою з тероризмом, показують, що немає простих
рішень і немає швидких рішень. Необхідність подальшого обговорення прав людини залишається актуальною. Права людини продовжують розвиватися, і ми повинні відкрито
обговорювати виникаючі складності.
Плани на майбутнє
Як може ЄС захищати і заохочувати права людини? Права людини пройшли довгий шлях розвитку, але, як і раніше, потребують прийняття додаткового законодавства
та вдосконалення його застосування. Європа може похвалитися багатьма досягненнями
в області прав людини. Європейський Суд з прав людини є зразком юридичного прогресу
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прав людини для всього світу. Директиви ЄС по боротьбі з дискримінацією мали величезний вплив на розвиток національного законодавства та механізми забезпечення рівності.
Безсумнівно, ЄС може поділитися з рештою світу кращими моделями передової практики.
Крім того, Хартія основних прав ЄС сприятиме розвитку захисту прав людини.
Загалом, населення ЄС має високий рівень захисту, і тут є чудові основи прав людини.
Але є і серйозні недоліки. Наразі у багатьох державах-членах законодавство нерівномірно
захищає різні групи. Наприклад, ми можемо позиватися до суду на роботодавця за дискримінацію за ознакою етнічного походження або статі, але не за ознакою віку, інвалідності або сексуальної орієнтації. Інваліди захищені від дискримінації у сфері зайнятості,
але далеко не в такій же мірі в сфері освіти. Цей перелік можна продовжити. Права людини
повинні бути загальними, і всі люди повинні мати рівні права на рівне ставлення, за винятком випадків, коли існують дуже вагомі підстави для диференціації. У липні 2008 року
Європейська Комісія запропонувала нове, більш всеосяжне антидискримінаційне законодавство, яке допомогло б усунути існуючі недоліки.
Тим не менш, навіть найкращі закони марні, якщо вони належним чином не виконуються. Щоб сприяти належному виконанню таких законів, люди повинні знати свої основні права. Відповідно до недавнього дослідження «Eurobarometer», тільки одна третина громадян ЄС знатиме свої права, якщо стануть жертвами дискримінації. Дослідження
свідчить, що попереду у нас багато роботи. У кожному аеропорту розвішені плакати, які
роз’яснюють людям їхні права як пасажирів. Право на рівність має бути так само візуалізовано — в меріях, на підприємствах, в школах, навіть у місцевих поштових відділеннях. Права людини повинні пояснюватися за допомогою урядових кампаній, у шкільних
програмах та в засобах масової інформації. Політики, юристи та судді, поліцейські, вчителі і постачальники послуг також повинні бути інформовані про права людини, оскільки вони відіграють важливу роль у справі заохочення та захисту прав людини. Медсестра
в лікарні для душевнохворих також є потенційним правозахисником.
Як тільки ми гарантуємо достатній юридичний захист прав людини, і люди усвідомлюють свої права, нам знадобляться кошти для ліквідації дискримінації. Таким чином,
наступною нагальною необхідністю є створення компетентних органів для надання допомоги жертвам порушень прав людини. Законодавство ЄС зобов’язує держави-члени
розвивати органи з контролю над дискримінацією, і ООН настійно закликає держави заснувати національні правозахисні інститути. Проте, до кінця 2007 року в трьох державахчленах органи по боротьбі з дискримінацією навіть не були створені. У багатьох державах-членах такі органи та правозахисні інститути, хоч і існують, але є дещо пасивними
у вирішенні ключових питань. Нам потрібні національні інститути і механізми захисту
та заохочення прав людини. Вони повинні бути незалежними, адекватно фінансуватися
і мати достатні повноваження, щоб ефективно виконувати свої обов’язки.
До цього часу НУО активно підтримували жертв порушень прав людини. Така активна громадянська участь і активне громадянське суспільство мають вирішальне значення
для прав людини. Мовчання завжди підтримує пригнічення. Громадянське суспільство —
це очі, вуха і голос для захисту і заохочення прав людини. Таким чином, важливість неурядових організацій не може бути переоцінена. Громадянське суспільство та неурядові
організації відіграють ключову роль у забезпеченні підзвітності європейських урядів, дер
жавних установ і підприємств. Вони проводять дослідження і лобіюють, працюють над
підвищенням обізнаності громадськості та дають людям можливість висловлювати свої
погляди. Вони часто генерують корисні пропозиції. Організаціям громадянського суспільства простіше оцінювати ситуацію з реалізацією основних прав на місцях, в першу чергу
тому, що вони знаходяться ближче до жертв порушень.
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Офіційна функція Агентства з основних прав полягає в тому, щоб підтримувати постійний діалог з організаціями громадянського суспільства. FRA створила певну структуру для полегшення цього діалогу — платформу Основних Прав. Ця платформа є мережею
Агентства зі співпраці та обміну інформацією з громадянським суспільством. Це — перша
велика європейська платформа, яка дозволяє різним групам проводити спільну роботу,
пов’язану з широким спектром фундаментальних проблем в царині прав людини. У функ
ції Агентства ЄС з основних прав входить підтримка всіх цих елементів — створення законів, їх виконання, підвищення обізнаності, створення компетентних органів та діалогу
з громадянським суспільством.
Такий комплексний підхід дає можливість спільно просувати основні права новаторськими та ефективними методами. Завдяки нашим аналітичним і консультативним
функціям ми можемо допомогти просуванню прав людини. Важливою передумовою для
просування прав людини є наша мережа експертів з прав людини та організацій громадянського суспільства в країнах ЄС, а також наші відносини з тими, хто відповідає за захист прав людини в Європі — інститутами ЄС, урядами держав-членів та органами місцевого самоврядування. Значна кількість нагальних проблем прав людини залишається на
порядку денному ЄС. Вони включають в себе ставлення до меншин, права таких вразливих груп населення, як діти чи інваліди, а також питання прав людини, які можуть впливати на всіх людей, наприклад, дискримінація за віком та захист персональних даних. Ми
повинні забезпечити, щоб порушенням прав людини і дискримінації не було місця в наших демократіях. Також необхідно удосконалювати законодавство, підвищувати рівень
обізнаності та створювати компетентні органи для захисту жертв порушень прав людини. Проголошення Хартії основних прав і створення Агентства з фундаментальних прав
підкреслює важливість прав людини для ЄС.
Я хотів би завершити свою промову висловом «матері» Загальної Декларації прав людини Елеонори Рузвельт. Елеонора Рузвельт сказала: «Права людини існують в тій мірі,
в якій їх поважають люди у відносинах один з одним, і уряди у відносинах з громадянами». Це було сказано в 1948 році. Ми повинні продовжувати виступати єдиним фронтом,
аби повною мірою виконати обіцянку, дану на початку мого виступу, і забезпечити, щоб
діти не були предметом торгівлі.
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«Найбільш чорний день в моєму житті» — так Рафаель Лемкін відгукнувся про винесення вироку Нюрнберзьким трибуналом. Прокурор з військових злочинів Генрі
Т. Кінг, який зустрівся з Лемкіним в холі готелю «Grand Hotel» у Нюрнберзі на початку
жовтня 1946 року, описав його так: «Неголений, одяг в лахмітті, розпатланий». Кінг
розповідав:
Коли я побачив Лемкіна в Нюрнберзі, він був дуже засмучений. Він був стривожений тим,
що Міжнародний військовий трибунал (МВТ) — Нюрнберзький суд — у своєму рішенні
приділяє недостатньо уваги боротьбі з геноцидом. Це пояснюється тим, що МВТ в своєму рішенні обмежувався геноцидом у воєнний час і не розглядав геноцид в мирний час.
У той час, Лемкін був дуже захоплений просуванням своїх ідей. Після того як він звернувся до мене кілька разів, мені довелося сказати йому, що я безсилий якось вплинути на цю
обмеженість в постанові суду.

Лемкін нещодавно дізнався, що практично всі члени його сім’ї загинули, ставши жертвами злочину, якому він дав ім’я. Сам він лежав у лікарні в Парижі, і, очевидно, переживав
період серйозних фізичних і емоційних потрясінь. За словами його біографа Джона Купера, на лікарняному ліжку «він випадково почув по радіо про майбутнє засідання Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку» і «був украй збуджений цією
новиною, вважаючи, що, нарешті, з’явився форум, де до нього прислухаються» . Він організував переїзд на військовому транспорті в Нью-Йорк, і відразу ж відправився в Генеральну Асамблею, а потім на зустріч на покинутій фабриці біля озера Саксесс на Лонг-Айленд, в передмісті Нью-Йорка. Лемкін почав свою кампанію на першій сесії Генеральної
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, що призвело до прийняття Резолюції 96 (I), яка
засудила геноцид як міжнародний злочин. Двома роками раніше, у своїй основоположній
праці, книзі «Axis Rule in Occupied Europe», Лемкін вказав на недоліки в існуючому міжнародному праві і закликав визнати новий злочин, якому він дав назву — «геноцид». «Нові
концепції вимагають нових термінів», пояснив Лемкін. Термін «геноцид» застосовується
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до знищення нації або етнічної групи, пояснив він, описавши це як «стару практику в сучасній формі». У Генеральній Асамблеї Лемкін відразу отримав підтримку трьох делегацій — Індії, Куби та Панами — за запропонований ним проект резолюції про геноцид. Пояснюючи, чому резолюція необхідна, кубинський делегат, Ернесто Діхіго, сказав, що вона
необхідна для усунення недоробок Нюрнберзького процесу, через які діяння, вчинені до
війни, залишилися безкарними. Звірства нацистів були засуджені в Нюрнберзі як «злочини проти людяності», і Міжнародний військовий трибунал використовував цю концепцію так, що вона стосувалась тільки діянь, що були вчинені після початку війни у вересні
1939 року, іншими словами, «військового геноциду», а не «геноциду в мирний час», повідомив Генрі Кинг.
Один з пунктів преамбули до проекту резолюції був такий: «У той час як покарання
за особливо тяжкі злочини геноциду, що вчинені в мирний час, знаходиться у виключній
територіальної юрисдикції судових органів кожної держави, відносно менш значущі злочини, такі як піратство, торгівля жінками, дітьми, наркотиками і непристойні публікації,
вважаються міжнародними злочинами, що мають міжнародне значення…». Цей пункт
не потрапив в остаточний варіант Резолюції 96 (I), оскільки більшість членів Генеральної
Асамблеї не були готові визнати універсальну юрисдикцію щодо злочину геноциду. Проте, резолюція, текст якої підготовлений Лемкіним, був дещо пом’якшений, стала початком процесу, який завершився два роки потому прийняттям Конвенції про запобігання
та покарання злочину геноциду10.
Таким чином, визнання Генеральною Асамблеєю ООН геноциду міжнародним злочином і його визначення в Конвенції 1948 року можна розглядати як реакцію на вирок Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу. Саме той факт, що Нюрнберг не визнав міжнародними злочинами звірства, скоєні в мирний час, пробудив перші ініціативи
в напрямку визначення злочину геноциду. Якби Нюрнберг визнав, що міжнародне кримінальне право поширюється на звірства, скоєні в мирний час, ми могли б ніколи не побачити Конвенції про геноцид. Рафаель Лемкін, ймовірно, залишився б усього лише дивною
ексцентричною людиною, якою його запам’ятав Генрі Кинг в «Grand Hotel» у Нюрнберзі,
а не відомим «батьком Конвенції про геноцид»11.
Сама Конвенція була прийнята Генеральною Асамблеєю 9 грудня 1948 року. Її можна вважати першим договором з прав людини в сучасній історії. Кілька годин по тому,
Генеральна Асамблея прийняла документ, який, безсумнівно, став наріжним каменем
сучасного міжнародного права у сфері прав людини — Загальну декларацію прав людини12. Протягом десятиліть, пам’ять про прийняття Конвенції про геноцид затемнювалася пам’яттю про прийняття Загальної Декларації. Це трохи схоже на становище дитини,
який мав нещастя народитися 25 грудня, і який змушений святкувати свій день народження в набагато більш значимий день. У Палаці Шайо в Парижі, де були прийняті ці два
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документи, встановлено меморіальну дошку, присвячену Загальній декларації, але до
грудня 2008 року нічого там не нагадувало про Конвенцію про геноцид, поки французький міністр закордонних справ не відкрив відповідний пам’ятний знак.
З часом важливість Конвенції про геноцид усвідомлюється дедалі більше, не тільки
як джерело важливих норм міжнародного кримінального права, а й як визначальний документ в загальній системі міжнародного права у сфері прав людини. Наполягаючи на
тому, що «геноцид в мирний час» повинен каратися як міжнародний злочин, Генеральна Асамблея зробила гігантський крок вперед у справі захисту прав людини. Це зробило
порушення права на життя або існування національних, етнічних, расових чи релігійних
меншин одночасно міжнародним протиправним діянням і міжнародним злочином13. Генеральна Асамблея також запропонувала створити міжнародний кримінальний суд для
забезпечення дотримання Конвенції.
Конвенція набула чинності в 1951 році, але найближчі півстоліття перебувала в тіні.
Цілком можливо, Конвенція випередила свій час: світ міг прийняти цю радикальну концепцію міжнародного права в післявоєнній ейфорії, але вона стала недієвою під час холодної війни. Тільки в 1990-х роках в міжнародному кримінальному праві почалося відродження. В результаті на Конвенцію про геноцид звернули увагу і визнали її роль у витоків
системи. Ідеї та концепції, представлені в Конвенції, отримали розвиток в нових сучасних
інститутах та документах, таких як Міжнародний кримінальний трибунал по колишній
Югославії і Римський Статут Міжнародного кримінального суду.
Права людини, ООН і звинувачення у військових злочинах
Є кілька можливих відправних точок для дискусії про походження Загальної декларації прав людини та Конвенції про геноцид. Кожна з них має свої джерела, такі як закони
про збройні конфлікти, міжнародний захист біженців та національних меншин, а також
незакінчена діяльність зі створення міжнародного кримінального правосуддя в період
після Першої світової війни. Всі вони мають спільну ДНК, яка вперше стала впізнаваною на початку Другої світової війни. На відміну від Першої світової війни, витоки і зміст
якої старанно вуалюються дряхліючими імперіями, які залишаються прихильниками колоніалізму, Друга світова війна була міжнародною боротьбою проти варварства, геноциду, тоталітаризму і національного гноблення. Десятки мільйонів були принесені в жертву
розгрому фашизму і надії на новий світовий порядок. Друга світова війна, таким чином,
мала моральний авторитет, якого не вистачало її попередниці.
Атлантична Хартія, підписана Сполученим Королівством та Сполученими Штатами
всього за кілька місяців до вступу останніх у війну, проголошувала права людини в узагальненій формі14. Вона визнавала право всіх народів обирати собі форму правління, при
якій вони хочуть жити, закликала до «підвищення трудових стандартів, економічного
розвитку та соціальної безпеки», і свідчила, що всі держави повинні відмовитися від за13
За законом, «міжнародне протиправне діяння» — це питання відповідальності держави, в той час як «міжнародний злочин» є предметом індивідуальної відповідальності
14

Атлантична Хартія, [1942] CTS 1; підписана 14 серпня 1941 р. Франкліном Д. Рузвельтом і Черчіллем Уїнстоном
(обидва підписи на оригіналі зроблені почерком Рузвельта). Офіційної версії не існує; див. New Cambridge Modern
History (1968): 811–812
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стосування сили15. Атлантична Хартія була підписана Рузвельтом і Черчіллем на борту
британського військового корабля «Принц Уельський» в затоці Плацентія , неподалік від
узбережжя Ньюфаундленду. Раніше в тому ж році, у своєму зверненні «State of the Union»,
Рузвельт заявив, що повоєнна система буде будуватися на «чотирьох основних свободах
людини»:
По-перше, це свобода слова і переконань — у всьому світі. По-друге, свобода кожної
людини поклонятися Богу по-своєму — у всьому світі. По-третє, свобода від нужди — що
в світовому контексті означає економічні домовленості, які забезпечать всім країнам здорове мирне життя населення — у всьому світі. По-четверте, свобода від страху — що в світовому контексті означає зниження озброєнь до такого рівня і таким чином, що жодна
країна не буде в змозі здійснити акт фізичної агресії проти будь-якого сусіда — у всьому
світі16.
Хвилюючі і безсмертні слова Франкліна Д. Рузвельта знайшли своє відображення
в преамбулі Загальної декларації з прав людини: «Беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства,
і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей»17.
Коли війна наближалася до кінця, на дипломатичній конференції в Сан-Франциско
був прийнятий Статут Організації Об’єднаних Націй, в якому правам людини приділялася
безпрецедентна увага18. У Статуті неодноразово згадуються права людини, і говориться,
що «заохочення і розвиток поваги до прав людини і основних свобод для всіх, незалежно
від раси, статі, мови чи релігії» є однією з цілей Організації Об’єднаних Націй. Проте, на
розчарування багатьох, сильні світу цього відмовилися від раніше взятого зобов’язання
включити декларацію прав людини в Статут. Задовго до конференції в Сан-Франциско
в червні 1945 року, на якій був прийнятий Статут Організації Об’єднаних Націй, міністер
ства закордонних справ, науковці та неурядові організації працювали над підготовкою
проекту декларації прав людини, яка повинна була стати частиною повоєнної правової
системи, і, в ідеалі , бути включена до установчих документів нової організації19. Учасники конференції в Сан-Франциско вдалися до компромісу: вони поверхнево згадали в Статуті права людини, але відклали прийняття більш істотного документа. Крім того, був
ще один вкрай неприємний виняток: Статут не уповноважує Організацію Об’єднаних Націй «втручатися в справи, які по суті входять у внутрішню компетенцію будь-якої держави»20. Три роки потому, через кілька годин після затвердження тексту Конвенції про геноцид, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію
прав людини, завершивши, по суті, роботу, не закінчену в Сан-Франциско. На своїй третій
сесії, яка відбулася в Парижі в жовтні-грудні 1948 року, різні допоміжні органи Генеральної Асамблеї розробили два тексти: Третій комітет займався Загальною Декларацією,
15

Про роль Атлантичної Хартії у розвитку міжнародних прав людини, див. Elizabeth Borgwardt, A New Deal for
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а Шостий комітет — Конвенцією про геноцид. Обидва документи були спрямовані, різними і взаємодоповнюючими способами, на запобігання звірств, скоєних державою проти
власного цивільного населення.
Злочини проти людяності та створення Конвенції
про геноцид 1948 року
Коли текст Конвенції про геноцид обговорювалося в Шостому комітеті Генеральної
Асамблеї, часто виникали суперечки про зв’язок геноциду зі злочинами проти людяності,
викликані рішенням Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі. Секретаріат
Організації Об’єднаних Націй підготував записку стосовно зв’язку геноциду зі злочинами проти людяності, в якій він наполягав на необхідності визнання геноциду окремим
злочином, щоб уникнути виняткового зв’язку таких злочинів зі збройними конфліктами,
як це сталося в Нюрнберзі21. Питання, чи є геноцид автономним злочином або формою
злочину проти людяності, викликало бурхливі дискусії. Франція висунула конкурентний
проект конвенції. Стаття I цього документа починалася з твердження, що «злочин проти
людяності, який зветься геноцидом, являє собою замах на життя групи людей або індивіда як члена такої групи, зокрема, через його національність, расу, релігію або переконання»22. Це було, звичайно, пов’язано з ідеєю, що містилася в остаточному варіанті статті I,
що геноцид є злочином, який може бути скоєний як у мирний, так і у воєнний час23. Представник Бразилії в Шостому комітеті сказав, що злочини проти людяності, як вони визначені в Нюрнберзькому Статуті, включають геноцид, але тільки якщо він був здійснений
під час війни або в зв’язку з її підготовкою. Геноцид, однак, повинен бути визначений як
злочин, який може бути скоєний і в мирний час24. Бразильський делегат звернув увагу
на плутанину в Нюрнберзі щодо масштабу поняття «злочин проти людяності» і сказав:
«У зв’язку з невизначеністю щодо концепції злочину проти людяності, було б добре ви
значити геноцид як окремий злочин, вчинений у відношенні певних груп людських істот
як таких»25 . Суперечки виникали також в контексті преамбули. Венесуела представила
проект преамбули, в якому, як вони пояснили, були опущені будь-які посилання на Нюрнберзький трибунал, оскільки геноцид не є злочином проти людяності26. Франція внесла свої пропозиції щодо преамбули, з яких найбільш значущим було додавання посилання на рішення Нюрнберзького трибуналу27. Зрештою, звичайно, ніякі згадки Нюрнберга
і злочинів проти людяності не були включені в остаточний текст Конвенції.
21

Relations Between the Convention on Genocide on the One Hand and the Formulation of the Nurnberg Principles and
the Preparation of a Draft Code of Offences Against Peace and Security on the Other», UN Doc. E/AC.25/3.

22
UN Doc. A/C.6/211, Art. I. See also UN Doc. A/C.6/SR.67 (Chaumont, France). Франція була стурбована тим, що її
пропозиція буде забута, якщо Комітет вивчить проект спеціального комітету. Голова запевнив представника Франції, що цього не трапиться; см. UN Doc. A/C.6/SR.66.
23
Див, наприклад, коментар в UN Doc. A/C.6/SR.67 (Морозов, Радянський Союз) і UN Doc. A/C.6/SR.68 (де Беус,
Нідерланди).
24
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UN Doc. A/C.6/SR.63 (Amado, Brazil).
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UN Doc. A/C.6/SR.109.

UN Doc. A/C.6/267. У пропозиції Франції йшлося: «3. Замінити третій підпункту наступним: „Беручи до уваги
правовий прецедент, створений рішенням Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі 30 вересня — 1 жовт
ня«». Радянська преамбула, UN Doc. A/C.6/215/Rev.1 включала аналогічний пункт: «Беручи до уваги той факт, що
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Конвенція про геноцид являє собою спробу забезпечити перспективне визначення
злочинів, що розглядалися на Нюрнберзькому процесі, але з використанням іншої термінології. Звичайно, це — результат компромісу. Нюрнберзький прецедент, відповідно до
якого термін «злочин проти людяності» не застосовується до злодіянь, скоєних у мирний
час, не був помилкою або недоглядом. Швидше за все, це було ретельно продумане правове формулювання, спрямоване на боротьбу з нацистськими звірствами, що раніше перебували за межами міжнародного права, і яке, в той же час, нічим не загрожувало творцям
трибуналу. Ті ж самі сильні світу цього були готові погодитися на судове переслідування
злочинів, скоєних у мирний час, тільки якщо вони будуть визначені набагато вужче, ніж
у Статуті Міжнародного військового трибуналу. Іншими словами, нюрнберзьке визначення злочинів проти людяності охоплює порівняно широке коло діянь, але тільки в тій мірі,
в якій вони пов’язані з агресивною війною, в той час як Конвенція про геноцид стосується
більш вузького кола діянь, хоча вони можуть мати місце і в мирний час.
У дійсності, однак, видається, що терміни «геноцид» і «злочин проти людяності» використовувалися як синоніми. Через кілька місяців після публікації «Axis Rule in Occupied
Europe» в листопаді 1944 року, неологізм Лемкіна стали широко використовувати для
позначення звірств нацистів. Він кілька разів згадується в протоколах Лондонської конференції і Трибуналу. У своєму «плановому Меморандумі, поширеному серед делегацій на
початку лондонської конференції в червні 1945 року» суддя Роберт Джексон виклав докази, які він планував надати суду. Посилаючись на «Докази злочинів підсудного та інших
злочинів», він писав: «Геноцид і знищення расових меншин і підкореного населення за допомогою таких засобів і методів, як: (1) недоїдання, (2) стерилізація та кастрація, (3) позбавлення одягу, притулку, палива, каналізації, медичної допомоги; (4) депортація для
примусової праці; (5) робота в нелюдських умовах»28. У своєму вироку Міжнародний військовий трибунал звинуватив нацистів в «навмисному і систематичному геноциді, тобто
винищенні расових і національних груп, по відношенню до цивільного населення на окупованих територіях з метою знищення конкретних рас і класів людей, а також національних, расових чи релігійних груп, особливо євреїв, поляків і циган»29. Комісія Організації
Об’єднаних Націй з військових злочинів пізніше зазначила, що «включаючи це конкретне звинувачення, звинувачення намагалося ввести і закріпити новий тип міжнародних
злочинів»30. В ході судового розгляду, сер Девід Максвелл-Файф, головний обвинувач від
Великобританії, нагадав одному з обвинувачених, Костянтину фон Нейрат, що він звинувачується в геноциді, який являє собою «винищення расових і національних груп, або, як
він визначається у відомій книзі професора Лемкіна, „скоординований план різних дій,
спрямованих на знищення найважливіших засад життя національних груп з метою знищення самих груп«»31. У своїй заключній промові французький обвинувач Шампетьє де
Рібе заявив: «Цей злочин є таким жахливим, таким безпрецедентним в людській історії,
Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі у своїх рішеннях від 30 вересня — 1 жовтня 1946 засудив, відповідно
до різних правових положень, окремих осіб , які вчинили діяння, аналогічні тим, за які цією Конвенцією передбачено покарання».
28
Robert H. Jackson, Report of Robert H. Jackson, United States Representative to the international Conference on Military
Trials London 1945 (Washington, D.C., 1949): 6.
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Міжнародний військовий трибунал, Trial of the Major War Criminals Before the international Military Tribunal:
Proceedings. France et al. v. Goering et al. (1946), vol. XXII (Nuremberg, 1948): 45–46.
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Комісія ООН з військових злочинів, History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of
the Laws ofWar (London, 1948), особ. 197.
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Міжнародний військовий трибунал, Trial of the Major War Criminals Before the international Military Tribunal:
Proceedings, vol. XVII (Nuremberg, 1947): 61.
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що для його визначення довелося придумати нове слово — «геноцид»32. Він говорив про
«найстрашніший злочин — геноцид»33. Британський обвинувач, сер Хартлі Шоукросс,
також використовував цей термін у своїй заключній промові: «Геноцид не обмежувався
винищенням євреїв і циган. Він застосовувався в різних формах в Югославії, до жителів
Ельзас-Лотарингії, які не були етнічними німцями, до жителів Нідерландів і Норвегії»34.
Шоукросс говорив про те, як «цілі геноциду були сформульовані Гітлером»35. Він пояснив: «Нацисти також використовували різні біологічні засоби для проведення геноциду.
Вони свідомо знижували народжуваність в окупованих країнах, практикували стерилізацію, кастрацію і аборти, поділяли чоловіків і дружин, чоловіків і жінок, і перешкоджали шлюбам»36. Хоча в остаточному рішенні по справі найбільших військових злочинців,
прийнятому 30 вересня — 1 жовтня 1946 року, не використовувався цей термін, в цьому
рішенні досить докладно роз’яснюється, що таке злочин геноциду. Лемкін пізніше писав,
що «докази, пред’явлені на Нюрнберзькому процесі, повністю підтримали концепцію геноциду»37. Але геноцид, по суті, не був злочином відповідно до Статуту Міжнародного
військового трибуналу. Замість цього, в обвинуваченні використовувалося поняття злочинів проти людяності, яке тоді мало схоже значення, поряд зі «злочинами проти миру»
і «військовими злочинами». Після грунтовного обговорення, укладачі Статуту вирішили додати злочини проти людяності, щоб заповнити очевидний пробіл в існуючих нормах міжнародного права, що застосовуються до звірств нацистів, а саме переслідування
цивільного населення в Німеччині. Робота з визначення цієї нової категорії міжнародних
злочинів показує, чому неодноразово згаданий зв’язок з озброєним конфліктом, що обмежує юрисдикцію Трибуналу «військовим геноцидом», був введений в положення про
злочини проти людяності, які застосовувалися на Нюрнберзькому процесі.
В Правовому комітеті Комісії ООН з військових злочинів, який збирався в 1944
і 1945 роках, представник Сполучених Штатів Герберт С. Пелл використовував термін
«злочини проти людяності» для опису злочинів, скоєних стосовно осіб без громадянства
або щодо будь-яких осіб через їх расу або релігію»38. Частіше за все, ця концепція описувалася з використанням таких термінів, як «звірства» і «переслідування». У травні
1944 року Правовий комітет представив проект резолюції на пленарному засіданні Комісії, закликаючи її широко використовувати свої повноваження і розглядати «злочини,
вчинені щодо будь-яких осіб, незалежно від національності, включаючи осіб без громадянства, через їх расу, національність, релігійні чи політичні переконання, незалежно від
того, де вони були здійснені»39. Лорд Саймон, британський лорд-канцлер, дав деякі пояснення з цього приводу:
Це відкрило б дуже широке поле. Без сумніву, ви маєте на увазі звірства, скоєні проти
євреїв. Я вважаю, немає жодних сумнівів в тому, що масові вбивства, які сталися на оку32
Міжнародний військовий трибунал, Trial of the Major War Criminals Before the international Military Tribunal:
Proceedings, vol. XIX (Nuremberg, 1947): 531.
33
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пованих територіях, підпадають у категорію військових злочинів, і, безсумнівно, знаходяться у віданні Комісії. Без сумніву, вони є частиною політики, якої нацистський уряд
дотримувався з самого початку, і я цілком можу зрозуміти комісію в її бажанні отримати,
розглянути і представити докази, які проливають світло на те, що можна назвати політикою знищення. Я вважаю, що висловлю точку зору уряду Його Величності, заявивши,
що він не хотів б, щоб Комісія накладала будь-які непотрібні обмеження на докази, які
можуть торкатися цієї теми. Однак, як мені здається, слід попередити, що питання про
дії такого роду, скоєних на території противника, викликає серйозні труднощі40. Державний Департамент Сполучених Штатів рішуче підтримав думку, що переслідування за військові злочини повинно стосуватися відповідальності німців за злочини, вчинені щодо
меншин в межах їх власних кордонів41. Це нагадує позицію, зайняту у 1919 році Робертом
Лансінгом і Джеймсом Брауном Скоттом, представниками Сполучених Штатів, в ході розгляду звірств, скоєних під час Першої світової війни42.
Пізніше, в 1944 році і на початку 1945 року, ставлення великих держав, включаючи
США, змінилося. Проект уряду США від 16 травня 1945 року, який мав свій розвиток на
конференції в Сан-Франциско, наділяв суд юрисдикцією розглядати «звірства та злочини, вчинені з 1933 року в порушення застосовних положень внутрішнього законодавства
кожної з сторін, Країн Осі або сателітів, включаючи злодіяння і переслідування за расовими або релігійними мотивами»43. На Лондонській конференції, яка розпочалася 26 червня
1945 року, Сполучені Штати представили текст, в якому викладалися застереження Мартенса в Гаазьких конвенціях 1899 і 1907 років. Посилання на «принципи права націй, що
випливають із звичаїв, встановлених серед цивілізованих народів, із законів людяності
та вимог суспільної свідомості» була пов’язана із злочином агресії44. Протокол засідання
не залишає сумнівів у тому, що чотири країни наполягали на зв’язку між самою війною
і звірствами, вчиненими нацистами проти власного єврейського населення. Саме на цій
підставі, і тільки на цій підставі, вони вважали себе такими, які мали право продовжувати.
Відмінності були сформульовані головою делегації США Робертом Джексоном на зустрічі
23 липня 1945:
Загальним принципом зовнішньої політики нашого уряду з незапам’ятних часів було
те, що внутрішні справи іншої держави зазвичай нас не обходили, тобто те, як Німеччина чи будь-яка інша країна поводиться зі своїми жителями, обходило нас не більше, ніж
наші проблеми обходять будь-який інший уряд Причина, через яку ця програма знищення євреїв і меншин перетворюється на міжнародну проблему, полягає в наступному: це
було частиною плану злочинної війни. Якщо не враховувати зв’язок з війною, я думаю,
у нас немає підстав розглядати ці звірства. Ці злочини були частиною підготовки до війни
або ведення війни, хоча і відбувалися в Німеччині, і це робить їх нашою проблемою45.
40
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Говорячи про такі злочини, як «звірства, переслідування та депортації за політичними, расовими чи релігійними мотивами», Джексон вказав джерело занепокоєння свого
уряду:
Зазвичай ми не вважаємо, що дії уряду по відношенню до власних громадян вимагають нашого втручання. Часом і у нас мають місце деякі варті жалю ситуації, коли
з меншинами обходяться несправедливо. Ми вважаємо, що маємо право втручатися,
або намагатися покарати окремих осіб або держави, тому що концтабори та депортації
були частиною загального плану несправедливої і незаконної війни, в яку ми були втягнуті. Ми не бачимо жодних інших підстав обговорювати звірства, які відбувалися в Німеччині відповідно до німецького законодавства, або навіть в порушення оного, німецькою
владою46.
Сам Джексон явно соромився «вартих жалю ситуацій» в Сполучених Штатах, «коли
з меншинами обходяться несправедливо». Але як представник свого уряду, він не міг
погодитися з прийняттям будь-яких положень міжнародного права, які визнають злочином акти переслідування за расовими мотивами, тому що це могло, принаймні теоретично, привести до судового переслідування посадових осіб Сполучених Штатів. Погляди
Джексона демонструють відсутність неупередженості з боку делегацій Великобританії,
Франції та Радянського Союзу, але неважко припустити, що кожна з них мала проблеми,
пов’язані з обставинами, аналогічними або навіть гіршими, ніж режим апартеїду в деяких
частинах Сполучених Штатів. В результаті, чотири великі держави домовились на Лондонській конференції, про те, що нацистські лідери повинні бути притягнуті до відповідальності за такі злодіяння, оскільки вони були здійснені у зв’язку з війною.
Стаття IV (с) Статуту Міжнародного військового трибуналу визначає «злочини проти людяності», як «вбивства, винищування, поневолення, депортацію та інші нелюдські
акти, вчинені щодо цивільного населення, до або під час війни, або переслідування за
політичними, расовими або релігійними мотивами з метою сприяння або у зв’язку з будьякими злочинами, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного трибуналу, незалежно
від того, чи є вони порушенням внутрішнього права країни, де вони були здійснені»47.
В остаточному рішенні Нюрнберзького трибуналу, що неявно стосується питання про
зв’язок між злочинами проти людяності і самою війною — питання, яке стало основоположним для відповідності Статуту Трибуналом — судді зазначили, що «звинувачення переконане, що деякі аспекти цієї антисемітської політики були пов’язані з планами
агресивної війни»48. Суд провів відмінності між довоєнними переслідуваннями німецьких євреїв, які він назвав «жорстокими і безжалісними», і німецькою політикою під час
війни на окупованих територіях. Хоча в рішенні неодноразово згадуються події 1930-х
років, жоден з обвинувачених не був визнаний винним в діяннях, скоєних до 1 вересня
1939 року, дня початку війни.
Саме ця ситуація так гнітила Рафаеля Лемкіна в жовтні 1946 року, коли він зустрівся
з Генрі Кінгом в холі «Grand Hotel» у Нюрнберзі. Це питання — один з проявів більш широких дебатів про ступінь, якою міжнародне право може втручатися в державний суверенітет, коли відбуваються серйозні порушення прав людини. До 1944 року повідомлення про
звірства нацистів зробили практично немислимим те, що вони залишаться безкарними
46
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через сувору прихильність традиційної точки зору, що держави не повинні втручатися
у відносини іншої держави з власним громадянським населенням. Нюрнберзький трибунал вніс ясність в це питання, заявивши, що нацистські злочини повинні каратися в тій
мірі, в якій вони пов’язані з міжнародним збройним конфліктом. Це лицемірство було досить очевидним для інших держав, багато з яких були згодні з необхідністю покарати нацистів, але хотіли бути впевненими, що ці принципи не будуть поширюватися на їх власні
дії. Конвенція про геноцид стала першим плодом цього невдоволення, так само, як Загальна декларація стала першим важливим результатом відмови включити основні норми прав людини в Статут Організації Об’єднаних Націй.
Викорінення безкарності
Нерідко стверджується, що злочини проти людства були визнаним елементом звичайного міжнародного права ще до Нюрнберга. Це — один із способів відповісти на звинувачення, що Міжнародний військовий трибунал порушив принцип законності (nullum
crimen sine lege). Дискусії в Комісії ООН з військових злочинів і на Лондонській конференції досить ясно показують, наскільки незрозумілим був, насправді, стан звичайного права. Інше важливе питання: чи було переслідування нацистів за їх злодіяння справедливим? Судді в Нюрнберзі рішуче заявили, що nullum crimen був «принцип справедливості»:
«Твердження про несправедливість покарання тих, хто, в порушення договорів і гарантій,
без попередження напав на сусідні держави, очевидно невірно, бо в цьому випадку агресори повинні були знати, що вони чинять неправильно, і тому було б несправедливим,
якщо їм дозволили залишитися безкарними»49. Принцип законності стосовно злочину геноциду був найбільш адекватно сформульований в Резолюції 96 (I) Генеральної Асамблеї
в грудні 1946 року, і, через два роки, в Конвенції про геноцид. Правова ясність, яка робила цю кодифікацію безсумнівною, сприяла стабільності визначення протягом наступних
шести десятиліть. Хоча вчені і борці за права людини часто критикували вузькість цього
визначення, країни рідко висловлювали бажання внести в нього поправки. У 1998 році,
на конференції в Римі, вони отримали прекрасну можливість заповнити всі «білі плями»
у визначенні геноциду, викладеному в статті 2 Конвенції, але відмовилися зробити це.
В ході дискусії в Комітеті повного складу на конференції в Римі, тільки Куба повторно зажадала внести зміни до визначення, включивши в нього соціальні та політичні групи50.
На противагу цій вимозі, більшість підтримала оригінальний текст, прийнятий Генеральною Асамблеєю п’ятдесятьма роками раніше51.
Злочини проти людяності, з іншого боку, залишалися неясно визначеними після
Нюрнберга. На відміну від геноциду, визначення якого залишається незмінним протягом майже шести десятиліть, злочини проти людяності, як видається, щоразу визна49
50
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чаються по-різному. В якості одного з перших завдань, Комісії з міжнародного права
Організації Об’єднаних Націй було доручено сформулювати «Нюрнберзькі принципи»
і розробити «Кодекс злочинів проти миру і безпеки людства». В принципі VI «Принципів
Міжнародного права, визнаних Статутом Нюрнберзького трибуналу і таких, що знайшли
вираження в рішеннях цього Трибуналу», прийнятих Комісією в 1950 році, представлений перелік міжнародно-правових злочинів52. Злочини проти людяності включають
«Вбивства, винищування, поневолення, висилку та інші нелюдські акти, вчинені щодо
цивільного населення, або переслідування за політичними, расовими або релігійними
мотивами, якщо такі дії здійснюються або такі переслідування мають місце при виконанні будь-якого військового злочину проти миру або будь-якого військового злочину,
або у зв’язку з такими». Це формулювання не є ідентичним формулюванню наведеному
в Статуті Міжнародного військового трибуналу, але в ньому уточнюються і закріплюються значення і масштаб зв’язку між військовими злочинами і геноцидом. Комісія заявила, що не виключає можливості того, що злочини проти людяності можуть відбуватися і в мирний час, але тільки в тій мірі, в якій вони мали місце «до війни у зв’язку зі
злочинами проти миру»53.
Критики цього визначення часто згадують Закон № 10 Контрольної ради, який був
прийнятий союзниками для цілей судового переслідування в Німеччині54. В цьому законі злочини проти людяності не пов’язуються виключно з війною, але це легко пояснюється тим, що союзники вважали, що вони вводили національний закон, який можна
застосовувати до Німеччини, а не положення міжнародного права, яке можна застосувати до них, як це сталося в Нюрнберзі. Говорячи про судові процеси в американських військових трибуналах згідно із Законом Контрольної ради, прокурор США Телфорд Тейлор
зазначив у своїй заключній доповіді Секретарю Армії, що «жодне з рішень Нюрнберзького трибуналу прямо не відповідає на питання, чи є масові звірства, скоєні урядом або
з дозволу уряду проти расової чи релігійної групи населення його країни в мирний час,
злочинами відповідно до міжнародного права»55. Тейлор зазначив, що практичну значущість цієї проблеми навряд чи можна переоцінити, і, як приклад прояву інтересу до цього питання, згадав Конвенцію про геноцид 1948 року, розробка якої на той момент щойно була завершена56.
Зрештою, зв’язок війни та геноциду була виключений з визначення злочинів проти
людяності, але потрібно було півстоліття, щоб це стало очевидним. У 1995 році Апеляційна палата Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії заявила,
що вимога щодо зв’язку злочинів проти людяності зі збройними конфліктами не узгоджується з нормами звичаєвого права57. Апеляційна палата запропонувала досить непереконливе пояснення, що Рада Безпеки включила це визначення до статті 5 Статуту Міжна-
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родного кримінального трибуналу по колишній Югославії тільки як межу юрисдикції58.
Більше правдоподібне пояснення полягає в тому, що юристи Секретаріату Організації
Об’єднаних Націй, які займалися підготовкою проекту Статуту, були впевнені, що зв’язок
злочинів проти людяності з війною є частиною звичаєвого права, а Рада не заперечила59.
Проте, сьогодні не може бути жодних сумнівів, що помилка в нюрнберзькому визначенні
злочинів проти людяності, яка стала джерелом пов’язаних з геноцидом ініціатив Лемкіна
в Генеральній Асамблеї, виправлена. Авторитетне визначення міститься у статті 7 Римського Статуту, яка не згадує озброєний конфлікт в якості контекстного елемента. Єдине
що незрозуміло, коли саме це обмеження зникло з визначення злочинів проти людяності.
Якщо говорити про Комісію з міжнародного права, це обмеження ще застосовувалося наприкінці 1950 року, а можливо і після цього. У 1954 році Комісія в рамках експерименту
виключила це визначення, замінивши його іншим контекстним елементом — державним
планом або політикою60. Деякі недавні дані Європейського суду з прав людини підтверджують думку, що зв’язок злочинів проти людяності з війною вже не існував на початку
1950-х років61. У вересні 2008 року в рішенні Великої палати Суду було обережно сказано,
що зв’язок з озброєним конфліктом «не може більше ставитися до 1956 року»62. Це питання безпосередньо стосується Надзвичайної палати судів Камбоджі, яка наразі докладає
зусиль для судового переслідування звірств червоних кхмерів.
Висновок
Жахи Освенціма, Дахау та Треблінки визначили контекст розвитку прав людини
в роки після Другої світової війни. Судове переслідування за військові злочини, скоєні
проти цивільних осіб, було обмежено у випадках, коли жертви проживали на окупованих
територіях. Те, що країна робила зі своїми громадянами, було визнано питанням, що не
стосується міжнародного права та міжнародного співтовариства. Нюрнберг намагався зробити цей сміливий крок вперед, але був зв’язаний по руках і ногах. Незважаючи на те, що
нацистські переслідування євреїв, навіть у межах Німеччини, були визнані міжнародним
злочином, укладачі Статуту Нюрнберзького трибуналу наполягали на зв’язку між злочинами проти людяності та міжнародним конфліктом. По суті, вони звинувачували Німеччину за звірства, скоєні проти німців, але заперечували проти прийняття більш загального
принципу, за допомогою якого на них можна було б покласти відповідальність за злочини,
вчинені в межах їх власних кордонів або в їх колоніях. Ця недосконала криміналізація злочинів проти людяності була відображенням двозначності Статуту Організації Об’єднаних
Націй, прийнятого в червні 1945 року, який проголошував заохочення і розвиток поваги
58

Prosecutor v. Seselj (Case No. IT-03-67-AR72.1), Decision on the Interlocutory Appeal Concerning Jurisdiction, Aug. 31,
2004, §13

59
Наприклад, у доповіді Генерального Секретаря зазначено: «Злочини проти людяності спрямовані проти
цивільного населення і заборонені незалежно від того, здійснюються вони в рамках збройного конфлікту, внутрішнього або міжнародного»; див. «Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution
808 (1993)», UN Doc. S/25704 (1993), para. 47. Див також Johnson 2004, стор 372.
60

Комісія з міжнародного права (ILC), Yearbook of the international Law Commission 1954 (New York., 1954): 150
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Korbely v. Hungary (App. No. 9174/02), Judgment, Sep. 19, 2008, para. 82
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Kolk v. Estonia (App. no. 23052/04), Kislyiy v. Estonia (App. no. 24018/04), Admissibility Decision, Jan. 17, 2006; Penart
v. Estonia (App. No. 14685/04), Admissibility Decision, Jan. 24, 2006.
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Від Голокосту до Конвенції про геноцид: прогрес у галузі прав людини

до прав людини, і, в той же час, обіцяв, що Організація Об’єднаних Націй не буде втручатися в питання, які «по суті, перебувають у внутрішній компетенції кожної держави»63.
Визнання геноциду міжнародним злочином Генеральною Асамблеєю Організації
Об’єднаних Націй у грудні 1946 року, і прийняття Конвенції про геноцид через два роки,
стали результатом невдоволення введеними в Нюрнберзі обмеженнями щодо злочинів
проти людяності. Не оцінивши цю ситуацію, неможливо зрозуміти кодифікацію злочину
геноциду і зацікавленість, викликану цим питанням в міжнародному праві. Якби Нюрнберзький трибунал визнав те, що Лемкін називав «геноцидом в мирний час», то, ймовірно, не було б ніякої резолюції Генеральної Асамблеї і ніякої конвенції, в них не було б необхідності, оскільки не було б ніякого правового пробілу, який слід було заповнити.
У грудні 1948 року перед Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй стояли два завдання: встановлення стандартів міжнародного права в сфері прав людини,
викладених у Загальній декларації прав людини, та встановлення особистої відповідальності за порушення прав людини, скромним початком чого стала Конвенція про попередження і покарання за злочину геноциду. Конвенція про геноцид передбачає, що, в разі
вчинення конкретних суворо визначених звірств, вимога, щоб вони були пов’язані з війною, вже не діє, і, таким чином, такий злочин міг бути скоєний і в мирний час. Загальна
Декларація заклала підмурки для стійкого прогресу в області нормотворчої діяльності
та зростаючого визнання права міжнародного співтовариства в цілому та органів Організації Об’єднаних Націй, таких як Комісія з прав людини, що сприяло, зокрема, руйнуванню
стіни domaine reserve, якою країни історично відгороджувалися від міжнародного контролю над своїми злодіяннями.
Правове значення Конвенції про геноцид знизилося протягом останнього десятиліття або близько того, але не тому, що вона непридатна в конкретних обставинах або через
консерватизм дипломатів і суддів. Швидше за все, з’явилися нові інструменти і нові інститути. Головним з них є Міжнародний кримінальний суд. Іншими методами, але він виконує ті ж функції, що і Конвенція про геноцид, але також і щодо злочинів проти людяності.
Крім того, недавня доктрина «відповідальності за захист» поширює на злочини проти
людяності обов’язок щодо запобігання, яка викладена у статті 1 Конвенції про геноцид.
Єдиним правовим наслідком опису звірств як геноциду, а не як злочину проти людяності,
є відносно легкий доступ до Міжнародного Суду, запропонований у статті 9 Конвенції
1948 року. Але стаття 9 стала практично марною, і недавнє рішення суду в справі Bosnia
v. Serbia підтверджує, що до цього засобу не має сенсу вдаватися, за винятком цілком очевидних випадків64. У правовому сенсі, сьогодні цій відмінності між геноцидом і злочинами
проти людяності приділяється вкрай мало значення, якщо взагалі приділяється. Значення Конвенції про геноцид, швидше за все, полягає не стільки в її сучасному потенціалі для
розгляду злодіянь, який, значною мірою булв витіснений більш сучасними документами,
а в її історичному внеску в боротьбу за підзвітність та захист прав людини.

63

64

Статут ООН (1946) Cmd. 7015, P. (1946-7) XXV 1, 145 BSP 805.

Справа, пов’язана із застосуванням Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього
(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, Feb. 26, 2007. Рішення, див Schabas 2007.
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4 Еволюція терміну «злочини проти людяності»:
Нюрнберг і пізніше



Райнер Хюле

З сьогоднішньої точки зору, Нюрнберзький процес мав величезне правове та історичне значення, оскільки на ньому була встановлена особиста відповідальність перед
міжнародним судом за нову категорію злочинів, навіть якщо вони були вчинені державними діячами найвищого рівня. Хоча в міжнародному трибуналі в Нюрнберзі підсудні
звинувачувалися в цілому ряді різних злочинів, саме звинувачення в «злочинах проти людяності» справило найбільший вплив на розвиток захисту прав людини в рамках
міжнародного права. Після Нюрнберга «злочини проти людяності» поступово вийшли
зі сфери державного суверенітету і стали об’єктом уваги міжнародного співтовариства
націй. Цей «переворот в міжнародному праві» схвалюється одними сучасними спостерігачами і засуджується іншими. «Злочини проти людяності», які спочатку включали злочини держави проти власних громадян, стали предметом міжнародно-правових санкцій.
Хоча це юридична нововведення, визначене у статті 6 (с) Статуту Міжнародного військового трибуналу, стало джерелом значних надій і хвилювань в усьому світі, воно також
було вельми суперечливим.
Кома створює правову історію
Лондонська Угода від 8 серпня 1945 року, яка була ратифікована представниками чотирьох держав після декількох місяців інтенсивних переговорів, створила правову основу Міжнародного військового трибуналу. Проте, приблизно через два місяці до офіційної
документації суду був доданий незвичайний «протокол» з метою врегулювання спірних
моментів в установчому статуті:




Переклад з видання: Human Rights in History. Challenge for Education, p. 62–81.

Цей «переворот в міжнародному праві» описаний відомим французьким експертом з міжнародного права
Альбертом Ла Праделлом, який зазнав невдачу при спробі залучити, від імені Франції, Німеччину до відповідальності перед Міжнародним трибуналом за Першу світову війну. Див: Albert La Pradelle, «Une révolution dans le droit
pénal international,» в Nouvelle revue de droit international privé, vol. 13 (1946): 360–368.

Ще в 1946 році Ла Праделл заявив, що французька приказка про «фальшиву вітчизну», яка насправді є «вітчимом», застаріла: «La vielle maxime qu’il n’y a pas de droit en faveur de l’individu victime des mauvais traitements de son
Etat — fausse patrie, vrai marâtre — sinon sur le terrain politique, est dès maintenant frappée de caducité. «Ibid., 363.


Протоколи перемовин див.: Robert H. Jackson, Report of Robert H. Jackson, United States Representative to the
International Conference on Military Trials London 1945 (Washington, 1949).
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Протокол усунення невідповідності в Статуті
Беручидоувагите,щоУгодаіСтатутщодосудовогопереслідуваннявійськовихзлочинців
були підписані в Лондоні 8 серпня 1945 англійською, французькою та російською мовами;
І, оскільки була встановлена невідповідність між початковим варіантом статті 6, пункт (с) Статуту російською мовою, з одного боку, і початковими варіантами
англійською та французькою мовами, з іншого боку, а саме: замість крапки з комою
у статті 6, пункт (с) Статуту між словами «війна» і «або» в англійській і французькій варіантах, в російській тексті стоїть кома, і беручи до уваги необхідність усунути
цю невідповідність:
Нижчезазначені представники, які підписали зазначену Угоду від імені своїх
Урядів, маючи на те належні повноваження, погодилися, що текст статті 6, пункт (с)
Статуту російською варіанті є правильним, і що сенс і намір Угоди та Статуту вимагають, щоб зазначена крапка з комою в англійському тексті була замінена на кому, і щоб
французький текст був змінений таким чином:
c) LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE: c’est a dire l’assassinat, l’extermination, la reduction
en esclavage, la deportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persecutions pour des motifs politiques,
raciaux, ou religieux, lorsque ces actes ou persecutions, qu’ils aient constitue ou non une
violation du droit interne du pays ou ils ont ete perpetres, ont ete commis a la suite de tout
crime rentrant dans la competence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

На посвідчення ЦЬОГО ті, хто нижчепідписався, підписали цей Протокол.
Складено в чотирьох примірниках в Берліні в 6-й день жовтня 1945 року, англійською, французькою та російською мовами; всі тексти мають однакову силу.
Від імені Уряду Сполучених Штатів Америки

/ Підпис / Роберт Х. Джексон

Від імені Уряду Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії

/ Підпис / Хартлі Шоукросс

Від імені Тимчасового уряду Французької Республіки

/ Підпис / Франсуа де Ментон

Від імені Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік / Підпис / Р. Руденко5


Дискусії навколо цієї, напевно, найвідомішої коми в історії права, відображають протиріччя, які оточували нову категорію злочинів — злочини проти людяності. Дійсно,
включення злочинів проти людяності в сферу дії статті 6 Лондонської Угоди було одним
з найбільш спірних питань до, під час і після Нюрнберзького процесу. У чому ж полягала
суть виправлення?


Нюренберзький Міжнародний військовий Трибунал, Trial of the Major War Criminals before the International
Military Tribunal Nuremberg 14 November 1945 — 1 October 1946, vol. I (Nuremberg, 1947): 17.


сторія коми викладена у всіх повних доповідях МВТ. Експерт з міжнародного права Егон Швельб представив докладну доповідь вже в 1946 році; див.: Egon Schwelb, «Crimes against Humanity,» в The British Yearbook of
International Law 23 (1946): 178–226.
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Англійський варіант Лондонської угоди спочатку був такий:

Стаття 6 (с) злочини проти людяності, а саме: вбивства, винищування, поневолення,
депортація та інші жорстокості, вчинені щодо цивільного населення до або під час війни,
або переслідування за політичними, расовими або релігійними мотивами з метою здій
снення або у зв’язку з будь-яким злочином, підлягає юрисдикції Трибуналу, незалежно від
того, чи були ці дії порушенням внутрішнього права країни, де вони були вчинені, чи ні.
Радянська делегація заперечувала проти цього формулювання, оскільки вона розходилася з російським текстом. Росіяни стверджували, що їхній варіант тексту, що містить
кому — «до або під час війни, або переслідування…» — краще, ніж англійський варіант,
в якому містилася крапка з комою — «до або під час війни, або переслідування…». Чотири
держави зустрілися, щоб обговорити це питання 6 жовтня, коли звинувачення зібралося
в Берліні для підписання обвинувального висновку. Радянське заперечення щодо варіанту
статті 6 Угоди англійською і французькою мовами було прийнято, і крапка з комою була замінена комою. Ця зміна, мабуть, не викликало особливих дискусій, і немає жодних
підстав стверджувати, що крапка з комою була навмисно «впроваджена» в документ.
Це було простим недоглядом, викликаним подіями, що стрімко розвивались.

У французькій версії крапка з комою була замінена комою, і текст був трохи відредагований. Первісна французька версія свідчила:

c) LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE: c’est-a-dire l’assassinat, l’extermination, la reduction
en es-clavage, la deportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre ; ou bien les persecutions pour des motifs politiques, raciaux
ou religieux, com-mises a la suite de tout crime rentrant dans la competence du Tribunal ou s’y
rattachant, que ces persecutions aient constitue ou non une violation du droit interne du pays
oil elles ont ete perpetres.

Після внесення виправлень вона мала такий вигляд:

c) LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE: c’est-a-dire l’assassinat, l’extermination, la reduction
en esclavage, la deportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persecutions pour des motifs politiques, raciaux
ou religieux, lorsque ces actes ou persecutions, qu’ils aient constitue ou non une violation du
droit interne du pays ou ils ont ete perpetres, ont ete commis a la suite de tout crime rentrant
dans la competence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

У виправленому варіанті, повторення фрази «ces actes ou persecutions» («такі дії або
переслідування»), виділеної комами, підтверджує, що текст після коми безпосередньо
посилається на повний текст, що передує їй. Заміна точки з комою на кому також пов’язує
фразу «з метою здійснення або в зв’язку з будь-яким злочином, підлягає юрисдикції Трибуналу» з попереднім текстом. «Переслідування за політичними, расовими або релігійними мотивами», і, як наслідок, сам Голокост, можуть переслідуватися тільки як діяння,
вчинені «з метою здійснення або в зв’язку з будь-яким злочином, підлягає юрисдикції
Трибуналу».

Protocol to Agreement and Charter, October 6, 1945,» в Jackson (1949), 429; див. також United Nations, «Memorandum
submitted by the Secretary-General,» в The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal: History and Analysis (Lake
Success, 1949): 65ff.


Roger S. Clark, «Crimes against Humanity at Nuremberg,» в The Nuremberg Trial and International Law, eds. George
Ginsburgs and V. N. Kudriavtsev (Dordrecht, 1990): 177–199, esp. 191.
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Визначення поняття «злочин проти людяності»
Міжнародним Військовим Трибуналом

Навіть якщо не розглядати аргументу про циклічність, посилання на діяння, вчинені
«з метою здійснення або в зв’язку з будь-яким злочином, підлягає юрисдикції Трибуналу»,
видається, на перший погляд, вельми своєрідним, особливо враховуючи те, що Лондонською Угодою включено цей новий тип злочинів проти людяності до юрисдикції Трибуналу.
Формулювання Угоди, тим самим, опосередковано провело відмінність між злочинами проти людяності та іншими злочинами, що «дійсно» підпадають під юрисдикцію суду, а саме
агресивною війною і військовими злочинами. Це також відображено в згадці «найбільших
військових злочинців» у статті 1 Лондонського Угоди, а також в рішенні, винесеному Міжнародним Військовим Трибуналом, яке також містить посилання на статтю 6 (с):
що стосується злочинів проти людяності, немає сумніву, що політичні опоненти були
знищені в Німеччині до війни, і що значна їх кількість утримувалася в концентраційних
таборах в атмосфері неймовірного жаху і жорстокості. Політика терору проводилася
в широкому масштабі, і в більшості випадків була організованою і систематичною…
Переслідування євреїв в той же період доведено поза всяким сумнівом. Щоб вважатися злочинами проти людяності, ці діяння до початку війни повинні були відбуватися
з метою здійснення або в зв’язку з будь-яким злочином, що підлягає юрисдикції Трибуналу. Трибунал вважає, що, якою би огидною і жахливою не була значна кількість цих
злочинів, не було задовільно доведено, що вони здійснювалися з метою здійснення або
в зв’язку з будь-яким таким злочином. Отже, Суд, не може зробити спільну заяву про
те, що діяння, вчинені до 1939 року, були злочинами проти людяності за змістом Статуту; але після початку війни в 1939 році широкомасштабно відбувалися військові злочини, які також були злочинами проти людяності, і оскільки нелюдські діяння, описані
в обвинувальному висновку, вчинені після початку війни, не є військовими злочинами, всі
вони були здійснені у виконання, або у зв’язку з агресивною війною, і, отже, є злочинами
проти людяності10.

Уїтні Харріс, прокурор команди Джексона в Нюрнберзі, також вказав на цю невизначеність, що полягала в тому, що розгляд обмежився діяннями, вчиненими у зв’язку
з агресивною війною:
Це обмеження було правильним з точки зору статуту Трибуналу як міжнародного військового органу, на який було покладено завдання визначення відповідальності за війну
і пов’язані з нею злочини. Якби Трибунал взяв на себе повноваження судити осіб відповідно до міжнародного права за скоєні ними злочини, не пов’язані з війною, то це було б повним ігноруванням поняття суверенітету, і кримінального переслідування відповідно до
міжнародного права зазнали б особи, чия поведінка була законною в рамках національ-



Це було явно визнано французьким вченим в галузі міжнародного кримінального права і суддею МВТ Анрі
Доннедьє де Вабром, який відзначив у 1947 році, що злочини проти людяності входять в юрисдикцію трибуналу тільки тоді, коли вони «достатньо пов’язані» зі злочинами, які підпадають під «звичайну юрисдикцію трибуналу». Див.
Henri Donnedieu de Vabres, «The Nuremberg Trial and the Modern Principles of International Criminal Law,» в Perspectives
on the Nuremberg Trial, ed. Guénaël Mettraux (Oxford, 2008): 477–582, esp. 238; курсив в оригіналі.

10
Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал, The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal: History
and Analysis, vol. I, 254
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ного законодавства у мирний час. Спеціальний військовий суд, створений для розгляду
військових злочинів, у жодному разі не повинен мати таку юрисдикцію11.

Безпосереднім наслідком такого обмеженого тлумачення угоди стало те, що прокурорам довелося продемонструвати, що Юліус Штрайхер і Бальдур фон Ширах, яким не
могло бути пред’явлено звинувачення у скоєнні військових злочинів або ініціювання
агресивної війни, щоб засудити їх за злочини проти людяності, брали участь у підготовці до війни.
Суперечка про коми, формулювання статті 6 і сам вирок показують, як мало було ясності в питанні про статус злочинів проти людяності. Опублікований звіт про Лондонські
перемовини здебільшого мовчав про аргументи, які визначили остаточне формулювання статті 6 (с)12. З одного боку, делегати, особливо суддя Джексон, висунули перевірену
часом ідею, що існує категорія злочинів, які повинні каратися, незалежно від того, чи
були вони були здійснені в мирний або у воєнний час, незалежно від посади виконавців
і незалежно від національного законодавства13. «Реальний позивач в таких справах —
Цивілізація», заявив Джексон на початку процесу14. Пізніше Джексон сформулював це
питання ще більш гостро: зазвичай те, як уряд ставиться до своїх жителів, не стосується інших держав або міжнародного співтовариства. Звичайно, нечисленні утиски чи жор
стокості могли б виправдати невтручання іноземних держав. Але жорстоке поводження
в Німеччині з німцями перевершило, за своїми масштабами і дикістю, всі межі, допустимі
сучасною цивілізацією. Інші країни, в разі їх мовчання, стають співучасниками цих злочинів. Крім того, ці нацистські переслідування носять характер міжнародних злочинів,
враховуючи їх мету15.
Спочатку Джексон, у своєму вступному слові про «Злочини проти євреїв», не зовсім
чітко визначив ці цілі. У своєму вступному коментарі Джексон недвозначно заявив, що
метою нацистів було «знищення всього єврейського народу»:
«Моя мета — продемонструвати план, якого фанатично дотримувалися нацисти, щоб
знищити весь єврейський народ. Ці злочини були організовані і підтримувалися керівництвом партії, здійснювалися і захищалися нацистськими представниками влади, у чому
можна переконатися, вивчивши письмові розпорядження державної таємної поліції»16.

11

12

Whitney R. Harris, Tyranny on Trial: The Evidence at Nuremberg (Dallas, 1954): 512.

Найбільш значуще джерело: Jackson (1949). Шериф Бассьоні, експерт з правової історії і філософії злочинів
проти людяності, припустив, що мали місце бурхливі дискусії, які не стали надбанням громадськості, оскільки
багато аргументів могло б бути використано для захисту в МВТ. Див M. Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity
in International Criminal Law (Dordrecht, Boston and London, 1992): 31.

13
Ідея, що всі країни можуть вживати заходів щодо певних діянь, які зачіпають все людство, є характерною рисою сучасного міжнародного права з моменту його створення. У своій стислій доповіді на Нюрнберзькому процесі,
Телфорд Тейлор зазначив, що судді Трибуналу приділили особливу увагу прецедентам міжнародного переслідування актів релігійної та расової дискримінації. Трибунал процитував Йоганна Каспара Блюнчлі, вченого-правознавця
з Гейдельберга, який заявив у своїй книзі 1867 Das moderne Völkerrecht der civilisierten Staaten, що «держави мають
право на втручання в ім’я міжнародного права, якщо» права людини «порушуються на шкоду будь-якої окремої
раси» . Див Telford Taylor, «Nuremberg Trials: War Crimes and International Law,» в International Conciliation 450 (1949);
передруковано в Telford Taylor, Final Report the Secretary of the Army on the Nuernberg War Crimes Trials und Control
Council Law No. 10 (Washington, 1949): 121–242, esp. 226.

14
Вступну заяву до звинувачення судді Верховного Суду Роберта Джексона, див. Нюрнберзький Міжнародний
Військовий Трибунал, Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal Nuremberg 14 November
1945 — 1 October 1946, vol. II (Nuremberg, 1947): 98–155.
15

16
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Еволюція терміну «злочини проти людяності»: Нюрнберг і пізніше

Однак незабаром Джексон повернувся до Статуту і позиціонував злочини проти
євреїв як частину підготовки до війни: «заявленою метою було знищення єврейського
народу в цілому, як один із заходів з підготовки до війни, і для примусу підкорених народів до послуху»17. Пізніше Джексон підтвердив свою прихильність універсальним правовим нормам, які поширюються на всіх, без прямої згадки злочинів проти людяності:
«Єдиним порятунком для обвинувачених може бути їх надія, що міжнародне право
так сильно відстає від моральних норм людства, що поведінка, яка вважається злочином в моральному сенсі, не буде визнана злочином за законом»18. Це останнє зауваження виявилося пророчим, оскільки переслідування за злочини, не пов’язані безпосередньо
з агресивною війною, продовжували стикатися з принципом національного суверенітету, що виключає втручання ззовні в те, як «уряд поводиться з власними громадянами».
У 1949 році Генеральний секретар ООН, у своєму меморандумі до Комісії ООН з міжнародного права, чітко сформулював цю дилему:
Ці спроби гарантувати мінімальні основні права кожної людини були, однак, припинені
за допомогою традиційного консервативного принципу «держава повинна сама вирішувати, як поводитися з власними громадянами». Вплив цього принципу став очевидним,
коли у визначення злочинів проти людяності було внесено умову, що нелюдські діяння і переслідування є такими злочинами, якщо відбуваються «в цілях здійснення або
в зв’язку з будь-яким злочином, щопідлягає юрисдикції Трибуналу». Таким чином, як ми
бачимо, потрібно, щоб аналізовані діяння були пов’язані зі злочинами проти миру або
військовими злочинами, тобто, зі злочинами, що явно зачіпають права інших держав…
У такому разі ці дії можуть вважатися такими, що мають міжнародне значення, що виправдовує їх виведення з виняткової юрисдикції держави без відмови
від принципу, що поводження з громадянами, як правило, є внутрішньою справою19.

В ході судового розгляду головним прихильником цієї точки зору був обвинувач від
Великобританії сер Хартлі Шоукросс:
Таким чином, злочини проти євреїв, хоча вони є злочинами проти людяності, а не військовими злочинами, підлягають покаранню, оскільки вони тісно пов’язані зі злочинами
проти миру. Це, звичайно, дуже важлива кваліфікація у визначенні злочинів проти
людяності, яка не завжди визнається людьми, що ставлять під сумнів цю юрисдикцію.
Але ми вважаємо, що ця кваліфікація повинна стосуватися діянь, які визнаються злочинами згідно з кримінальним законодавством усіх країн — вбивств, винищення, поневолення, переслідування з політичних, расових чи економічних мотивів. Такі дії відносно
представників воюючих народів, або, як в даному випадку, стосовно німецьких громадян
на окупованих територіях, є звичайними військовими злочинами, кримінальне переслідування яких не являє собою нічого нового. Вчинені щодо інших, вони є злочинами проти
внутрішнього права… Країни, що підтримують Статут цього Трибуналу, вважають
доречним і необхідним в інтересах цивілізації стверджувати, що такі дії, навіть якщо
вони відповідали законам німецької держави, створеним і контрольованим цими особами та їх ватажком, при скоєнні з наміром впливати на міжнародне співтовари
ство — тобто у зв’язку з іншими злочинами — є не просто внутрішньою проблемою, але
злочинами проти міжнародного права. Я не применшую значення для майбутнього

17

18
19

Там же, 119

Там же, 155

ООН, «Memorandum submitted by the Secretary-General,» в The Charter and Judgment of the Nurnberg Tribunal:
History and Analysis (Lake Success, 1949): 72; курсив мій

43

Частина 1

ГЕНОЦИД. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ. ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

політичної і правової доктрини, пов’язаної з цим питанням. Зазвичай міжнародне
право визнає, що держава сама може вирішувати, як поводитися зі своїми громадянами, це — питання національної юрисдикції… Тим не менш, в міжнародному праві вже
обмовлялося, що існують обмеження на владу держави, і що окремий індивід, суб’єкт
права, не може бути позбавлений права на захист з боку людства, коли держава зневажає його права таким чином, що це ображає свідомість людства… Справа в тому,
що право на гуманітарну інтервенцію шляхом війни не є чимось новим у міжнародному
праві — тоді чи може бути незаконним судове втручання?20

Таким чином, Шоукросс описав один з ключових мотивів обмежувального тлумачення «злочинів проти людяності» на Нюрнберзькому процесі. Чотири держави бажали якомога точніше дотримуватися чинного законодавства, щоб виключити звинувачення, що
процес є однією з форм «правосуддя переможців». Хоча звинувачення в Нюрнберзі дотримувалося принципу невтручання і користувалося правом на втручання тільки тоді, коли
були порушені інтереси інших держав, Шоукросс стверджував, що статус злочинів проти
людяності в міжнародному праві може одного чудового дня змінитися.
Те, що Джексон і Шоукросс називали злочинами проти «цивілізації», французький
головний обвинувач Франсуа де Ментон назвав «crime contre l’esprit»21. З точки зору де
Ментона, між нігілістичною ідеологією націонал-соціалізму і злочинами націонал-соціалістичного керівництва існував нерозривний зв’язок. На його думку, нацистська ідеологія і агресивна війна були тісно пов’язані. З цієї причини, його в меншій мірі турбувало переслідування за злочини проти людяності, або, як він висловився, «злочини проти
духу», в якості окремих звинувачень в обвинувальному висновку. У своій вступній заяві
де Ментон сказав, що хоче продемонструвати суду наступне:
все це — організований і широкомасштабний злочин, породжений тим, що я дозволю
собі назвати злочином проти духу; я маю на увазі доктрину, яка, заперечуючи всі духовні, раціональні та моральні цінності, за допомогою яких народи протягом тисячоліть
намагалися поліпшити стан людського життя, прагне ввергнути людство назад у варварство — не природне і спонтанне варварство примітивних народів, а диявольське
варварство, що усвідомлює свою сутність і використовує для досягнення своїх цілей усі
матеріальні засоби, надані людству сучасною наукою. Цей гріх проти духу — первородний гріх націонал-соціалізму, який і породив всі злочини22.

Проте, де Ментон також неодноразово каже про злочини проти людяності, які він назвав «злочинами проти людської природи» («crimes contre la condition humaine»):

Цей класичний французький вираз належить як до технічної термінології права, так
і до мови філософії. Він визначає всі ті цінності, реалізація та розвиток яких справедливо становить сенс людського життя. Кожна з цих цінностей знаходить відповідне

20

Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал, Trial of the Major War Criminals before the international
Military Tribunal Nuremberg 14 November 1945 — 1 October 1946, vol. XIX (Nuremberg, 1947): 471–472, курсив мій.

21
У відношенні «crime contre l’esprit,» див. також François de Menthon, Leprocesde Nuremberg: L’Accusation
francaise (Paris, 1946):
22

Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал, Trial of the Major War Criminals before the international
Military Tribunal Nuremberg 14 November 1945 — 1 October 1946, The Charter and Judgment of the Nurnberg Tribunal:
History and Analysis Vol. V (Nuremberg, 1947): 373. Во французском оригинале, де Ментон использовал более широкий термин «condition humaine, «определенный как «une doctrine qui, niant toutes les valeurs spirituelles rationelles
ou morales sur lesquelles les peuples ont tente depuis des millenaires de faire progresser la condition humaine…»
Див. de enthon, 1.
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віддзеркалення в порядку існування людини в суспільстві. Приналежність людини до,
принаймні, двох соціальних груп — найтіснішою і найбільшою — уособлюється правом
на сімейне життя і правом на громадянство. Його відносини з владою представляють
собою систему зобов’язань та гарантій. Його матеріальне існування, як виробника і споживача товарів, виражається у праві на працю в самому широкому сенсі цього слова.
Духовний аспект передбачає право висловлювати й слухати думки, будь то на зборах
або в асоціаціях, в релігійній практиці, при навчанні, або іншими способами, якими, завдяки прогресу, поширюються інтелектуальні цінності — за допомогою книг, преси,
радіо, кіно тощо. Це — право на духовну свободу23.

Для де Ментона, порушення цього права на «стан людського життя» є порушенням
«громадського та приватного права в галузі прав людини»24. Роздуми де Ментона про це
право було одним з найбільш переконливих правових аргументів у всьому процесі. Тим
не менш, навіть де Ментон відчував необхідність пов’язати своє визначення, яке перевершило всі історичні обставини, з експансіоністською політикою Німеччини у війні:
всі ці злочини були скоєні в порушення норм міжнародного права і, зокрема Гаазької Конвенції, яка обмежує право армій окупувати території. Боротьба нацистів проти людського життя вінчає трагічну і жахливу масштабність злочинної війни нацистської
Німеччини, оскільки її основною ідеєю було приниження людини, навмисно заохочуване
націонал-соціалістичної доктриною. Це демонструє її справжній характер — систематичні дії, спрямовані на повернення до варварства25.

Де Ментон таким чином повернувся до концепції, прийнятої іншими трьома великими державами в Лондонській угоді. Проте, французькі обвинувачі мали серйозні застереження з приводу формулювань трьох з чотирьох звинувачень в Нюрнберзі. Вони
вважали, що звинувачення в змові і скоєнні злочинів проти миру були політично мотивованими і юридично неспроможними, а також стверджували, що визначення «злочину
проти людяності» не поширюється настільки широко. У своїх спогадах, написаних через
20 років після Нюрнберзького процесу, Жак Бернар Херцог, який був колегою де Ментона,
багатозначно розповідав про французькі розбіжності, зокрема, з американськими обвинувачами. Херцог зазначав, що прив’язка злочинів проти людяності до військових подій
у статті 6 Статуту була спробою уникнути розгляду фундаментальних питань, що стосуються правового суверенітету гітлерівської Німеччини до війни. Але, за словами Херцога,
ця прив’язка призвела до серйозного непорозуміння, яке мало фатальні наслідки. Він заявив, що, на відміну від досить сміливих звинувачень у зв’язку з агресивною війною, визначення злочинів проти людяності було дивно скромним, навіть розчаровує26. Андре Гро,
французький радник на переговорах у Лондоні, грав, імовірно, найбільш важливу роль
серед французьких учасників при підготовці до МВТ. Ще в Лондоні, Гро зазначив фатальні наслідки вузькості визначення злочинів проти людяності. На його думку, нацисти могли б без особливих зусиль довести, що переслідування ними євреїв було чисто внутрішньою справою, не пов’язаним ні з якою зовнішньою агресією27. Пізніше вирок МВТ довів
обґрунтованість цих побоювань.
23

24
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Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал, vol. V, 406, 407.
de Menthon, 47.

Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал, vol. V, 412.

Jacques Bernard Herzog, Nuremberg: Un échec fructueux (Paris, 1975): XIX

Jackson (1949): 361.
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Румунський експерт з міжнародного права Юджин Аронеану був радником французької делегації в МВТ, а потім написав новаторську роботу на тему злочинів проти людяності28. Ще в 1946 році, у статті, яка була також включена в офіційну документацію МВТ
(і незабаром після цього поширена у вигляді брошури німецькою мовою у французькій
зоні окупації), Аронеану виступав проти нюрнберзького визначення злочинів проти людяності. Для Аронеану, гуманітарні закони, що регулюють діяння, вчинені у воєнний час,
є частиною більш широкої сфери міжнародного права. Аронеану стверджував, що якби
вони могли виправдати міжнародне правове втручання, тоді те ж саме було б вірно і для
діянь, скоєних у мирний час:
в результаті, до злочинів проти людяності, скоєних у мирний час (4-й пункт обвинувального висновку), застосовуються ті ж закони і ті ж правові обгрунтування, що й для
злочинів проти людяності, скоєних у воєнний час (3-й пункт обвинувального висновку,
«Військові злочини»)29.

Чи обов’язково було МВТ використовувати вузьке тлумачення статті 6 (с)? Рене Кассен, французький юрист, який грав ключову роль в Комісії з прав людини, стверджує, що
це не так. У передмові до франкомовної версії збірки документів Нюрнберзького процесу,
Кассен піддав критиці небажання Міжнародного Військового Трибуналу підтримати звинувачення у злочинах проти людяності:
Хоча стаття 6 (с) безпосередньо стосується цього злочину [проти людяності], Нюрнберзький трибунал вирішив спиратися на, як на його думку, більш грунтовну підставу,
а саме на закон про військові злочини… Однак ця обережна позиція може виявитися такою, що суперечить не тільки позиції творців Статуту МВТ від 8 серпня 1945 року, але
і цілям Статуту Організації Об’єднаних Націй, прийнятим в Сан-Франциско30.

Кассен також зазначив, що нещодавно прийнятий Статут ООН вже ввів обмеження
права на суверенітет, і зазначив, що це питання всебічно обговорювалося новою Комісією
ООН з прав людини. Таким чином, аргументи на користь створення незалежного форуму для розгляду злочинів проти людяності були висунуті ще в 1947 році. Кассен також
стверджував, що небажання Трибуналу виділити «злочини проти людяності» в окреме
звинувачення суперечить намірам авторів Лондонського Статуту. Проте, це твердження
стосується лише французької делегації, яка вступила в переговори про створення МВТ
досить пізно.
16 липня 1945,року, за кілька тижнів до прийняття Лондонського Статуту, французька делегація запропонувала коротке визначення злочинів, які були основним предметом
переговорів. На додаток до дуже вузького визначення «агресивної війни» і військових
злочинів у звичайному розумінні, французька пропозиція також включала додатковий
тип злочинів — «політика жорстокості і гонінь щодо цивільного населення», не пов’язана
з війною31. У пропозиції, представленій Радянським Союзом на тиждень пізніше також
згадувалося покарання за «злодіяння», скоєні проти цивільного населення, але явно
28
29

Eugene Aroneanu, Le crime contre lhumanite (Paris, 1961).

Eugene Aroneanu, Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Auszug aus der Nouvelle Revue de Droit internationall
Prive 2, 1946 (Baden-Baden, 1947): 51; IMT Doc. F 775.

30
Henri Monneray, ed., La persecution des juifs en France et dans les autres pays de l’ouest, presentee par la France
a Nuremberg (Paris, 1947): 18f.
31
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Передруковано в Jackson (1949): 293.
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в зв’язку з військовими злочинами32. Британський делегат Девід Максвелл Файф (пізніше — заступник прокурора Британії в МВТ), заперечував проти такого обмеження33.
Джексон, в свою чергу, заявив:

Те, як Німеччина чи будь-яка інша країна поводиться зі своїми жителями, стосується
нас не більше, ніж наші проблеми стосуються інших урядів. Причина, за якою ця програма знищення євреїв і порушення прав меншин стає міжнародною проблемою, полягає
в тому, що це було частиною плану підготовки незаконної війни. Якщо не грунтуватися
на зв’язку з війною, я думаю, у нас немає підстав розглядати ці звірства34.

Ці зауваження, зроблені в ході закритих обговорень, пропонували вкрай обмежувальне тлумачення існуючих норм міжнародного права і традиційних принципів суверенітету,
які незадовго до цього були поставлені під сумнів у Статуті ООН. Ці слова Джексона нічим
не походили на ті різкі зауваження, з якими він звернувся до цивілізованих народів як
верховний суддя всього лише кілька місяців потому в Нюрнберзі35. 25 липня Радянський
Союз також запропонував пов’язати «звірства» з агресивною війною держав Осі, так само
як і США, в запропонованому того ж дня переглянутому проекті36. Наступними днями,
додатковими проектами був створений міцний зв’язок між злочинами, вчиненими проти цивільного населення з метою підготовки агресивної війни. 31 липня делегація США
представила переглянутий проект, в якому вперше використовувалося поняття «злочини
проти людяності» щодо злочинів, скоєних не в військовий час. Замість явного зв’язку злочинів проти людяності з підготовкою агресивної війни, в переглянутому проекті вперше
використовувалося парадоксальне формулювання «злочини, що підпадають під юрисдикцію трибуналу», і була спірна кома37.
Історія змін, внесених в Статут Нюрнберзького трибуналу, таким чином, мало підтверджує заяву Кассена про те, що «обережна» інтерпретація злочинів проти людяності,
використана Трибуналом, суперечила намірам авторів Лондонського Статуту. Навпаки,
остаточний варіант статті 6 (с) в деяких аспектах є більш прогресивним, ніж більшість
аргументів, висловлених в ході внутрішніх дебатів. В рамках цих дебатів висувалися позитивістські правові аргументи, що суперечать вищим правовим принципам. Крім того, процес ускладнювався різними тлумаченнями існуючих міжнародних договорів і принципів.
32
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Там же, 331. У цій же дискусії пропонується можливе обґрунтування обмежувальної позиції Джексона: «У нашій країні іноді відбуваються деякі гідні жалю події, коли з меншинами обходяться несправедливо». Далі він сказав,
що навіть концентраційні табори є питанням міжнародного права тільки тому, що вони були частиною підготовки
Німеччини до війни і частиною самої війни; див. там же, 333 ..
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Після своєї вступної промови, Джексон, як здавалося, поступово втратив інтерес до проблеми злочинів
проти людяності. В одній зі своїх промов у МВТ, виголошеній восени 1949 перед канадською асоціацією адвокатів,
Джексон зробив огляд ключових правових питань у процесах МВТ, але не згадав звинувачення в злочинах проти людяності. Див Robert H. Jackson, «Nuremberg in Retrospect: Legal Answer to International Lawlessness,» спочатку
опубліковано: ABA Journal, The Charter and Judgment of the Nurnberg Tribunal: History and Analysis Vol. 35 (1949): 813,
передруковано в Mettraux, 354–371. Після війни Генрі Стімсон, який був Військовим секретарем під час Другої світової війни, писав: «Звинувачення в злочинах проти людяності не викликали багато коментарів у цій країні, можливо, тому що ця частина обвинувачення не була головним завданням американського обвинувача». Див Henry
L. Stimson «The Nuremberg Trial, Landmark in Law,» в International Affairs 25:2 (Jan. 1947): 179–189, передруковано
в Mettraux, 617-625, esp. 618
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Західні держави і дебати з міжнародного права та політики

У міру появи нових відомостей про Голокост та інших жахливих злочинів нацистської
Німеччини, стало зрозумілим, що існуючої концепції військового права і агресивної війни недостатньо для опису цих подій. Уїнстон Черчилль говорив про «злочин без назви»,
а Рафаель Лемкін запровадив термін «геноцид» стосовно запланованого знищення всієї
національної, етнічної та релігійної групи. Коли союзники почали обговорювати створення міжнародного трибуналу для розгляду злочинів, скоєних державами Осі, ці ідеї зіграли свою роль на ранніх етапах роботи, хоча пріоритет як і раніше віддавався покаранню
«військових злочинців».
Визначення того, що пізніше було названо «злочинами проти людяності» спиралося
на існуючі поняття міжнародного права. Ще в 1915 році, Франція, Великобританія і Росія
офіційно попередили турецький уряд, що вони притягнуть до відповідальності посадових осіб, які брали участь в «злочинах проти людяності і цивілізації» («crimes contre
l’humanite et la civilisation») проти вірменського населення Османської імперії , які були
громадянами Туреччини38. Визначне «Положення Мартенса» Четвертої Гаазької конвенції 1907 року слугувало прецедентом для цього попередження. У червні 1945 року, Роберт Х. Джексон також використовував це положення в проміжній доповіді президенту
Трумену про попередню роботу для трибуналу. Перераховуючи майбутні звинувачення,
Джексон зазначив:
(b) Звірства і злочини, в тому числі звірства і переслідування за расовими або релігійними мотивами, вчинені з 1933 року. Слід лише спиратися на принципи кримінального
права, яких, як правило, дотримуються в цивілізованих країнах. Ці принципи є частиною
міжнародного права, принаймні, з 1907 року. Четверта Гаазька Конвенція передбачає,
що мешканці і військовослужбовці перебувають під охороною основних принципів закону націй, оскільки він випливає зі звичаїв, що встановилися серед цивілізованих народів,
із законів людяності та вимог суспільної моралі39.

Вже наприкінці Першої світової війни, Комісія з визначення відповідальності ініціаторів війни і з правозастосування і санкціям, яка була створена на Паризькій мирній конференції, навела це положення Гаазької конвенції на підтримку свого заклику до міжнародного суду щодо розгляду злочинів, скоєних Німеччиною, яка порушила ці «закони
людяності» і «вимоги суспільної моралі»40.
За оцінкою Джексона, Гаазька Конвенція поширюється на більш широку сферу, ніж
діяння, вчинені у воєнний час. Поняття «звірства», «закони людяності», «суспільна мораль» і «принципи кримінального права, яких, як правило, дотримуються в цивілізованих країнах» були ще недостатньо точно сформульовані, але слугували правовим підгрунтям для нового звинувачення в «злочинах проти людяності». Джексон виступав за
широке тлумачення цих основних понять, які виправдовували переслідування нацистських злочинів. Оскільки ці злочини перевершили, «за своїми масштабами і дикості, всі
межі, допустимі сучасною цивілізацією», їх переслідування буде служити вищим інтересам правосуддя, зазначив Джексон у своєму вступному слові в Нюрнберзі пізніше тієї
38

Процитовано в United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and
the Development of the Laws of War (London, 1948): 35.
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ж осені41. Інтерпретація Джексона була значною мірою підтримана урядом США. У січні
1945 року генеральний прокурор США (Френсіс Біддл, який згодом був суддею на Нюрнберзькому процесі), Державний секретар та Військовий секретар підготували для президента Рузвельта меморандум про плани переслідування «нацистських злочинців»,
в якому йшлося:
злочини німецьких лідерів і їхніх пособників, складаються не тільки з окремих діянь, але
є результатом систематичного і запланованого терору в Німеччині, країнах-сателітах
Осі та окупованих країнах Європи. Ці злочини восходять, щонайменше, до 1933 року, коли Гітлер був вперше призначений канцлером рейха. Вони характеризуються масовими
вбивствами, позбавленням волі, вигнанням і депортацією населення, голодом, тортурами
і нелюдським поводженням з цивільним населенням, розграбуванням суспільної і приватної
власності в масштабах, які не мають аналогів в історії, і, після початку «тотальної» війни,
масовими переслідуваннями з повною і безжалісною зневагою до законів і звичаїв війни42.

Проте, в меморандумі також обережно зазначається:
Ці довоєнні звірства не є ані «військовими злочинами» в технічному сенсі, ані злочинами проти міжнародного права, і ступінь, в якій вони були порушенням німецького
законодавства, зміненого нацистами, викликає сумніви. Тим не менш, заявлена політика
Організації Об’єднаних Націй полягає в тому, що ці злочини також повинні бути покарані,
крім того, цього вимагають інтереси післявоєнної безпеки та відновлення німецького народу, а також вимоги справедливості43.
Ці побоювання у зв’язку з відсутністю законодавчої бази для судового переслідування міжнародним судом злочинів, скоєних всередині країни, найбільш активно висловлювалися Великобританією. Так, Британський меморандум Сполученим Штатам Америки
від 19 червня 1944 був такий:

… Комісія з військових злочинів повинна обмежитися збором доказів злодіянь подібного
роду, наприклад, по відношенню до євреїв, тільки якщо вони відбувалися в окупованих
країнах. Існує чітке розходження між злочинами, щодо яких Організація Об’єднаних Націй має юрисдикцію відповідно до міжнародного права, тобто військовими злочинами,
та злочинами, щодо яких вона не має такої юрисдикції. Звірства, вчинені за расовими,
політичними або релігійними мотивами на ворожій території, підпадають під останню категорію. Тому, на думку уряду Його Величності в Сполученому Королівстві, Організація Об’єднаних Націй сама по собі не має ніяких офіційних обов’язків щодо покарання
осіб, відповідальних за такі злодіяння. Будь-яка спроба з їхнього боку зробити це, або
спроба ввести конкретні положення, що стосуються кримінального переслідування
правопорушників органами влади ворожих держав, спричинить за собою серйозні труднощі, пов’язані з практикою і принципами.… Організація Об’єднаних Націй офіційно не повинна забезпечувати переслідування осіб, відповідальних за такі злодіяння44…

Однак, як і Джексон, обвинувач від Великобританії Хартлі Шоукросс також згадав
вищі правові принципи для обгрунтування обвинувачення у злочинах проти людяності,
41
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Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал, vol. II, 127.

«Memorandum to President Roosevelt from the Secretaries of State and War and the Attorney General, January 22,
1945,» в Jackson (1949): 4ff.
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країнам Осі. ibid., 5f.
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незалежно від їх статусу в якості військових дій. У своїй обвинувальній промові, Шоукросс
стверджував:
Те ж стосується і злочинів проти людяності. Право на гуманітарне втручання в ім’я
прав людини, зневажені державою так, що це шокує все людство, вже давно вважається частиною визнаних норм міжнародного права. Статут всього лише розвиває вже
існуючі принципи. Якщо вбивство, грабіж і розбій вважаються караними відповідно до
звичайних внутрішніх законів нашої країни, чому ті, чиї дії відрізняються тільки масштабом і систематичним характером, повинні уникнути звинувачення?45 Проте, в Комісії з військових злочинів, яка 1943 році від імені Організації Об’єднаних Націй почала
збирати матеріал для майбутнього переслідування злочинів, скоєних державами Осі,
Британія стверджує, що Комісія не повинна збирати матеріали про злочини, вчинені
на території Німеччини, включаючи злочини, які пізніше будуть визначені як злочини
проти людяності46.

Тим не менше, більшість членів Комісії вважають, що не можна переслідувати нацистські злочини, наприклад злочини, скоєні проти євреїв на окупованих територіях, як військові злочини, залишаючи при цьому безкарними ті ж самі дії, вчинені щодо євреїв в Німеччині, через просту юридичну формальність. В результаті Комісія постановила, що «не
слід звертати увагу на дрібні правові формальності, і сфера порушення законів і звичаїв
війни повинна бути розширена таким чином, щоб відповідати вимогам справедливості.
Таким чином, поряд з поняттям військових злочинів в строгому сенсі слова, було розроблене поняття військових злочинів в більш широкому, не технічному, сенсі, щоб вони включали
в себе злочини проти людяності…»47. Американський делегат пояснив, що переслідування
за расовими або релігійними мотивами є «злочином проти людяності», яке Організація
Об’єднаних Націй повинна розглядати як військовий злочин. На відміну від цієї, досить
плутаної точки зору, його пропозиція щодо визначення злочинів проти людяності підкреслювало їх відокремленість від діянь, скоєних під час війни, що було на рідкість недвозначною заявою для того часу:
…Причина, через яку злочини були названі «злочинами проти людяності», полягає не
в тому, що вони не були відомі кримінальним кодексам під іншими назвами, а в тому,
що вони є злочинами проти основ цивілізації, незалежно від місця і часу, і незалежно від
того, чи порушують вони закони і звичаї війни48.

«Злочини проти людяності» на подальших процесах в Нюрнберзі
На тлі цих юридичних суперечок, Міжнародний Військовий Трибунал, зрештою, вважав за краще використовувати в своїх вироки вже згадане обмежувальне тлумачення
статті 6 (с), що, швидше за все, було спробою протистояти звинуваченням трибуналу в порушенні принципу «nulla poena sine lege» («без закону немає покарання»). На відміну від
Лондонського Статуту, Закон Контрольної ради № 10 від грудня 1945 року, в якому були

45
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закладені підвалини для кримінального переслідування окремих категорій злочинців на
наступному Нюрнберзькому процесі, не встановлює прямий зв’язок між злочинами проти людяності та іншими пунктами обвинувального висновку49. Тим не менш, головуючі
судді спочатку підтримували обмежувальне тлумачення, запропоноване в ході основних
процесів, наприклад, в процесі Фліка і в процесі міністерств. Їхня позиція змінилася в ході
процесу над суддями та процесу ейнзацгрупп. Під час останнього процесу, суд прямо заявив, що «цей закон не обмежується злочинами, скоєними під час війни»50. Крім того, суд
явно згадав теоретичне заперечення, що злочини, які не впливають на інші держави, не
можуть бути предметом міжнародного права:
злочини проти людяності — дії, вчинені в рамках масового і систематичного порушення
права на життя і свободу. Варто відзначити, що міжнародна юрисдикція, що стосується поняття злочинів проти людяності, не поширюється на злочини, за які кримінальний
кодекс держави передбачає відповідне покарання. Такі злочини можуть входити до компетенції цього основного закону людства, якщо відповідна держава, через байдужість,
нездатність або співучасть, не змогла або відмовилася припинити злочин і покарати
злочинців51.

У процесі над суддями, суд взяв на себе сміливість заявити, що міжнародне значення
злочинів проти людяності стало загальновизнаним:
…Тепер вже не можна стверджувати, що порушення законів і звичаїв війни є єдиним злочином, визнаним загальним міжнародним правом. В силу обставин, факт світової взаємозалежності та моральний тиск громадської думки призвели до міжнародного визнання
того, що деякі злочини проти людяності, скоєні нацистською владою проти німецьких громадян, є порушенням не тільки статуту, але й загального міжнародного права52.

Коли Телфорд Тейлор висловив ці зауваження на Нюрнберзькому процесі, в своїй доповіді 1949 року для Міністерства оборони США, він дав зрозуміти, що він згоден з цією
точкою зору. Тейлор визнав, що рішення суддів МВТ не переслідувати злочини проти людяності як окремий міжнародний злочин, було засновано на суб’єктивній інтерпретації
Лондонського Статуту. Спадщина Нюрнберга щодо військової агресії і військових злочинів, вважає Тейлор, матиме незначний вплив на право мирного часу:
Однак поняття «злочинів проти людяності», якщо воно стане визнаною частиною міжнародного кримінального права — як це, здається, і відбувається — матиме величезне
практичне значення в мирний час. Воно може стати найважливішою гарантією проти
майбутніх воєн, оскільки масові звірства в національних масштабах за расовими або
релігійними мотивами незмінно є серйозною загрозою для світу53.
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Контрольна рада була вищим керівним органом чотирьох держав, і її закони підписувалися чотирма державами. Поки процеси, що проходили у Нюренберзі, були засновані на Законі Контрольної ради № 10 і проводилися
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Тейлор явно посилався на Конвенцію про геноцид, нещодавно прийняту Організацією Об’єднаних Націй, яка визначила геноцид як злочин проти людяності, незалежно від
військових дій.
Кассен і Лемкін, а також багато хто з їхніх сучасників, висловлювали розчарування
з приводу цієї стриманості. Незабаром після завершення процесу, Анрі Доннедьє де Вабр,
який був суддею трибуналу, зазначив:
«Це питання найбільшою мірою турбувало Міжнародний Військовий Трибунал, але це,
на нашу думку, не призвело до жодних позитивних результатів»54. Крім того, він сказав
річ, дивно відверту для судді трибуналу: «Категорія злочинів проти людяності, яка підпала під юрисдикцію Трибуналу через невелику правову лазівку, повністю розчинилася
у вироку. У вироку жодного разу не згадуються нелюдські акти, що не пов’язані з обставинами війни»55.

Розвиток подій в Комісії ООН з міжнародного права
Відразу ж після закінчення Нюрнберзького процесу почалася робота з усунення недоробок Міжнародного Військового Трибуналу. Через кілька днів після закінчення процесу
над головними військовими злочинцями в Нюрнберзі, юристи з 29 країн зібралися в Парижі, щоб сформулювати визначення злочинів проти людяності незалежно від військового контексту. Юридична асоціація Французького руху взяла участь у конгресі, і її голова
Рене Кассен піддав Нюрнберзький вирок непрямої критиці. Він сказав:
Той, хто знищує або переслідує окремих осіб або групи осіб на підставі їх національності, раси чи переконань, чинить злочин проти людяності і повинен понести відповідне покарання56.

Тим не менш, новостворена Комісія з міжнародного права (КМП) спочатку приділяла
на диво мало уваги цим питанням. 11 грудня 1946 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію 95 (1) про «Підтвердження принципів міжнародного права, визнаних Статутом Нюрнберзького трибуналу». Резолюція також доручала Комітету з кодифікації міжнародного права поставитися до формулювання принципів Нюрнберзького Статуту «як
до справи першорядної важливості». У травні 1949 року, коли організаційна структура Організації Об’єднаних Націй стала більш визначеною, ця задача була передана КМП. У першому внутрішньому проекті, опублікованому Комісією, використовувалося визначення
злочинів проти людяності Лондонського Статуту МВТ. Додавання слова «якщо» після знаменитої коми у вищезгаданому протоколі від 6 жовтня 1945 року ще більше підкреслювало зв’язок «злочинів проти людяності» з військовими злочинами і злочинами проти миру:
5. Злочинами проти людяності вважаються наступні дії: вбивства, винищування, поневолення, депортація та інші жорстокості, вчинені щодо цивільного населення до або
під час війни, або переслідування за політичними, расовими або релігійними мотивами,
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якщо ці дії відбувалися з метою здійснення або у зв’язку з будь-яким злочином проти
миру або будь-яким військовим злочином, незалежно від того, чи були ці дії порушенням
внутрішнього права країни, де вони були вчинені, чи ні57.

Це формулювання 1949 року стало крутим поворотом в дискусії. У своїх пізніших проектах КМП дотримувалася того ж курсу, що особливо дивно, тому що тільки за рік до цього
ООН одноголосно ратифікувала Конвенцію про геноцид, в якій явно заперечувався зв’язок
визначення геноциду з будь-якими умовами мирного або воєнного часу. Як зазначив Всесвітній єврейський конгрес у своєму зверненні до Комісії з міжнародного права, формулювання КМП встановило нез’ясовні відмінності між геноцидом і злочинами проти людяності58.
У червні 1949 року грецький експерт з міжнародного права Жан Спіропулос, виступаючи
в якості доповідача, представив Комісії короткий виклад обговорення59. Цей текст містив
детальний аналіз різних положень Лондонського Статуту та Нюрнберзьких вироків. У своєму визначенні злочинів проти людяності Спіропулос зберіг зв’язок з військовими злочинами і злочинами проти миру. Його формулювання було схвалено КМП 29 липня 1950 року:
Принцип VI (с) Злочини проти людяності:

Вбивства, винищування, поневолення, депортація та інші нелюдські дії, вчинені щодо
цивільного населення, або переслідування за політичними, расовими або релігійними мотивами, якщо ці дії чи переслідування здійснюються з метою здійснення або в зв’язку з
будь-яким злочином проти миру або будь-яким військовим злочином60.

Таким чином, в остаточному варіанті все ще присутня знаменита кома61. Включення
коми не грунтується на правових аргументах. Коли Комісія з міжнародного права зупинилася на цьому формулюванні, вона також розглянула детальний меморандум румунського юриста Веспасіана Пелла, одного з найвідоміших представників французької школи
кримінального права в Міжнародній асоціації кримінального права. В цьому меморандумі
Пелла визначив злочини проти людяності наступним чином:
Злочини проти людяності, тобто знищення або переслідування населення або окремих
представників населення за ознакою раси, національності, релігії, політичних переконань або інших аналогічних критеріїв, здійснюване наступними способами: вбивства, катування, нелюдське поводження (у тому числі медичні експерименти), тяжкі посягання на фізичну недоторканність або здоров’я, а також депортація і незаконні арешти62.
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Спираючись на формулювання Міжнародної асоціації кримінального права, Пелла однозначно заявив на початку своєї промови, що злочини проти людяності не залежать від
умов війни. Його визначення поєднує в собі елементи визначення геноциду і додаткові
дії, такі як тортури, придушення свободи слова і переконань. Ця схожість з концепцією
геноциду сягає своїм корінням в відмінність між злочинами проти людяності та загальнокримінальними злочинами, відмінність між злочинами проти особи і злочинами проти
цілих груп людей, і, в кінцевому рахунку, проти всього людства:
Що робить ці діяння злочинами проти людяності? Те, що вони самою своєю природою спрямовані проти людства, яке включає в себе безліч рас, національностей та релігій, і в якому
існують різні філософські, соціальні та політичні ідеї. Оскільки злочини проти людяності
спрямовані проти спільних прав певної групи осіб (раси, національності, релігії тощо), вони спрямовані не проти людини як індивіда, а проти людини як члена суспільства63.

Пелла зібрав безліч доказів того, що його погляди підтримуються багатьма представниками держав, а також багатьма важливими офіційними документами64. Проте, КМП не
прийняла його позицію, принаймні по відношенню до ліквідації зв’язку з умовами воєнного часу.
Ще в 1947 році французький міжнародний експерт в галузі права Доннедьє де Вабр
зазначив, що за короткий час після МВТ міжнародне право неймовірно просунулося вперед. Пізніші юридичні висновки були діаметрально протилежні вироку МВТ. У цій новій
концепції, злочини проти людяності були всеосяжної категорією, і військові злочини
були лише одним із проявів. Міжнародне співтовариство має захищати основні права людини від можливих порушень. Міжнародне співтовариство «буде виконувати це завдання
в мирний час і під час війни, і військові злочини є нічим іншим, як злочинами проти людяності в приватних умовах воєнних дій»65. З цієї точки зору, Нюрнберг був лише незначним
етапом у розвитку міжнародного права66.
Сучасний погляд на міжнародне право з боку одного з суддів МВТ, який поділяла
значна кількість інших видатних теоретиків в галузі права того часу, явно суперечить застарілій концепції КМП. Після закінчення Нюрнберзького процесу минуло чотири роки.
Тим не менш, КМП тільки узагальнила формулювання Нюрнберзьких принципів МВТ, але
не скористалася можливістю зміцнити їх теоретичне обгрунтування в світлі нових досягнень в галузі міжнародного права, Статуту ООН, Конвенції про геноцид і своєї власної
діяльності. Хоча значна кількість держав була задоволена цим результатом, деякі юристи
і правознавці були незадоволені.
З чотирьох держав, які головували на процесі в Нюрнберзі, тільки Франція рішуче
вимагала виключити умову про зв’язок з військовим часом з визначення злочинів проти
людяності:
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…немає ніяких підстав зберігати цей зв’язок. Кримінальне переслідування злочинів проти людяності однаково важливо як у мирний час, так і під час війни. В обох випадках,
це — реакція на одні й ті ж універсальні вимоги людської моралі67.

Уряд Франції також запропонував включити злочини, перелічені в Конвенції про геноцид ООН у визначення злочинів «contre l’humanite ou de lese-humanite»68. Нарешті, як
і у випадку з Женевською конвенцією, французький уряд також висловилося на користь
включення до цієї категорії інших злочинів проти «людської честі та гідності», включаючи тортури, медичні експерименти та інші жорстокі, що принижують гідність чи дискримінаційні дії69. Замість загальних слів, таких як «злочини проти цивілізації», «звірства»
і «варварські дії», французька пропозицію включала точний перелік злочинів, який пізніше знайде своє відображення у Римському статуті Міжнародного кримінального суду.
Тим не менш, французьке пропозицію не було прийнято великими державами.
Нюрнберзькі принципи мали велике значення, тому що вони передбачали особисту
кримінальну відповідальність, навіть для державних діячів самого високого рівня, заднім
числом криміналізували серйозні порушення міжнародного права і прямо відмовилися
визнати накази керівництва як виправдувальний фактор. Тому Нюрнберзькі принципи мали серйозний вплив на розвиток міжнародного права. З іншого боку, їх визначення злочинів проти людяності мало сприяти припиненню жорстоких злочинів, які все ще
трапляються, через багато десятиліть після світової війни, а саме масові переслідування
і вбивства великих груп людей, часто у своїх власних країнах і в мирний час.
Подальший розвиток терміна «злочини проти людяності»
Після завершення роботи над Нюрнберзьким принципами, перед КМП була поставлена задача розробити пропозиції для міжнародного кримінального кодексу та міжнародного кримінального суду щодо переслідування цих злочинів. Як випливає з назви, «Проект кодексу злочинів проти миру і безпеки людства» бере свій початок в МВТ і Статуті ООН, який
був створений Радою Безпеки як основний документ ООН70. Проте, перший проект міжнародного кримінального кодексу, опублікований Комісією в 1954 році, нарешті, відокремив злочини проти людяності від умов воєнного часу. Заперечуючи логіку Нюрнберзького
Статуту, у статті 2 проекту кодексу перераховується низка «злочинів проти миру і безпеки
людства», що мають однакове значення. Після переліку злочинів, пов’язаних з військовою
агресією, йде десятий злочин — злочин геноциду, з формулюванням, що нагадує формулювання Конвенції про геноцид, але не повторює її. Далі йде одинадцятий злочин:
(11) нелюдські дії, такі як вбивства, винищування, поневолення, депортація або переслідування, скоєні проти цивільного населення за соціальними, політичними, расовими,
релігійними або культурним мотивами з боку державних органів або приватних осіб, що
діють за їх вказівкою або з їх потурання.
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Цей проект вперше визначив злочини проти людяності як окремий міжнародний злочин, що має свої відмінності, з перерахуванням «нелюдських дій» і їх мотивів. Нагадуючи
про злочини, вчинені SA та іншими неофіційними організаціями нацистської Німеччини,
в проекті підкреслюється, що навіть приватні особи, що діють від імені держави, можуть
звинувачуватися в скоєнні злочинів. Конвенція про незастосування строку давності до
воєнних злочинів і злочинів проти людяності, яка була прийняття 26 листопада 1968 року
і набула чинності в 1970 році, також визначає злочини проти людяності незалежно від
умов воєнного часу. У Статті 1 Конвенції зазначено, що не існує жодних законодавчих обмежень на «злочини проти людяності, скоєні під час війни або в мирний час, як вони визначаються в Статуті Нюрнберзького Міжнародного Військового Трибуналу від 8 серпня
1945 року і підтверджуються резолюціями 3 (I) від 13 лютого 1946 року і 95 (I) від 11 грудня 1946 року Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй»71. Тим не менш, конвенція була ратифікована тільки 52 державами, а з чотирьох держав МВТ її підписав тільки
Радянський Союз. В результаті, її вплив на міжнародне право залишається обмеженим72.
У 1973 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну Конвенцію про припинення і покарання актів апартеїду, яка однозначно визначила апартеїд як злочин проти людяності. Конвенції передували різні подібні резолюції. Конвенція проти апартеїду розширила визначення злочинів проти людяності, додавши ще один злочин, явно
пов’язанеий з умовами воєнного часу. Згодом, в численних додаткових міжнародних договорах, апартеїд стали визначати як злочин проти людяності, в тому числі в угоді, якою
був заснований Міжнародний кримінальний суд.
Тим часом робота КМП над проектом зайшла в глухий кут. Незважаючи на те, що
в 1981 році Комісії було доручено відновити роботу над проектом, ООН не ратифікувала міжнародний кримінальний кодекс щодо військових злочинів і злочинів проти людяності. Тим не менш, КМП домоглася деякого прогресу у визначенні поняття злочинів
проти людяності. У 1985 році Дуду Тіам, сенегальський юрист і дипломат, який був призначений Спеціальним доповідачем Комісії за проектом міжнародного кримінального кодексу, зазначив: «Ця відносна автономія [поняття злочинів проти людяності] наразі стала
абсолютною. Сьогодні, злочини проти людяності можуть відбуватися не тільки в контексті збройного конфлікту, а також незалежно від таких конфліктів»73. Проект тексту, запропонований Дуду Тіам, відображає розвиток міжнародного права після Нюрнберзького процесу. Так, до категорії злочинів проти людяності проект включив чотири злочини:
геноцид (визначений майже так само, як і в Конвенції 1948 року); злочин апартеїду (ви
значений як в Конвенції 1973 року), злочини проти людяності, в одному з формулювань
після Нюрнберзького процесу («нелюдські діяння, включаючи (але не обмежуючись)
вбивства, винищування, поневолення, депортацію та переслідування, вчинені щодо частини населення за соціальними, політичними, расовими, релігійними або культурним мо71
ООН, Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людяності, http://
www2.ohchr.org/english/law/warcrimes.htm, 31 січня 2010
72

Європейська конвенція 1974 року на ту ж тему викликала ще більше розбіжностей, і була ратифікована лише
кількома державами-членами Ради Європи. Ця конвенція включала до категорії злочинів, які не підпадають під дію
строку давності, тільки військові злочини і геноцид. На відміну від визнаної відмінності між геноцидом і злочинами
проти людяності, ст. 1 Конвенції порівнює ці два злочини, включаючи «злочини проти людяності, визначені в Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду» в перелік злочинів, які не підпадають під дію строку давності. Див Рада Європи, Європейська конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності
та воєнних злочинів, Страсбург, 25.1.1974 (Strasbourg, 1999).

73
Doudou Thiam, «Fourth Report on the Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind,» UN Doc.
A/CN.4/398 і Corr. 1–3, передруковано в Yearbook of the international Law Commission, vol. 2:1 (1986): 53ff.
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тивами»), а також злочини проти довкілля («Будь-які серйозні порушення міжнародних
зобов’язань, що мають велике значення для охорони та збереження середовища проживання людини»); ці злочини проти навколишнього середовища не були згодом включені
в Римський статут Міжнародного кримінального суду74.
На початку 1990-х років Рада Безпеки зробила величезний крок вперед і заснувала два
кримінальних суди. У 1993 році нею було засновано Міжнародний кримінальний трибунал
по колишній Югославії (МТКЮ), а в 1994 році — Міжнародний кримінальний трибунал по
Руанді (МТР). В статутах цих двох кримінальних судів згадуються як геноцид, так і злочини проти людяності (ст. 4, МТКЮ та ст. 2, МТР). Стаття 5 Статуту МТКЮ, який був ратифікований 25 травня 1993 Резолюцією Ради Безпеки 827, була сформульована таким чином:
Стаття 5. Злочини проти людяності

Міжнародний трибунал уповноважений здійснювати судове переслідування осіб, відповідальних за наступні злочини, якщо вони вчинені в ході збройного конфлікту міжнародного чи внутрішнього характеру, і спрямовані проти будь-якого цивільного населення:75
(а) вбивства;

(f) катування;

(b) винищення;

(g) згвалтування;

(c) поневолення;
(d) депортація;

(h) переслідування за політичними, расовими і релігійними мотивами;

(e) позбавлення волі;

(i) інші нелюдські діяння.159

Хоча статут був розроблений стосовно конкретної ситуації в Югославії, він знову містить конкретну згадку про умови воєнного часу, що виглядає ще більш дивним, ніж у проекті Комісії з міжнародного права 1954 року.
Проект статуту МТР, розроблений через рік, не містить цього положення, швидше за
все тому, що було очевидно, що геноцид в Руанді в квітні 1994 року не був пов’язаний
з військовими діями. Замість цього, статут МТР, прийнятий у листопаді 1994 року, передбачає, що «злочини проти людяності» представляють собою «широкомасштабні або систематичні» діяння:
Стаття 3: Злочини проти людяності

Міжнародний трибунал по Руанді уповноважений здійснювати судове переслідування
осіб, відповідальних за наступні злочини, якщо вони вчинені в рамках широкомасштабних або систематичних діянь, спрямованих проти цивільного населення за національними, політичними, етнічними, расовими чи релігійними мотивами:76

74
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(a) вбивства;

(f) катування;

(b) винищення;

(g) згвалтування;

(c) поневолення;
(d) депортація;

(h) переслідування за політичними, расовими і релігійними мотивами;

(e) позбавлення волі;

(i) інші нелюдські діяння.160

Там же, 86.

ООН, «Updated Statute for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,» первинна версія прийнята Радою Безпеки в травні 1993 р., http://www1.umn.edu/humanrts/icty/statute.html, 31 cічня 2010 р.
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ООН, Statute of the international Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and
Other Serious Violations of international Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens
Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, between 1 January
1994 and 31 December 1994, http://www.ictr.org/ENGLISH/ Resolutions/955e.htm, 31 січня 2010 р.
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Майже через півстоліття після прийняття Лондонського Статуту, в рамках якого був
заснований МВТ, статут по Руанді став першим документом, в якому злочини проти люд
ства визначалися як незалежний злочин, що не залежить від військового або мирного
контексту в рамках статуту міжнародного суду.
У 1996 році КМП, нарешті, представила свій остаточний проект Міжнародного кримінального кодексу, через сім років після того, як Генеральна Асамблея ООН, з ініціативи
Тринідаду і Тобаго, закликала до створення такого кодексу. У проекті кодексу містилося
визначення злочинів проти людяності, аналогічне визначенню у статуті МТР:77
Стаття 18: Злочини проти людяності

Злочин проти людяності — будь-яке з наступних діянь, якщо вони були вчинені систематично або у великих масштабах, при підбурюванні або під керівництвом уряду або
будь-якої організації або групи:
(а) Вбивства;
(b) Винищення;
(c) Катування;
(d) Поневолення;
(e) Переслідування за політичними, расовими, релігійними або етнічними
мотивами;
(f) інституціоналізована дискримінація
за расовими, етнічними або релігійними мотивами, пов’язана з порушенням фундаментальних прав і свобод
людини і така, що призводить до
серйозного утиску прав частини населення;

(g) Довільна депортація або насильницьке переміщення населення;
(h) Довільне позбавлення волі;
(i) Насильницьке зникнення людей;
(j) Згвалтування, примус до проституції та інші форми сексуального насильства;
(k) Інші нелюдські діяння, що завдають
серйозної шкоди фізичній або психічній цілісності, здоров’ю та людській гідності, наприклад, нанесення
каліцтв та тяжких тілесних ушкоджень.

Проект передбачає, що діяння є злочином проти людяності, тільки якщо воно відбувається «систематично або у великих масштабах». Крім того, Комісія зазначила, що злочин має бути вчинений державними органами або організованою групою. Остання категорія може також включати недержавних виконавців, таких як партизанські організації.
Перелік діянь в проекті демонструє, наскільки розширилося визначення злочинів проти
людяності з часів Нюрнберга. У своєму коментарі до проекту, Комісія явно визнала, що,
хоча вона засновувала своє визначення злочинів проти людяності на Нюрнберзьких принципах, міжнародне право просунулося досить далеко, щоб відокремити ці злочини від
умов війни78. Комісія особливо згадала Закон Контрольної Ради № 10 і статути спеціальних судів по Югославії і Руанді. Зокрема, вона процитувала вирок МТКЮ у справі Тадича,
в якому говориться, що «на сьогоднішній день, згідно з установленими нормами звичаєвого міжнародного права, злочини проти людяності не вимагають зв’язку з міжнародним
збройним конфліктом»79.
77
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79
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Комісія ООН з міжнародного права, «Draft Code of Crimes against the Peace and Security.
Там же, 48.
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Римський статут Міжнародного кримінального суду, який був ратифікований
в 1998 році, тісно пов’язаний з цим правовим прецедентом. Замість фраз «систематично»
і «в великих масштабах», в Римському статуті згадуються «широкомасштабні або систематичні» діяння, формулювання, яке вже неодноразово використовувалася в ряді інших
подібних текстів. Крім того, в Римському статуті говориться, що такі «широкомасштабні або систематичні діяння» мають бути «спрямовані проти цивільного населення», що
знову змушує згадати термінологію, використану в Нюрнберзі. Тим не менш, Римський
статут явно передбачає, що зазначені дії не обов’язково мають бути пов’язані зі збройним конфліктом.
Порядок злочинів у Римському статуті також демонструє зміщення акцентів, яке сталося за п’ять десятиліть, що минули після Другої світової війни. Перші злочини, перелічені в ст. 5 Римського статуту — це геноцид і злочини проти людяності, потім військові
злочини, і, нарешті, злочин агресії, яке, правда, до цих пір не визначене.
З Римським статутом, в міжнародному праві, нарешті, було визнане головне питання,
що вперше було порушено британським обвинувачем в Нюрнберзі:
«Якщо вбивство, грабіж і розбій вважаються караними відповідно до звичайних внутрішніх законів нашої країни, чому ті, чиї дії відрізняються тільки масштабом і систематичним характером, повинні уникнути звинувачення?»80

У Нюрнберзі, головний обвинувач від Великобританії заявив:

У всіх наших країнах, коли вбивають окрему людини, можливо, в стані афекту або з інших причин, це вбивство стає сенсацією і викликає співчуття, і ми не заспокоюємося, поки злочинець не буде покараний відповідно до принципу верховенства права. Так як же ми
можемо бути спокійні, коли не одна людина, а, за найскромнішими оцінками, 12 мільйонів
чоловіків, жінок і дітей були вбиті?… Вбивство не перестає бути вбивством тільки
тому, що число жертв зросло в десять мільйонів разів. Таке діяння не перестає бути
кримінальним злочином тільки тому, що воно має політичне підгрунтя.81

Рафаель Лемкін сформулював цю ідею в своєму листі в New York Times незабаром після закінчення процесу ще більш стисло:

Те, що продаж наркотиків окремим особам є предметом світової стурбованості, а отруєння газом мільйонів людських істот — всього лише внутрішньою проблемою, представляється мені несумісним з нашими уявленнями про цивілізацію82.
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Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал, vol. III, 92.

Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал, vol. XIX, 433 and 467.

Raphael Lemkin, «Letter to the Editor, New York Times, Nov. 8, 1946,» наведено в Samantha Power, A Problem from
Hell, (New York, 2000): 48.
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5 Масові політичні репресії в 1929–1934 рр.
Світлана Філонова

Чи можлива побудова соціалізму в одній, окремо взятій країні?
У 1920 і в 1919 рр. Ленін категорично заявив: «У жодній країні здійснити таку справу,
як соціалістична революція не можна».
«Справа будівництва цілком залежить від того, як скоро переможе революція в найважливіших країнах Європи. Тільки після такої перемоги ми зможемо серйозно взятися
за справу будівництва».
Але ще раніше, в 1915 р., Ленін припускав, що соціалізм може перемогти в одній
країні; та буде такий собі острів щастя в океані експлуатації і соціальної несправедливості. У 1924 р. Сталін про це згадав і заявив, що соціалізм не тільки може, але й повинен бути побудований в СРСР. І з цього моменту це стало одним із стовпів марксистськоленінського вчення, який Сталін люто захищав від усіх ворогів і маловірів.
А що було робити? На горе всім буржуям роздути світову пожежу виявилося не такто й просто. Європа горіти у вогні вперто не хотіла; плани революції в Німеччині в 1923 р.
з тріском провалилися. Але ж щось же треба було будувати! Якщо вже на те пішло, хто
його, цей соціалізм живим в очі бачив? Фома Кампанелла? Ну, хіба що в солодких снах.
Томас Мор — автор безсмертної книги, що дала назву цілому напрямку слова і думки?
Але «Утопія» (від грецького ои — не та topos — місце) — це «місце, якого немає», або
«Нігдея», як часом Томас Мор називав і свою книгу, і вигаданий ним острів. Там тече Анідра (грец. Anhydro — позбавлена води) — річка без води і в столиці Амаурото (грец. amaur
‘os — зникаючий) править Адем (складено з негативної частки a і demos — народ) — правитель без народу. Утопії немає не тому, що поки немає, а тому що її в принципі бути не
може, і ніколи не буде і не треба, щоб була. З неповторним англійським гумором Мор описує вади та слабкості своїх сучасників, але і утопійці хороші! Це явно не ті люди, яким можна позаздрити і яким хочеться наслідувати. Так, це дуже смішна книга. Смішна і глузлива,
а ще — мудра. Автор не обманув читачів, назвавши її «Золота книжечка, настільки ж корисна, як і забавна про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія».
Ви здивовані? Ви вважали «Утопію» Мора натхненним виразом заповітних мрій трудящого людства? Вам так пояснили в школі, і з тих пір все якось не виходило це перевірити — прочитати самостійно хоча б заголовок?
Ну, ось бачите, як все просто… Чи варто дивуватися тому, що за 70 років мало хто задавався питанням: а що ми тут, власне кажучи, всім світом побудували? У тій окремо взятій
країні, схоже, справа була не в тому, що будувати, а в тому, щоб навчити людей вірити, що
будуємо те, що треба.
Не думайте, що це було легко. І не все було гладко, особливо на початку.
Так, ще за життя Леніна оспіваний ним пролетаріат — переможець темних сил, від
імені якого здійснювалася диктатура, авангард, гегемон і все таке, повів себе абсолютно
несподіваним для теоретиків революції чином. Він застрайкував.
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Страйки на ще існуючих на той час приватних підприємствах не викликали б ані здивування, ані тривоги — вони цілком укладалися в теорію класової боротьби. Але в томуто й справа, що страйкували головним чином на державних заводах і фабриках, тобто
на тих самих, господарями яких тепер був звільнений пролетаріат. За офіційними даними в 1923 р. в СРСР пройшло 444 страйки, з них 357 — на держпідприємствах. У 1928 р.
з 90 страйків 70 було в держсекторі.
Це були неправильні пролетарі. Зовсім неправильні. І Ленін з усією серйозністю теоретично обгрунтував це на одинадцятому з’їзді партії. Думка його зводилася до наступного: оскільки велика капіталістична промисловість була зруйнована, фабрики і заводи
стали, то і пролетаріат зник.
Зінов’єв не ризикнув заходити так далеко, він не заперечував, що робітничий клас існує, але вважав, що він «в силу перипетій революції, декласований».
Лідер гурту «робочої опозиції» Олександр Шляпников пожартував: «Дозвольте привітати вас, що ви є авангардом неіснуючого класу…» І з тоді ще можливою сміливістю заявив: «Іншого і кращого робітничого класу ми мати не будемо і потрібно задовольнятися
тим, що є».
Він помилявся. Дуже скоро під мудрим керівництвом Сталіна партія, за влучним висловом Олександра Некрича, «зробивши революцію від імені класу, якого не було, приступила до формування класу, який їй був потрібен».
І не тільки. Дуже скоро в СРСР почнуть народжуватися правильні діти, з’являться правильні національності, будуть створені правильні профспілки; абсолютно правильні думки і почуття збурюватимуть нових філософів і поетів; та навіть священики будуть правильні, свої, радянські. Трохи пізніше — з 1943 року приблизно, — але будуть.
* * *

Ми наш, ми новий світ побудуємо —
Хто був ніким, той стане всім.
Інтернаціонал

Лекало, за яким передбачалося кроїти правильних людей всіх звань і станів, було поетично сформульовано саме в цьому рядку — «Хто був нічим, той стане всім». До слова,
це було однією з небагатьох обіцянок, яку більшовики виконали. І навіть перевиконали,
причому настільки, що багатьох донині бере острах.
До початку 30-х років, про які тут і піде мова, в ЦК КПРС було тільки дві людини з закінченою вищою освітою — Олексій Миколайович Косигін і Григорій Якович Сокольников. 26 чоловік практично не мали освіти взагалі. Так, заступник голови Раднаркому СРСР,
нарком шляхів сполучення Андрій Андрійович Андрєєв закінчив два класи сільської школи; голова Раднаркому УРСР Дем’ян Сергійович Коротченко в 1930 р. закінчив… курси
марксизму-ленінізму. І це все.
Микола Єжов, від імені якого холонула кров, закінчив 5 класів Маріампольського (Сувальська губернія) початкового училища. В’ячеслав Молотов, той самий нарком, а потім
міністр закордонних справ, від розчерку пера якого залежало так багато в долі Європи,
закінчив, причому екстерном, — реальне училище. Той же освітній рівень був і у наркома освіти РРФСР в 1929–1937 рр. Андрія Сергійовича Бубнова. Нарком оборони СРСР
Климент Єфремович Ворошилов закінчив два класи сільської школи, нарком важкої промисловості Григорій Костянтинович Орджонікідзе — фельдшерську школу. Лазар Мой61
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сейович Каганович, нарком залізничного транспорту, був самоучкою, так само як і його
брат, Михайло Мойсейович Каганович, нарком авіаційної промисловості.
Валеріан Володимирович Куйбишев, член президії ВЦРПС, ВРНГ РРФСР, заст. голови Раднаркому СРСР, на цьому тлі був виключно освіченою людиною — за революційну
діяльність в 1906 році він був виключений з Військово-медичної академії, але все-таки
якийсь час встиг там повчитися.
Інформація про освітній рівень радянської еліти перебуває, і до слова сказати, перебувала завжди, у відкритому доступі. Так що кожен при бажанні може продовжити цей огляд. Хоч душу він явно не радує.
Такого тріумфу невігластва, панування нікчемності історія ще не знала. І відбувалося
це в усіх сферах людського життя. Борис Пильняк у своїй повісті «Червоне дерево» описав,
як це працювало в селі.
«Мужики в ті роки дивувалися з приводу нижченаведеної, незрозумілої їм, проблематичної дилеми… П’ятдесят відсотків мужиків вставали в 3:00 ранку і лягали спати об
одинадцятій вечора, і працювали у них всі, від мала до велика, не покладаючи рук:… хати
у них були справні, як вози, скотина сита і в холі, як самі ситі і в праці по вуха; продподаток та інші повинності вони платили державі акуратно, влади боялися і вважалися
вони: ворогами революції, ні більш, ні менш того. Інші ж відсотки мужиків мали по хаті,
що була підбита вітром, по худій корові і по паршивій вівці, — більше нічого не мали…
держава знімала з них продподаток та сімссуду, — і вони вважалися друзями революції. Мужики з «ворогів» з приводу «друзів» стверджували, що відсотків тридцять п’ять
друзів — п’яниці .., відсотків п’ять — не щастить .., а шістдесят відсотків — нероби,
балакуни, філософи, ледарі, недотепи. «Ворогів» по селах всіляко тиснули, щоб перетворити їх на «друзів», а тим самим позбавляючи їх можливості платити продподаток,
хати їх перетворювали на стан, підбитий вітром».

Цього цілком вистачило б, щоб голод викосив півкраїни, більшовики могли і не обтяжувати себе заходами щодо його організації. А тут ще показався на горизонті Левіафан
суцільної колективізації, в смертоносних здібностях якого сумніватися не доводилося.
У цілому по СРСР колективізацію планувалося завершити до кінця першої п’ятирічки.
Передбачалося, що українські селяни підуть до нового життя в перших рядах: у Криму
стануть колгоспниками до весни 1931 р., в степових районах України — до осені 1931 р.,
а на Лівобережжі до весни 1932 р.
Зі статті Сталіна «Рік великого перелому», опублікованій в «Правді» 7 листопада 1929 р., випливало, що особливих проблем з колективізацією не передбачається; які
були — вже вирішені, і залишається тільки тріумфальний хід, на зразок параду фізкультурниць на Червоній площі. Як про одне із трьох великих досягнень партії за минулий рік
Сталін говорив «про докорінний перелом у розвитку нашого землеробства від дрібного
і відсталого індивідуального господарства до великого і передового колективного землеробства, до спільного обробітку землі, до машинно-тракторних станцій, до артілей, колгоспів, що спираються на нову техніку, нарешті, до гігантів-радгоспів, озброєних сотнями
тракторів і комбайнів».
Вождь, звичайно, промовчав про те, що за минулий рік в країні відбулося кілька тисяч(!) селянських повстань і що на придушення деяких з них були кинуті регулярні війська. Що стосується більш мирних форм вираження незгоди з уявленнями партійців про
кращу селянську долю, то вони охопили буквально всю країну.
Казахські кочівники, мабуть, використовували найрадикальнішу форму — вони просто покидали СРСР разом з худобою і всім майном. За три роки суцільної колективізації
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(1929–1932) з Казахстану відкочувало близько 400 тис. господарств, тобто не менше 75%,
що існували до кінця 20-х років. Поголів’я худоби при цьому скоротилося в дев’ять-десять
разів (з 36–40 млн. до 4 млн. голів).
Більша половина корейських селян (в окремих районах до 65 відсотків), що жили на
Далекому Сході, вчинили так само.
Ті, кому відкочовувати було нікуди, часто починали з того, що намагалися просто зірвати збори, не допустити, щоб було прийнято рішення про вступ до колгоспу.
Мовчали, іноді по декілька годин, не кажучи ні так, ні ні. Або навпаки, голосно шуміли, не даючи виступаючим говорити. У селі Черемишево Мордовської області, наприклад,
жінки починали кричати «ура!» Кожного разу, коли хтось брав слово, поки збори, врештірешт, не закрили.
У селі Істоміно Московської області селяни прийняли дипломатичне рішення «колективізацію вітати, але в колгосп не вступати».
Селяни села Ханьковець Могильов-Подільського округу України були більш рішучі
і відверті. Чотири рази поспіль вони зривали загальні збори, скандуючи «Геть колективізацію!» І «Геть бригади!». У Західній області одне з зібрань було перервано криками: «Геть
радянську владу!»
У селі Нове Нікуліно Бугурусланського району Середньої Волги один з селян, колишній учасник громадянської війни, вимагав від організаторів колгоспів, які приїздили з міста, офіційного підтвердження, що вони уповноважені проводити збори. Якщо ж таких документів у них не виявлялося, то збори однозначно розпускати.
Збори, що мали бути проведеними в січні 1930 р. в селі Архангельське Кузнецького
округу на Середній Волзі, були закриті після того, як один з бідняків, на прізвище Сурков,
піднявся і сказав: «Ви грабуєте селян і всіх куркулів пограбували. Ми за царя жили краще.
Колгоспи — це петля. Геть рабство! Хай живе свобода! «За його словами послідували крики «ура!» і вигуки: «Ось так наш Сурков!» «Селяни змусили партпрацівників, які проводили збори, видати Суркову довідку про те, що» він виступав правильно, «а потім пішли,
скандуючи: «Геть колгоспи!»
«Лінію комуністичної партії і влади по відношенню до селянських господарств з суцільною колективізацією і тракторізацією — вважати неправильною», — постановили селяни села Мухменово Олексіївського району Бугурусланського округу після багатогодинної наради. На загальних зборах села Нове П’ятине Чембаровського району Пензенського
округу було прийнято наступне рішення: «Відзначити, що проведені заходи Радвлади не
в інтересах селянства, й зокрема нашого села, а тому суцільну колективізацію відхилити». У Петрівському районі Оренбурзького округу вирішили «від суцільної колективізації утриматися з огляду на те, що в багатьох колгоспах немає рівності і порядку, а недолік
в житті відчувається гірше, ніж в індивідуальних господарствах».
Селяни наївно вірили, що прийняті на загальних зборах рішення будуть мати силу
закону, за яким вони всі будуть в подальшому жити, — інакше навіщо ж їх приймати? —
І тільки після того, як влада переходила до своїх улюблених аргументів — відвертого
свавілля, починалося те, що називають селянським бунтом. У 1930 році було зафіксовано
13 754 виступів. У 10 071 з них (по решті відомостей немає) брало участь 2 468 625 осіб.
Безперечним лідером була Україна. Вже в першому кварталі 1929 р. ОГПУ зафіксувало
там 144 випадки масових виступів. У міру посилення хлібозаготівель напруга зростала.


Тут і далі використовуються матеріали, наведені в книзі Лінн Віола «Селянський бунт в епоху Сталіна» / Lynn
Viola «Peasant rebels under Stalin Collectivization and the culture of peasant resistance» New York. Oxford University press
1996».
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У серпні спалахнуло 116 заколотів, у вересні 195, в жовтні 336. У березні 1930 р. там сталося 2945 виступів, загальна кількість учасників яких наближалася до мільйона. Повстання
охоплювали 110 районів 18 округів республіки.
У кількох районах Тульчинського, Бердичівського та Донецького округів повстання
проходили під гаслом «Геть радянську владу, хай живе самостійна Україна!».
Більшість виступів були стихійними і носили локальний характер, тому відносно легко придушувалися. Однак у селі Горячівка Мястковського району селяни, які вимагали
звільнити «куркулів» і повернути майно, змусили відступити кінний загін ОГПУ. У Джулинському районі Тульчинського округу збройні селяни захопили владу, оголосивши себе
диктаторами району і передали управління громадами старійшинам села. У кількох районах проти селян були кинуті регулярні частини Червоної армії. Використовувалася навіть
авіація. Бували випадки, коли червоноармійці відмовлялися стріляти в селян; траплялося, що дрібні військові частини переходили на сторону повсталих.
Так що невідомо, чим би все це закінчилося, якби влада не застосувала моторошну зброю масового знищення — голод.
Про те, як це було, можна детально прочитати в наступній главі. Я ж скажу тільки, що
ті, кому вдалося вижити, вийшли з цього пекла надламаними фізично і морально. Це були
вже інші люди, придатні для переплавлення в правильних радянських колгоспників.
* * *

Було завершено створення суспільства, в якому
людина цілком — тотально — залежала від держави: держава давала йому їжу тілесну і їжу духовну.
І ніде більше не смів він отримувати ні тілесної, ні
духовної їжі. Навіть пам’ять була відібрана у нього
М. Геллер

Колективізація завершилася в 1937 р. До цього часу 93 відсотки селянських господарств об’єдналися, створивши 243 700 колгоспів.
Колективними ці господарства можна було назвати хіба що в насмішку. Навіть голів,
обрання якого за статутом було прерогативою загальних зборів, у дійсності присилали
з центру, як в давній час господар присилав прикажчика. Але якщо старорежимні прикаж
чики були в масі своїй людьми самостійними і в своїй області знаючими, то надісланих
з центру керівників колективних господарств запідозрити в цьому було важко. До того ж
вони були прикажчиками прикажчиків, які, в свою чергу, були безправними холопами холопів. За роки колективізації вдалося не тільки всіх селян зігнати до колгоспів, але й колгоспи перетворити в ланки жахливо громіздкої конструкції централізованого управління
сільським господарством.
7 грудня 1929 року був створений Народний Комісаріат Землеробства СРСР (Наркомзем), мету якого ЦВК СРСР сформулював так: «внесення єдності в планування і керівництво сільськогосподарським виробництвом в масштабі Союзу РСР і зосередження
в єдиному центрі безпосереднього управління великими сільськогосподарськими підприємствами».
Вже одно це формулювання змушує підозрювати, що сільським господарством зібралися керувати люди, які не дуже твердо знали, на якому дереві ростуть курячі яйця і чи
буде бик давати молоко, якщо йому відпиляти роги (тільки в 1938 р. Наркомзем очолила
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людина, що має вищу сільськогосподарську освіту — Іван Бенедиктов). Куди ближче їм
був контроль за дотриманням партійної дисципліни, виявлення шкідників, чистка «партійного і господарського апарату від чужородного елементу, який проліз туди і розклався», тощо.
Роботи подібного роду вистачало.
Так, в одну з найстрашніших зим — 1932–1933 рр., — коли гинули від голоду мільйони людей, в Головному політичному управлінню УСРР помітили і навіть сказали про це
публічно, що існують «продтруднощі в деяких районах». Виникли вони, зрозуміло, «в результаті шкідництва, яке мало місце в сільському господарстві України, діяльності антирадянських і куркульських елементів, які проникли в колгоспи».
У кінці грудня 1932 р. почалося слідство у справі про так звану «сільськогосподарську
змову». За звинуваченням у керівництві «контрреволюційною організацією шкідників»
були заарештовані Федір Конар, заступник наркома Наркомзему СРСР, Мойсей Вольф, заступник наркома Наркомсовхозів і Михайло Коварський, заступник голови Трактороцентру. 11 березня 1933 вони були засуджені Колегією ОДПУ до «вищої міри соціального захисту» і вже наступного дня разом з 35-ма службовцями Наркомзему і Наркому радгоспів
були розстріляні (у 1957 році всі вони були реабілітовані). Ще 22 співробітника наркоматів отримали тюремні терміни до 10 років і ще 18 осіб — 8 років.
На цьому справа не скінчилася, оскільки троцькістські недобитки, які намагалися дискредитувати колгоспи разом з кулаками і шпигунами іноземних розвідок, підлі
і люті вороги радянської влади проникали всюди. Мінські чекісти вже на початку лютого
1933 року відзвітували про розкриття «змови куркульських елементів» в системі Трактороцентру. У Сибіру за таким же звинуваченням було засуджено 2092 «змовника», з них
976, тобто майже половина, розстріляні.
В Україні за різними даними розстріляли від 700 до півтори тисячі чоловік.
Завершилося, що логічно, перетворення українського села чищенням партійних рядів
від «елементів, що розклалися». Таких виявилося більше 27 тисяч осіб.
Замість них прибули нові, які поки не розклалися. Безпосередньо в колгоспи було направлено понад 10 тисяч «перевірених більшовиків» та майже півтори тисячі на керівну
роботу в райони і області. При МТС і в радгоспах практично повсюдно були організовані
політвідділи з цілком зрозумілими повноваженнями і завданнями, керувати якими приїхали 3000 найнадійніших і правильних.
І стали вони жити-поживати… І то не біда, що в постійній нужді — в 1934 р. сім’я колгоспників в РРФСР, в Україні та Білорусії споживала в рік два з половиною центнери зерна,
це приблизно та ж кількість, яка до революції вважалася мінімальною продовольчею нормою з розрахунку на одну людину. Але то зле, що не по-людськи. Ні в поле вийти, ні відпочити, ні дитину народити, ні небіжчика відспівати так, як від століття мало бути в добрих людей, стало неможливо. Життєвий уклад, який складався не одне сторіччя, з чітко
вивіреним ритмом буднів і свят, з традиціями, звичаями та обрядами, які надавали життю
лад і сенс, — все це було названо буржуазно-націоналістичними пережитками і зруйновано вщент.
Діватися було нікуди. Коли в 1932 році в СРСР ввели паспорти, селянам їх не дали. А це
означало, що покинути рідне село вони не могли, навіть ненадовго. Примусово незмінне
місце проживання ставало і місцем позбавлення волі. Для кожного. Від народження до
смерті.
Це не означало, однак, що одного ранку паровоз історії не міг відвезти селянських
хлопців куди подалі — на одне з великих будівництв. Від цього ніхто застрахований не
був. Село продовжувала бути головним постачальником робочої сили для новобудов і ста65
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рих промислових підприємств. За роки перших двох п’ятирічок із села в місто перейшли
близько 12 млн. чоловік.
Товарні вагони, в яких переміщали робсилу, зовні могли бути прикрашені кумачем,
транспарантами і навіть гірляндами квітів. Це означало, незважаючи на те, що всередині
був бруд, духота і відсутність найнеобхіднішого, що люди їдуть не на заслання під конвоєм, а в світле майбутнє за комсомольською путівкою або оргнабором.
Але ось відправитися на пошуки щастя самостійно, за покликом серця, знайти собі
заняття до душі народжений в селі не міг. Та й чи припускав хто-небудь у нього наявність
душі і серця, якихось потреб, крім самих елементарних, які є й у таргана?
У середині 30-х рр. після трагедії селянського геноциду відбувається те, що багато
століть було предметом схоластичних суперечок, але ніколи не було здійснено на практиці, — людина повністю втрачає свою самостійну цінність. Його існування має сенс рівно
в тій мірі, в якій він є учасником виробничого процесу.
Якби цього не сталося, жодні репресії не дозволили б утвердитися сталінській диктатурі. Та й самі репресії навряд чи були б можливими.
* * *

«Ми йдемо на всіх парах по шляху індустріалізації — до соціалізму, залишаючи позаду нашу
вікову «рассейскую» відсталість. Ми стаємо
країною металевою.»
Й. Сталін «Рік великого перелому»

У 1926 році про ідею побудувати електростанцію на Дніпрі Сталін відгукнувся так:
«Це все одне, як якщо б мужик, скупчивши кілька копійок, замість того, щоб полагодити
плуг, купив собі грамофон».
Проте 15 березня 1927 року на мальовничому березі Дніпра, на скелі, яку чомусь називали «Любов», замайорів червоний прапор з написом «Дніпробуд розпочато».
1 травня 1932 відбулося урочисте відкриття електростанції (був запущений перший
агрегат, до ладу діючих підприємств станція вступила тільки 10 жовтня). Прибули голова
ВЦВК Михайло Калінін, нарком промисловості Серго Орджонікідзе, перший секретар ЦК
КП (б) У Станіслав Косіор. Був тут і автор першої біографії Сталіна французький письменник Анрі Барбюс. Книгу, правда, в СРСР незабаром заборонили, оскільки багато її героїв,
описані як лицарі без страху і докору і вірні друзі-соратники Сталіна, були розстріляні.
Як згадують очевидці, два дні не припинявся бенкет. Столи, сервіровані в ресторанах,
робочих їдальнях, в конторах і просто неба, ломилися від вишуканих страв і дорогого масандрівського вина (горілка, щоправда, теж була). Без всяких запрошень і пропусків будьхто міг підійти, випити і закусити.
Хто створив цей ремейк казки про скатертину-самобранку? Насправді, організатори
урочистостей (тобто приблизно так все і було)? Журналісти? Або очевидці-будівельники,
які сп’яніли не стільки від дармового вина, скільки від відчуття своєї причетності до чогось грандіозного, хоч і малозрозумілого?
Важко сказати. Глава радянської історії під назвою «Індустріалізація», як і раніше, залишається дуже туманною. Мені навіть доводилося чути припущення, що у всіх великих
будівництв була якась таємниця, моторошна настільки, що Сталін розстріляв усіх начальників будівництва, щоб вони не проговорилися.
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Дійсно, з тих, хто свого часу очолював будівництва перших п’ятирічок, до хрущовської відлиги дожили одиниці. Але я схильна думати, що у великих будівництв, про які останніми 20 роками написані тисячі статей і книг, таємниць і секретів як таких практично
не залишилося. Інша справа, що на будмайданчиках перших п’ятирічок зводилися не тільки міста і заводи. Там також створювалися міфи, які виявилися міцнішими й довговічнішими, ніж сам СРСР, і які до цього дня заважають нам зрозуміти багато важливих речей.
Сьогодні ні для кого вже не секрет, що практично всі гіганти перших п’ятирічок будувалися в самому прямому, буквальному розумінні слова на кістках людських. Смертність на багатьох будівництвах сягала 15 відсотків, тобто розмірів, які можна порівняти
з показниками діючої армії. І так само, як погані генерали намагаються закидати супротивника трупами, тобто компенсувати свою бездарність і відсутність бойової підготовки
війська кількістю солдатів, на великі будови були кинуті мільйони ув’язнених і колишніх селян, які не вміли працювати на будівництві. У 1931 році на Дніпробуді працювало
36 тисяч робітників, на Кузнецькбуді — більше 50 тисяч. Опоетизоване Арбузовим місто на зорі (Комсомольськ-на-Амурі) на 70 відсотків був побудований Амурлагом, тобто
ув’язненими.
Працювали у дві зміни, по 10–12 годин на добу. У містах, які починали будувати
«з нуля», як Магнітогорськ або Комсомольськ-на-Амурі, доводилося жити в землянках і
наметах, в кращому випадку — в холодних бараках. Відсутнє найнеобхідніше. З інструментів — лопата та тачка. Середня зарплата робітника в 1933 році становила 125 рублів
на місяць, службовця — від 70 до 90 рублів при реальній комерційній ціні 1 кг хліба 4 рубля. Споживчий аскетизм, таким чином, наближався до розмірів, не сумісних із життям.
І тим не менше в небачено короткі терміни будувалися заводи-гіганти, електростанції, нові міста, і навіть нові промислові галузі. Сталін мав усі підстави вигукнути на XVII
з’їзді: «Чи це не диво?»
Не виключено, однак, що той же вигук вирвався з грудей власника найвідомішої в США
фірми промислових архітекторів Альберта Канна, коли до нього з’явилися панове з далекого СРСР і на початку 1930 року підписали контракт на 2 мільярди доларів (приблизно
250 млн. на нинішній перерахунок ). За цим договором американська фірма зобов’язалася
запроектувати всю радянську важку і легку промисловість. За різними підрахунком —
точних цифр донині немає — від 520 до 570 об’єктів. Чи це не диво!
Дивно і несправедливо, що жодна площа і жодне місто в СРСР не названі ім’ям Альберта Канна — безперечно, головного архітектора радянської індустріалізації. Звичайно, Канн не проектував з нуля всю цю астрономічну кількість об’єктів. Найчастіше він
переносив в Росію вже готові проекти заводів. Так, Сталінградський тракторний завод,
був споруджений в США; потім розмонтований, в 1930 р. перевезений до СРСР і там під
керівництвом американських інженерів змонтований заново. Вся процедура тривала півроку. Виготовленням обладнання, яким був оснащений завод, займалися 80 американських і кілька німецьких машинобудівних компаній.
Альберт Канн взяв на себе роль координатора дій сотень постачальників устаткування, консультантів, проектувальників, будівельників. І треба сказати, виконав цю роль
з блиском. Московський автозавод (АЗЛК) був побудований в 1930 році за зразком складальних заводів Форда. Його ж компанія виконала технологічний проект Нижегородського автозаводу (будівельний — американська компанія Austin). Будівництво 1-го Державного підшипникового заводу в Москві (ГПЗ-1) здійснювалося при технічному сприянні
італійської фірми RIV; англійська компанія Метрополітен-Вікерс забезпечила обладнанням більшість найбільших радянських електростанцій.
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Необхідно згадати також про філію фірми Альберта Канна, яка три роки працювала
у Москві під керівництвом його брата Моріца, носила чисто радянську назву «Госпроектбуд» і була на ті часи найбільшим у світі проектним бюро. Чотири тисячі радянських архітекторів, інженерів, техніків отримали там можливість оволодіти новими технологіями.
Якби їм дали потім спокійно працювати, СРСР цілком міг би всіх наздогнати, перегнати і,
струсивши з себе піну вічної гонки, жити спокійно. А вже якщо б це плідне співробітництво продовжувалося…
Але в 1932 році більшовики вирішили, що Альберт Канн їм більше не потрібен. Насправді, будівництво за його проектами вже розпочато і може бути успішно продовжено і без нього, з будь-якою іноземною фірмою тепер, коли Канн пояснив, як це робиться, і сформулював замовлення на технологічне обладнання, можна переукласти договори
напряму. Одним словом, контракт з фірмою Канна не продовжили.
Інтенсивного міжнародного співробітництва це дійсно не перервало: Сотні іноземних фірм продовжували постачати обладнання, проектувати, консультувати, направляти
на роботу не тільки провідних фахівців, але в разі потреби і кваліфікованих робітників.
На одному тільки Уралмаші працювало 311 іноземних фахівців; із них 182 — робітники
різних спеціальностей.
Так значить, не було ніякого дива?
2 лютого 1935 «Правда» опублікувала промову Серго Орджонікідзе: «Наші заводи,
наші шахти, наші фабрики тепер озброєні такою прекрасною технікою, якої жодна країна
не має… Ми купували в американців, у німців, у французів, у англійців найбільш досконалі
машини, найостанніші досягнення світової техніки, і цим озброїли свої підприємства, —
цілком справедливо констатував нарком важкої промисловості, і несподівано, може бути,
навіть для самого себе, не без єхидства додав . — А у них багато заводів і шахт озброєно
ще машинами 19-го і початку 20-го століття».
Може, це і є чудо — за будь-яких обставин, часом геть ігноруючи дійсність, що не піддається раціональному поясненню, зберігати почуття власної переваги?
У щоденних газетних повідомленнях про будні великих будівництв, про трудові подвиги і звершення іноземні фахівці не згадуються, ніби вони взагалі не мали відношення
до трудового процесу. У сценарії радянської пропаганди у них інша роль. Можна подумати, що вони приїхали до СРСР виключно для того, щоб захоплюватися радянськими робітниками і — чого вже там — заздрити їм безсилою заздрістю безкрилих створінь, яким ніколи не піднятися до вершин, на яких радянська людина — як у себе вдома.
Дотепер гуляє всіма довідниками та підручниками опис такого випадку.
Деякі з робітників не відрізняли гайковий ключ від розвідного ключа, але нестачі
в здоровому глузді і здібності придумувати у них не було. Якось раз потрібно було встановити в шахту велике і важке обладнання. Навколо степ, на багато миль немає жодного крану, який був би здатний його підняти. Інженери не знали, як вирішити проблему,
що виникла. Оригінальне рішення було знайдено робітниками — засипати шахту льодом
і зверху встановити обладнання. При таненні льоду обладнання буде опускатися і врештірешт «сяде» в потрібне місце. Ця пропозиція приводила Х’ю Купера (головного консультанта Дніпрогесу — С. Ф.) все його життя в захват.
На жаль, невідомо, чи скористався Х’ю Купер цією пропозицією, і якщо так, то що зробили з такою кількістю талої води. Але не це, звичайно, головне.
Радянському робітникові, справді, рівних немає і бути не може, якщо оцінювати працю не за досягнутими результатами, а за витраченими зусиллями, — а саме так дивилися
в СРСР на трудовий процес. Навіть уявити собі неможливо, щоб американські місіс, італійські сеньйорити або німецькі фрейлін, прив’язавши до спини мішок з камінням, щоб біль68
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ше важити, босими ногами місили бетон. А наші 15–16-літні комсомолки на будівництві
Дніпрогесу місили; причому з піснями.
У вересні 1931 р. челябінська міська газета повідомляла:
«Молоді робітники організували і так звані «бетонні вечори». Після роботи, під звуки
оркестру будівельники зводили стіни корпусів майбутнього заводу. Багато робітників
з інших змін часто залишалися, щоб подивитися на роботу ентузіастів, нерідко охоплені загальним підйомом, самі бралися за лопати. Траплялося так, що в «бетонні вечори» укладали бетону більше, ніж у звичайні дні. На одних лише суботниках комсомольці
звели понад 3 тис. кв. м. стін. За самовіддану працю на лісах ЧТЗ комсомол будівництва
був нагороджений Почесною грамотою Ударника п’ятирічки».
(…)
«Доводжу до вашого відома, — написав один з будівельників в профспілкову організацію, — що за надану мені премію (поїздка на курорт) я дякую вам як за високу оцінку моєї
роботи. Але, враховуючи важливе значення в союзному масштабі пуску ЧТЗ (Челябінський тракторний завод — С. Ф.), я від неї відмовляюся, а всі гроші на поїздку на курорт
жертвую в фонд сучасної авіації».

Пропоную зі смиренням відмовитися від спроб пояснити природу такого ентузіазму.
Зрозуміти людей, які сповідують чужу релігію, неможливо. Ви можете знати про них
все, можете бути в змозі описати кожен їх ритуал у всіх подробицях, але ЗРОЗУМІТИ їх може
тільки той, хто сам вірить у те, у що вірять вони. Невіруючим в божество, якому поклонялася більша частина населення країни войовничого атеїзму, краще промовчати.
* * *

«Новий міф народився в Росії, міф творення світу людиною. На початку був хаос, капіталізм… Потім прийшли Маркс, Ленін і червоний Жовтень. Хаос був подоланий в ході
запеклої боротьби, яку вів, ціною незліченних жертв, обраний російський пролетаріат
проти внутрішніх і зовнішніх ворогів. Тепер Сталін створює в ході п’ятирічного плану
порядок, гармонію і загальну справедливість, в той час як решта 5/6 земної кулі покарані за опір комуністичним медикаментам епідемією світової кризи і бичем безробіття. Народи не пізнають ні миру, ні щастя до тих пір, поки і у них не засяє серп і молот»
(Клаус Менерт, німецький журналіст, який відвідав СРСР 1932 р.).

Полеміка з Микитою Хрущовим у моє завдання не входить. Але вже якщо його доповідь на ХХ з’їзді КПРС мала назву «Про культ особистості і його наслідки», то для можливості подальшої розповіді виникає необхідність визначитися з термінами.
Отже, культ — це не лестощі, не спроби приписати комусь чужі заслуги, не кругова порука, що дозволяє злочинцеві вийти сухим з води. Культ — це те, що проникає
в саму серцевину людської душі і свідомості, змінює її, визначає спосіб життя людини
і логіку її поведінки, наповнює особливим змістом все її існування і дає відчуття причетності до чогось, що непорівнянно більше, ніж вона сама, і що вона не в змозі назвати словом.
Сакралізація державної влади придумана не Хрущовим і не Сталіним. По суті, у людей з самого початку вибір був невеликий. Вони могли або з усім справлятися поодинці,
що з кожним днем ставало все важче; або об’єднати зусилля, уповноваживши когось координувати і зобов’язуючись при цьому підкорятися вказівкам координатора. Будь-який
інший спосіб здобуття влади рано чи пізно викличе питання: а ти хто такий, щоб коман69
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дувати? І треба буде або показати кулак, тобто примусити до покірності (ефект може бути
миттєвим, але ніколи не буває тривалим), або збрехати. Тобто створити міф. І, як правило,
не один. І бажано, щоб він відводив свідомість за межу того, що можна раціонально пояснити, туди, де є почуття і передчуття, але немає і не може бути логіки, аналізу, критичної
оцінки. Думаю, немає потреби нагадувати, що в останні кілька століть багато хто з успіхом поєднує обидва ці способи.
Авторитарне правління потребує сакралізації і без неї здійснюватися не може. Глава
будь-якої тоталітарної держави автоматично отримує роль намісника бога на землі і відмовитися від неї — якщо раптом він виявиться дуже скромною людиною, — може, тільки
змінивши характер держави.
Сталін не був скромною людиною. Але, схоже, і діватися йому було нікуди. До наслідків культу особи якраз відноситься міф про те, що Сталін, взяв країну за вуздечку, змусивши її звернути з шляху, накресленого Леніним, і за своїм велінням за своїм хотінням
створив тоталітарну державу. Але є й інша думка: ленінська утопія об’єктивно не могла
втілитися ні у що інше.
«Більшовики виявилися не анархістами, як усі боялись, а — державниками, прихильниками та будівельниками сильної держави», — пише вже в 1920 р. Микола Устрялов,
публіцист, ідеолог зміновіхівського руху.
Він вважав, що більшовизм і комунізм — дві абсолютно різні речі; більшовизм — явище російське, комунізм — інтернаціональне, Росії чуже. Устрялов закликав не боротися
з більшовизмом, оскільки ця боротьба, на його думку, могла перетворити «Велику Росію
в місиво звільнившихся народностей з «незалежним Сибіром на сході, самостійною Україною і вільним Кавказом на півдні, «Великою Польщею» і десятком менших народностей на Заході». Більшовики ж, по Устрялову, навпаки, «здатні відновити російську великодержавність, відновити російську імперію»; оскільки «більшовицький централізм» лише
зовні пофарбований демагогією «вільного самовизначення народів». Наполеон, в чому Устрялов не сумнівався, і на цей раз стане імператором. Це неминуче.
Микола Устрялов був талановитим публіцистом. Але пророком він не був. Не він один
бачив в юній ленінській державі життєздатний ембріон сталінського СРСР.
«Під червоним прапором СРСР стає національною Росією — треба повертатися на
Батьківщину», — закликав Ілля Бунаков.
«Їм, червоним, тільки здається, що вони борються во славу Інтернаціоналу, — вторив
Василь Шульгін. — Насправді ж, хоч і несвідомо, вони ллють кров тільки для того, щоб
відновити богохраніму Державу Російську».
Але відновлена «богохраніма Держава» потребувала культу, який хоча б зовні повинен був здаватися оновленим, — зі своєю системою міфів, священних ритуалів, своїми героями і мучениками.

Рух, що одержав свою назву від заголовка колективного збірника статей — «Зміна віх», — вийшов у Празі
в 1921 р.


Бунаков (Ісидорович Фондамінський; 1880–1942). Громадський діяч, публіцист, член ЦК партії есерів, комісар Тимчасового уряду на Чорноморському флоті, депутат Установчих зборів, в еміграції він опинився в 1919 році,
ставши одним із засновників і редакторів журналів «Сучасні записки» (1920–1940) і «Новий град» (1931–1939),
об’єднання і альманаху «Круг», натхненником об’єднання «Православна справа «та багатьох інших гуртків, товариств та організацій.


Василь Віталійович Шульгін (1 [13] січня 1878, Київ — 15 лютого 1976, Володимир) — російський політичний і громадський діяч, публіцист. Із дворян Волинської губернії. Депутат другої, третьої та четвертої Державних
дум, який прийняв зречення з рук Миколи II. Один з організаторів та ідеологів Білого руху. Російський націоналіст
і монархіст.
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Робота попереду була величезна.
У своїх спогадах Юрій Анненков призводить таку розмову з Олексієм Толстим:
«Я цинік, — сміявся він, — мені на все наплювати! Я — простий смертний, який хоче
жити, добре жити, і все тут. Моя літературна творчість? Мені й на неї наплювати! Потрібно писати пропагандистські п’єси? Чорт з ним, я їх напишу! Але тільки це не так легко, як
можна подумати. Потрібно склеювати стільки різних нюансів! Я написав мого «Азефа»,
і він провалився в дірку.
Я написав «Петра Першого», і він теж потрапив у ту ж пастку. Поки я писав його, бачте,
«батько народів» переглянув історію Росії. Петро Великий став без мого відома «пролетарським царем» і прототипом нашого Йосипа! Я переписав заново, згідно з відкриттями
партії, а тепер я готую третю і, сподіваюся, останню варіацію цієї речі, так як друга варіація теж не задовольнила нашого Йосипа. Я вже бачу переді мною всіх Іванів Грозних й інших Распутіних реабілітованими, що стали марксистами і прославленими.
Мені наплювати! Ця гімнастика мене навіть забавляє! Доводиться дійсно бути акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадєєв, Ілля Еренбург — всі вони акробати. Але вони — не
графи! А я — граф, чорт забирай! І наша знать (щоб їй лопнути) зуміла дати занадто мало
акробатів! Зрозумів? Моя доля дуже тяжка…»
…Я запитав, що являє собою «улюблений батько народів»?
— Велика людина! — посміхнувся Толстой, — культурний, начитаний! Я якось заговорив з ним про французьку літературу, про «Трьох мушкетерів». «Дюма, батько чи син,
був єдиним письменником, якого я читав», — з гордістю заявив мені Йосип. «А Віктора
Гюго?», — запитав я. «Цього я не читав. Я віддав перевагу Енгельсу», — відповів батько
народів.
— Але чи прочитав він Енгельса, я не впевнений, — додав Толстой».
Останнім донині вірити дуже не хочеться. Все всередині повстає, не бажаючи визнавати, що ми — нащадки не героїчних жертв великого лиходія, а холопів нікчеми, бездарної недоучки. Як таке могло статися?
Я, як і всі, цього не знаю. Але в розраду можу сказати наступне. Коли необхідно було
зробити щось благе, «батько народів» дійсно ставав безпорадним, як у перші дні війни,
яку він же потім назвав Великою вітчизняною. Але коли йшлося про чергове злодіяння,
він поводився як людина, яка читала і добре знала не тільки Енгельса і Гюго, але і Макіавеллі. І не тільки читала, але писала разом з ним його «Государя», ріс разом з Нероном,
звертаючи на зло все добре, чого намагався навчити майбутнього тирана його геніальний наставник Сенека.
Яким чуттям недолугий семінарист міг зрозуміти, що для того, щоб стати непереможним, треба відняти народну пам’ять? Однак, зрозумів.
У рік великого перелому почалася так звана «справа академіків», яка тривала два з гаком роки. За цей час безповоротно загинули багато архівів, були арештовані півтори сотні
вчених — головним чином історики, архівісти та краєзнавці.
Стара «буржуазна» Академія наук була практично розгромлена. Те, що залишилося,
було поставлено на службу революції.
Служба полягала не в тому, щоб очистити історію від непотрібних, ідеологічно шкідливих фактів. Це дрібно. Мова йшла про те, щоб замінити її системою міфів, що підтримують і живлять культ.


Юрій Анненков. Щоденники моїх зустрічей. Цикл трагедій. У двох томах. Том 2 «Мистецтво», 1991 р.
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Це не означає, що все написане в радянських підручниках історії, — неправда. Міф — це
не брехня. Це твір найвитонченого мистецтва інтерпретації, ракурсу, освітлення. Тут фантазія може відкрити більше, ніж проста констатація факту, а правда, відповідним чином
подана, сприятиме утвердженню самої великої брехні. Нам так важко дається боротьба зі
старими міфами саме тому, що ми цього не розуміємо.
Чому, наприклад, таким живучим виявився міф про сильну руку (про доброго царя)?
Адже ніхто й ніколи не бачив главу авторитарної держави, який зосередивши у своїх руках всю повноту влади (самодержця тобто), на ділі забезпечив би своїм громадянам соціальну справедливість і процвітання. Але в нього вірять, як вірять в краще майбутнє.
І скільки б ви не викривали злодіяння тирана, міфу це жити не заважає. Він буде ставати
все більш тонким і зникати тільки в міру того, як у суспільстві зростатиме кількість людей, що мають досвід громадського управління і пізнали його смак.
Семінарист-недоучка це знав і зробив все, щоб не допустити появи такого досвіду. До середини 30-х рр. в СРСР не залишилося жодної самостійної громадської організації, яка була б
не підконтрольна оку, яке все бачить. Сталін не пощадив навіть спілку любителів кактусів.
Треба віддати належне сталінським жерцям — вони зуміли створити систему міфів,
які не тільки «правильно» пояснювали все, що відбувалося, але і як би підміняли собою
реальність. Так, міф про відсутність національних проблем в СРСР існував в умовах відкритої конкуренції з дійсністю, оскільки проблеми, існування яких він заперечував, були
у всіх на виду, та ніхто їх особливо і не приховував.
Ще в 1919 році Зінов’єв так сформулював принципи радянської національної політики: «Ми не можемо обійтися без азербайджанської нафти, без туркестанської бавовни. Ми
беремо ці продукти, які нам необхідні, але не так, як брали старі експлуататори, а як старші брати, що несуть факел цивілізації». Точніше не скажеш.
Однак у пам’яті народній залишилися тільки дискусії про федералізм і право націй на
самовизначення.
До середини 30-х рр. тюрма народів, якою дійсно була Російська імперія, могла тим же
народам здатися санаторієм. Людей знищували тисячами тільки тому, що вони належали
до однієї з «неправильних» національностей. Але країна розчулено вдивлялася в портрет великого вождя з маленьким засмаглим дивчиськом. Дівчинку звали Енгельсіна, або,
якщо по-людськи, — Геля Маркізова. Її батько, Ардан Маркізов, в 1938 р. був розстріляний
за звинуваченням у керівництві «буржуазно-націоналістичною, антирадянською, панмонгольською організацією, що проводила за завданням японської розвідки повстанську,
диверсійну діяльність». Мати Гелі, Домініка Маркізова, разом із самою Гелею та її братом
Владіленом була відправлена на заслання, де за однією версією, наклала на себе руки, за
іншою — була «усунута». Геля росла круглою сиротою в чужому краю, залишаючись для
всіх від Москви до самих до околиць символом щасливого дитинства.
У 1954 р. шістнадцять покритих золотом красунь встали в коло на головній площі
ВДНГ, щоб в діамантовому блиску фонтану на століття прославити головне досягнення — союз нерушимий республік вільних. До цього моменту вже не було ані Сталіна, ані
навіть його багатометрової статуї; та республік вільних було вже 15 (Карелія увійшла до
складу РРФСР). Але це не бентежило золотих дів. Вони сяяли від щастя — кожна за свою
республіку, кому яка дісталася; свободою не зловживали і стояли струнко, кого куди поставили. Йшов час, хтось зустрічав після довгої розлуки батьків, комусь пояснювали, що
значить «10 років без права листування»; несмілива відлига змінилася осінньою тугою
брежнєвського незатишку, і тільки діви були всі так само непохитно щасливі, і все так
само сліпило очі перехожим їх сусальне золото.
72

Євген Захаров

Правова кваліфікація Голодомору 1932–1933 років в Україні та на Кубані

6 Правова кваліфікація Голодомору 1932–1933 років
в Україні та на Кубані як злочину
проти людяності та геноциду
Євген Захаров

У цьому розділі зроблена спроба довести, що Голодомор 1932–1933 років в Україні
і на Кубані має ознаки злочину проти людяності відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду (далі — РС МКС) від 17 липня 1998 року та геноциду згідно
з Конвенцією «Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (далі — Конвенція) від 9 грудня 1948 року.
Відповідно до п. 1 статті 7 РС МКС «злочин проти людяності»:

«Означає будь-яке із наступних діянь, які здійснюються в межах широкомасштабного
або систематичного нападу на будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад здійснюється свідомо:
а) вбивство;

д) вміщення до в’язниці або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи
у порушення основоположних норм
міжнародного права;

ж) переслідування будь-якої ідентифікованої групи або спільноти за політичними, расовими, національними,
етнічними, культурними, релігійними, ґендерними, як це визначено
в п. 3, або іншими мотивами, які повсюдно визнані неприпустимими згідно із міжнародним правом, у зв’язку
з будь-якими діяннями, вказаними
в даному пункті, або будь-якими злочинами, які підпадають під юрисдикцію Суду;

є) катування;

з) насильницьке зникнення людей;

е) зґвалтування, обернення в сексуальне рабство, примус до проституції,
примусова вагітність, примусова
стерилізація або будь-які інші форми сексуального насильства порівнянної тяжкості;

і) злочин апартеїду;

б) знищення;
в) поневолення;
г) депортація або насильницьке переміщення населення;

ї) інші нелюдські діяння аналогічного
характеру, які полягають в умисному спричиненні сильних страждань
або серйозних тілесних ушкоджень
або завдання серйозної шкоди психічному або фізичному здоров’ю.»
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Згідно з п. 2 статті 7 РС МКС «для цілей п. 1 статті 7:
а) …

б) «знищення» включає навмисне створення умов життя, зокрема, позбавлення доступу до продуктів харчування і ліків, розрахованих на те, щоб знищити частину
населення;
…»

Конвенція ООН «Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (далі —
Конвенція) була ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1948 року в Парижі і набула чинності 12 січня 1951 року. Ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 18 березня 1954 року.
Відповідно до статті 6 РС МКС та статті ІІ Конвенції геноцид визначається як:
«наступні дії, вчинені з наміром знищити, цілком або частково, яку-небудь національну,
етнічну, расову або релігійну групу як таку:
а) вбивство членів такої групи;
b) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої
групи;
c) навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані
на повне чи часткове фізичне знищення її;
d) заходи, розраховані на недопущення дітонародження в середовищі такої групи;
е) насильницька передача дітей із однієї групи в іншу.»

Згідно із статтею 3 Конвенції караними є наступні діяння:
«а) геноцид;

b) змова з метою вчинення геноциду;
c) пряме або публічне підбурювання до вчинення геноциду;
d) замах на вчинення геноциду;
e) співучасть у геноциді.»

Резюме історичних фактів
Для коректної правової кваліфікації явища Голодомору 1932–1933 рр. необхідно розглянути історичні події в Україні і на Кубані і встановити, чи була політика радянського
режиму умисною, чи мала вона етнічний чинник і чи була вона спрямованою на створення масового штучного голоду, наслідком якого була смерть мільйонів людей. Результати
численних досліджень голоду 1932–1933 рр. українськими, російськими та іншими зарубіжними вченими можна підсумувати таким чином.


Investigation of the Ukrainian Famine 1932–1933. Report to Congress Commission on the Ukraine Famine. —
Washington: 1988; Investigation of the Ukrainian Famine 1932–1933 // Oral History Project on the Ukrainian Famine in three
volumes. — Washinghton, 1990; Максудов. Потери населения СССР. — Бенсон (Вермонт): 1989; Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. — К.: 1993; Граціозі А. Великая крестьянская война в СССР. Большеви-
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Після завершення суцільної колективізації була введена система, за якою колгосп мусив спочатку розрахуватися з державою за спущеним згори планом («перша заповідь»,
за виразом Й. Сталіна), а вже потім розподілити між працівниками те, що залишиться, за
трудодні. Але плани, які були надані, були нереальними, і в результаті колгоспи не могли
розраховуватися за трудодні. Це і зробило хліб на селі величезним дефіцитом. Колгоспники могли сподіватися тільки на те, що зберуть на присадибних ділянках — картоплю, городину тощо, і неохоче йшли працювати в колгоспі, не маючи впевненості, що їхня праця буде оплачена. Дефіцит хліба створювався сталінською політикою «підхльостування»
(вираз Сталіна): попередній план, який вже був недосяжним, несподівано збільшувався,
щоб мобілізувати на виконання попереднього плану. Це призводило до все більшого дефіциту хлібу і, в кінцевому рахунку, до голоду.
Коли кажуть про голод 1932–1933 рр., необхідно розрізняти три різні типи голодування, кожен з яких окрім схожих явищ мав свої специфічні причини, риси та наслідки, різні за своїми масштабами. Голод у першій половині 1932 року був викликаний
невиконанням плану заготівель з урожаю 1931 року і політикою Кремля щодо села у
зв’язку з цим невиконанням. Той голод був припинений поверненням з портів частини зерна, яке передбачалося для експорту, а також закупкою зерна за кордоном. У третьому кварталі 1932 року голод повторився внаслідок невиконання плану заготівель
врожаю 1932 року. Необхідно підкреслити, що характер голоду в Україні до листопаду
1932 року був такий самий, як і в інших хлібовиробних районах СРСР. Голодну смерть
під час голоду першого та другого типів слід розглядати як подію злочину проти
людяності.
Голод третього типу був викликаний конфіскацією хліба і будь-яких продуктів харчування, яка проводилася тільки в сільських районах України і Кубані. Ця конфіскація у листопаді-грудні 1932 року була частковою, а в січні 1933 року — повною. При цьому внаслідок заходів, організованих партійним та радянським керівництвом СРСР та УСРР, виїхати
в пошуках продуктів або отримати їх ззовні було заборонено. Залишившись без продуктів
харчування, селяни вмирали від голоду. З лютого 1933 року ця смерть набула масового характеру: з лютого по серпень в Україні від голоду загинули мільйони, а на Кубані — сотні
тисяч селян. За даними демографічної статистики прямі втрати України від голоду 1932–
1933 р. становлять за одними даними 3–3,8 млн., а за іншими — 4–4,8 млн. осіб. Масовий
голод поєднувався із політичними репресіями проти інтелігенції та націонал-комуністів
в 1933 р. і припиненням політики українізації. Голодну смерть під час голоду третього
типу та від політичних репресій слід розглядати як подію злочину проти людяності
і злочину геноциду.
ки и крестьяне: 1917–1933. — М.: 2001; Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л. и др. Черная книга коммунизма. Преступления,
террор, репрессии. — М.: 2001.; Коммунизм. Террор. Человек. — К.: 2003; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Док. и матер. в 5 т. — М.: 1999–2006; Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936. — М.:
2001; Davies R. W., Wheatcroft Stephen. The Years of Hunger. Soviet Agriculture, 1921–1933. Palgrave Macmillan, 2004. Голод
1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. — К.: 1990; Кульчицький С.В.. Ціна «великого перелому». — К.: 1991; 33-й: голод. Народна Книга-Меморіал / Упоряд. Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. — К.: 1991; Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. — Едмонтон-Київ, 1991; Колективізація
і голод на Україні 1929–1933. Збірник документів і матеріалів. — К.: 1992; Чорна книга України: Зб. документів, архів.
матеріалів, листів, доп., ст., досліджень, есе. — К.: 1998; Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. — К.: 2000; Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький: особа, час, оточення. — К.: 2002; Голод 1932–1933 років в Україні: причини і наслідки. — К.: 2003; Український
Голокост 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив. — К.: 2003; Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. — К.: 2007; Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД. — К.: 2008; Кульчицкий С. В. Почему он нас уничтожал? — К.: 2007; Кульчицкий С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі
усвідомлення. — К.: 2008.
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Для встановлення факту злочину проти людяності та злочину геноциду в Україні і на
Кубані необхідно розглянути події 1930–1933 року в сукупності. Короткий опис відповідних історичних фактів подається в Додатку.
Смерть від голоду в період січень-жовтень 1932 р. —
злочин проти людяності
Визначальним елементом для кваліфікації Голодомору 1932-1933 рр. як злочину проти людяності є доведення усвідомленості дій, спрямованих на «створення умов життя,
зокрема, позбавлення доступу до продуктів харчування…, розрахованих на те, щоб знищити частину населення» (підпункт (б) п. 2 статті 7 РС МКС).
Як згадано в пп. 1,2 план хлібозаготівель на 1930 рік вже був завищеним, але керівництво СРСР ще його збільшило з 440 до 490 млн. пудів, і план 1930 року виконували вже
навесні 1931 року, вивозячи усі запаси хлібу. Підвищений план так і не вдалося виконати,
хоча зібрали 477 млн. пудів хліба, на 127 млн. пудів більше, ніж 1929 р. План хлібозаготівель на 1931 рік, спущений з Кремля згідно зі сталінською політикою «підхльостування»,
знову значно перевищував можливості України — він складав 510 млн. пудів. На кінець
року план був виконаний на 79% (п. 3). Для виконання «першої заповіді» — спочатку виконати план, а вже потім розрахуватися за трудодні — в січні 1932 року за директивами
Молотова почали вилучати хліб, що призвело до голоду в першій половині 1932 р. Внаслідок вилучення хлібу 144 тисячі селян в Україні загинуло від голоду в цей період (пп. 4,
5, 6). Тільки у кінці квітня 1932 р. держава почала надавати продовольчу допомогу голодуючим (п. 7).
«Перша заповідь» і «підхльостування» показували, що керівництво СРСР ставилося
до села суто функціонально, тобто лише як до джерела хлібопостачання для прискорення індустріалізації. При цьому вироблена в колгоспах продукція вважалося такою ж дер
жавною власністю, що й продукція радгоспів. Проте працівники радгоспів отримували
заробітну платню, а з працівниками колгоспів повинні були розраховувалися натурою за
трудодні. Оскільки весь хліб був зданий державі за планом, і майже нічого не лишилося,
колгоспники працювали задарма. За свідченням Косіора, половина колгоспів України не
видала за трудодні у 1931 році зовсім нічого.
Г. Петровський і В. Чубар у своїх листах Сталіну і Молотову на початку червня писали про голод на селі внаслідок неможливості виконання нереального плану і необхідність збільшення продовольчої допомоги. Відповіддю була роздратована реакція Сталіна
і припинення ввозу продуктів в Україну (пп. 7–9). Незважаючи на прохання української партійної організації зменшити план хлібозаготівель на 1932 р., обнародування на
ІІІ Всеукраїнській партійній конференції 6–7 липня промовистих фактів голоду і критики політики на селі, Молотов і Каганович примусили конференцію ухвалити спущений
з Кремля нереальний план (п. 10).
Обґрунтовуючи необхідність додаткової продовольчої допомоги, і Чубар, і Петровський у своїх листах писали про можливі крадіжки хліба нового врожаю. Чубар попереджав:
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«Щоб забезпечити себе на зиму краще, ніж торік, почнуться масові крадіжки хліба.
Те, що спостерігається тепер, — викопування посадженої картоплі, бурякових посадок, цибулі тощо — буде відтворене в набагато більших розмірах у період визрівання
озимини, оскільки фондів харчування з відпущених ресурсів пізніше, ніж до 1 липня,
не вистачить».

Про те ж саме написав Петровський:

«Допомогу треба надати ще й тому, що від голоду селяни зніматимуть недозрілий хліб,
і його багато може загинути даремно».

У відповідь Сталін з Кагановичем припинили продовольчу допомогу та ініціювали
драконівський «закон про 5 колосків» — постанову «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперативів та зміцнення соціалістичної власності», якою за розкрадання колгоспного і кооперативного майна передбачалася вища міра покарання із
конфіскацією всього майна з можливістю заміни на термін ув’язнення не менше 10 років
у випадку пом’якшувальних обставин (п. 11).
Можна зробити висновок: сталінська політика на селі означала навмисне позбавлення колгоспників та одноосібників доступу до вирощеного ними хлібу у випадку невиконання ними плану хлібозаготівель, що призвело до смерті від голоду частини населення. Ця частина населення була знищена внаслідок свідомої політики радянської
держави. Таким чином, смерть частини населення мала місце внаслідок свідомого
позбавлення його доступу до продуктів харчування, що й становить собою подію
злочину проти людяності. Державна політика хлібозаготівель стосувалася всіх сільських районів СРСР, отже, цей висновок стосується всіх померлих від голоду на території
СРСР в цей період.
Голодомор 1932–1933 років — злочин геноциду
Об’єкт злочину геноциду
Відповідно до Конвенції, під геноцидом розуміються певні «дії, вчинені з наміром знищити, цілком або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу як
таку». Згідно з визначенням Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді під «національною групою» слід розуміти «об’єднання людей, які мають стійкий правовий зв’язок,
як то єдине громадянство та, відповідно, певні права та обов’язки».
Тлумачення «національної групи» дає підстави розглядати як об’єкт злочину геноциду частину українського народу — сукупність жертв Голодомору та політичних
репресій в Україні за період від листопаду 1932 р. до серпня 1933 р. незалежно від
етнічної, релігійної та інших ознак.





Командири великого голоду. — С. 209.

Там само. — С. 214.

William A. Schabas, Genocide in International Law. The Crime of Crimes (Cambridge: Cambridge University Press,
2000), «Chapter 3. Groups protected by the Convention». (Quoted in Serbin, The Ukrainian Famine of 1932–1933 and the UN
Convention on Genocide, p. 5).
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Разом з тим, елемент знищення групи полягає також у «знищенні значної частини
конкретної групи … частина групи має бути достатньо значною, щоб мати відповідний
вплив на групу в цілому.» Як свідчить практика діяльності міжнародних трибуналів, для
кваліфікації злочину геноциду достатньо, щоб суб’єкт злочину мав умисел знищити суттєву частину групи. При визначенні того, яка частина групи є суттєвою, необхідно застосовувати як кількісні, так і якісні показники. Так, судова палата Міжнародного трибуналу
для колишньої Югославії в рішенні у справі Єлісіча (1999 р.) наголосила:
«82. /…/ Обрана мішенню частина групи може бути визначена як суттєва або через умисел завдати шкоди більшості групи, про яку йдеться, або найбільш показовим членам
такої групи. /…/ Геноцидний умисел, таким чином, може проявлятися у двох формах.
Він може полягати у бажанні знищити дуже велику кількість членів групи, і в такому випадку він становитиме намір знищити групу en masse. Проте, він може полягати
у бажанні знищити меншу кількість обраних осіб з огляду на наслідки їхнього зникнення
для виживання цієї групи як такої».

Аналіз демографічної статистики, проведений українськими та зарубіжними дослідниками, показує, що прямі втрати українського народу внаслідок Голодомору 1932–
1933 років складають за одними даними 3–3,8 млн. осіб, за іншими — 4–4,8 млн. осіб.
На період, що розглядається (листопад 1932 року — серпень 1933 року), припадає найбільша частина від загального числа померлих, оскільки в період січня-жовтня 1932 р. від
голоду загинули десятки тисяч людей. У будь-якому випадку кількість загиблих від голоду в період, що розглядається, складає не менше, ніж 10% (за іншими даними — 15%) від
загальної кількості населення України. Ця частина українського народу є значною і може
розглядатися як об’єкт злочину геноциду відповідно до Конвенції про геноцид 1948 р.
Слід підкреслити, що таємні постанови ЦК ВКП(б) від 14 та 15 грудня 1932 р. (п. 26)
повністю змінили політику українізації і поклали відповідальність за продовольчу кризу
разом із селянами на провідників „українізації», поклавши початок знищенню українських націонал-комуністів. Репресовані в цей період численні представники культурної,
господарчої та політичної еліти (див. пп. 39, 40, 41) мали велике значення для забезпечення розвитку українського народу. Тому в опис групи окрім селян, загиблих від голоду,
необхідно включити також всіх загиблих від політичних репресій.
За визначенням Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії у справі Боснія
і Герцеговина проти Сербії і Монтенегро, «етнічна група» являє собою «культурну, лінгвістичну або іншу явно виражену відмінність притаманну меншині, як всередині держави,
так і поза її межами»10.
Таке тлумачення «етнічної групи» у порівнянні із становищем українців, що мешкали
на Кубані, і подіями 1932–1933 років дає підстави розглядати українців Кубані як етнічну групу, яка стала об’єктом злочину геноциду. На справедливість цього твердження
вказують такі аргументи.
Політика українізації територій, де компактно проживали етнічні українці була офіційною політикою СРСР. За Всесоюзним переписом 1926 р. на Кубані налічувалося 915 тис. ук




Id. at 10 (emphasis added).

Prosecutor v. Goran Jelisic, ICTY (Trial Chamber I), Case No. IT-95-10 «Breko», Judgement of 14 December 1999.

С. В. Кульчицький. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид… — С. 396–415.
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Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Gerzegovina
v. Serbia and Montenegro); Summary of the Jadgment of 26 February 2007, p. 9.
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раїнців, що складало 62% населення. Вони загалом зберегли свою мову і культуру: 729 тис.
з них назвали рідною мовою українську. У деяких районах Кубані українців було 80% і навіть 90%11, а загалом на Північному Кавказі проживало 3,106 тис. українців.
Політика українізації зустрічала підтримку українського населення Північного Кавказу. Число українських учнів, які навчалися в українських школах, зросло з 12% в 1928–
1929 навчальному році до 80% в 1931–1932 році12. Культурно-освітня політика будувалася
під керівництвом народного комісаріату освіти УСРР і безпосередньо Миколи Скрипника
й фінансувалася з державного бюджету УСРР13. Однак таємною постановою ЦК ВКП(б) від
14 грудня 1932 р. політика українізації була припинена. Українське культурне життя на
Кубані було репресоване: усі українські школи і книговидання переведені на російську
мову навчання, газети і журнали, що виходили українською мовою, були закриті, втім, як
і багато й інших культурних українських інституцій. Багато їхніх працівників було репресовано, як ворогів радянської влади (пп. 46, 47, 48). Таємною постановою ЦК ВКП(б) від
15 грудня українізація припинялася також і в інших районах компактного проживання
українців.
Склад злочину геноциду

Загалом, масова загибель від голоду мільйонів українських та сотень тисяч кубанських селян була спричинена такими діями партійно-радянсько-господарчої верхівки
СРСР:
1. Навмисним насильницьким нав’язуванням нереального плану хлібозаготівель
з урожаю 1932 р., незважаючи на протести українських керівників (п. 10).
2. Ухваленням постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 року «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперативів та зміцнення соціалістичної власності» («Про 5 колосків») (п. 11).
3. Директивою ЦК КП(б)У від 29 жовтня за ініціативою В. Молотова та телеграмою
В. Молотова та М. Хатаєвича від 5 листопада про посилення репресій (пп. 16, 17).
4. Прийняттям постанов ЦК КП(б)У від 18 та РНК УСРР від 20 листопада «Про заходи до посилення хлібозаготівель», підготовлених комісією В. Молотова (пп. 18, 19,
20) та постанов бюро Північнокавказького крайкому ВКПР(б), підготовлених комісією
Л. Кагановича, якими наказувалося вилучати раніше розданий хліб та вводити штрафи
натурою.
5. Створенням «трійок» та ОСО, яким надавалося право розглядати «хлібні» справи
у прискореному порядку та застосовувати смертну кару (пп. 21, 22).
6. Введення практики поставлення сіл і колгоспів «на чорну дошку» за ініціативою Л. Кагановича спочатку в Кубані (Постановою бюро Північнокавказького крайкому
ВКПР(б) від 4 листопада (п. 43)), а потім в Україні (Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від
6 грудня (п. 23)).
7. Повальними обшуками садиб селян в грудні 1932 р. з метою знайти «розбазарений,
розкрадений хліб» на підставі постанов від 18 та 20 листопада 1932 р. (пп. 23, 27), посиленням репресій за «хлібними» справами в Україні (п. 28) та на Кубані (п. 45).
11
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8. Ухваленням таємних постанов ЦК ВКП(б) від 14 та 15 грудня 1932 р. про посилення
репресій проти «саботажників з партквитком у кишені» та припинення українізації в Кубані та інших регіонах компактного проживання українців в СРСР; цими постановами почалися репресії проти націонал-комуністів (пп. 25, 26).
9. Депортаціями на північ більше ніж 62 тис. кубанських селян за «саботаж» (п. 44).
10. Рішенням ЦК КП(б)У про вилучення насіннєвих фондів від 29 грудня 1932 р., ухвалене під тиском Л. Кагановича (п. 27)
11. Телеграмою Й. Сталіна від 1 січня 1933 року з вимогою здати хліб і погрозою репресій тим, хто цього не зробить (пп. 29, 30).
12. Директивою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 22 січня, яка встановлювала блокаду голодуючих України та Кубані і вводила заградзагони на вокзалах та ґрунтових дорогах
(пп. 32, 33).
13. Урядовою постановою від 17 лютого 1933 р. за ініціативою М. Хатаєвича та П. Постишева, якою збір насіння провадився засобом хлібозаготівель із наданням частини
зібраного тим, хто вилучав хліб (п. 36).
14. Постановою ЦК КП(б) від 31 березня 1933 р., якою за ініціативою П. Постишева
продовольча допомога надавалася тим, хто міг бути працездатним (п. 37).
15. Політичним репресіям 1933 року проти інтелігенції та націонал-комуністів за
ініціативою П. Постишева, кампанія проти «скрипниківщини» (пп. 39, 40, 41).
16. Повним знищенням усіх етнічно-культурних форм існування українців на Кубані
(п. 48).
У сукупності перераховані дії означають створення для вищеназваних груп таких
життєвих умов, які розраховані на їхнє часткове фізичне знищення, що й становить
склад злочину геноциду (стаття ІІ, п. «с» за Конвенцією). Можливо також довести, що
ці дії були умисними. Тим самим одночасно буде доведено, що Голодомор 1932–1933 р.
є злочином проти людяності, оскільки за даних обставин смерть значної частини населення мала місце внаслідок навмисного позбавлення її доступу до продуктів харчування (підпункт «б» п. 1 статті 7 РС МКС).
Перебіг подій, які призвели до геноциду, коротко можна викласти таким чином. Після того, як нереальний план хлібозаготівель не був виконаний, Сталін поклав відповідальність за це на селян, які, на його думку, саботували збір врожаю, і на українських комуністів, які цьому потурали. Були прийняті партійні та урядові рішення, які вимагали
повернути хліб, виплачений натурою за трудодні в рахунок майбутнього врожаю. Вони ж
запроваджували натуральні штрафи і дозволяли проводити обшуки з метою вилучення
вже розданого хлібу, а також заохочували ДПУ до посилення політичних репресій за прискореними процедурами і використання смертної кари.
Повальні обшуки та інші каральні заходи бажаних результатів не дали, тому селяни
отримали на початку 1933 року ультиматум вождя: вони здають хліб добровільно, або
будуть жорстоко покарані. Для цього обшуки та натуральні штрафи поєднали в одну каральну акцію — у селян були вилучені усі продукти харчування. 22 січня 1933 р. була
встановлена блокада, яка не пропускала селян в пошуках продуктів до більш благополучних районів. Це й призвело до масового голоду і смерті мільйонів людей на селі. Паралельно розвернулася кампанія політичних репресій проти національних комуністичних
кадрів та інтелігенції, на яких також покладалася відповідальність за зрив плану хлібозаготівель. Їх оголосили ворогами народу. Українізацію припинили, а українське культурне
життя в місцях компактного проживання українців фактично завмерло.
Цілеспрямована насильницька русифікація українців мала наслідком формальне
зменшення їхньої чисельності: за переписом 1937 р. 3 млн. громадян РСФСР назвали себе
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українцями (за переписом 1926 р. їх було 7,8 млн.). З припиненням українізації молодші покоління українців втрачали можливість зберігати свою етнічну ідентичність. Таким
чином, стосовно українців Кубані здійснювалась також «насильницька передача дітей
з однієї людської групи в іншу» (пункт «е» статті ІІ Конвенції).
Мотив злочину

Конвенція про геноцид не вимагає встановлення мотиву суб‘єкту злочину. Разом
з тим, воно може допомогти при визначенні злочинного умислу суб‘єкту злочину.
Ключ до розуміння мотивів створення штучного Голодомору можна знайти в листі Сталіна Кагановичу від 11 серпня 1932 р. Наводимо відповідний фрагмент мовою оригіналу.
«[…] 3) Самое главное сейчас Украина. Дела на Украине из рук вон плохи. Плохо по партийной линии. Говорят, что в двух областях Украины (кажется, в Киевской и Днепропетровской) около 5-ти райкомов высказались против плана хлебозаготовок, признав
его нереальным. В других райкомах обстоит дело, как утверждают, не лучше. На что
это похоже? Это не партия, а парламент, карикатура на парламент. Вместо того,
чтобы руководить районами, Косиор все время лавировал между директивами ЦК ВКП
и требованиями райкомов и вот — долавировался до ручки. Правильно говорил Ленин,
что человек, не имеющий мужество пойти в нужный момент против течения, — не
может быть настоящим большевистским руководителем. Плохо по линии советской.
Чубарь — не руководитель. Плохо по линии ГПУ. Реденсу не по плечу руководить борьбой
с контрреволюцией в такой большой и своеобразной республике, как Украина.
Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине, Украину можем
потерять. Имейте в виду, что Пилсудский не дремлет, и его агентура на Украине во
много раз сильнее, чем думает Реденс или Косиор. Имейте также ввиду, что в Украинской компартии (500 тысяч членов, хе-хе) обретается не мало (да, не мало!) гнилых
элементов, сознательных и бессознательных петлюровцев, наконец — прямых агентов Пилсудского. Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть
фронт внутри (и вне) партии, против партии. Самое плохое это то, что украинская
верхушка не видит этих опасностей.
Так дальше продолжаться не может.
Нужно:
а) взять из Украины Косиора и заменить его Вами с оставлением Вас секретарем
ЦК ВКП(б);
б) вслед за этим перевести на Украину Балицкого на пост преда украинского ГПУ
(или ПП Украины, так как должности преда ГПУ Украины, кажется, не существует) с оставлением его замом председателя ОГПУ, а Реденса сделать замом Балицкого по Украине;
в) через несколько месяцев после этого заменить Чубаря другим товарищем, скажем Гринько или кем-либо другим, а Чубаря сделать замом Молотова в Москве
(Косиора можно сделать одним из секретарей ЦК ВКП);
г) Поставить себе целью превратить Украину в кратчайший срок в настоящую крепость СССР, в действительно образцовую республику. Денег на это не жалеть.
Без этих и подобных им мероприятий (хозяйственное и политическое укрепление Украины, в первую очередь — ее приграничных районов и т. п.), повторяю — мы можем
потерять Украйну.»
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Економічна і соціальна криза, яка охопила СРСР на початку 1932 р., загрожувала радянському режимові. Голод, викликаний розкуркулюванням, примусовою колективізацією, поганою організацією колгоспів та їхньою бідністю; безжалісне і безкінечне вилучення хлібу для експорту, щоб оплачувати зовнішні борги, опір селян, які не бажали
визнати «нове кріпосне право» і працювати без оплати; проблеми з індустріалізацією —
все це породжувало сумніви компартії у правильності обраного шляху, приховану а іноді
і відкриту фронду. Економічна криза могла перетворитися на політичну.
Деякі російські урядовці — О. Смирнов, В. Толмачов, М. Ейсмонт, вважаючи, що Сталін
несе відповідальність за провал хлібозаготівель, звинуватили його. 27 листопада 1932 р.
Сталін скликав об’єднане засідання політбюро ЦК і президії ЦКК ВКП(б), на якому виступив проти групи Смирнова. Він заявив, що в колгоспи і радгоспи проникли антирадянські
елементи для організації шкідництва і саботажу і що значна частина сільських комуністів
неправильно ставиться до колгоспів і радгоспів. Сталін закликав застосувати примус,
щоб викоренити саботаж і антирадянські явища і підкреслив:
«Було б нерозумно, якби комуністи, виходячи з того, що колгоспи є соціалістичною формою господарства, не відповіли б на удар цих окремих колгоспників і колгоспів нищівним
ударом»14.

Найбільшою загрозою для влади Сталіна, на його думку, була Україна. Він був явно
стривожений опором українського політбюро ухваленню плану хлібозаготівель, прийняттю закону «про 5 колосків» (див. пп. 15, 16, 17). Сталін боявся союзу «петлюрівців»
і Пілсудського і підозрював українських комуністів у зв’язках з поляками. Характерно, що,
написавши «Самое главное сейчас Украина», він виділив курсивом слова «самое главное».
Сталін найбільше боявся втратити Україну, яка за період українізації виростила власну
національно налаштовану компартійно-радянську еліту (українці становили абсолютну
більшість членів КП(б)У), домагалася приєднання до республіки території суміжних областей Росії та Білорусі, де українське населення переважало, вела там активну політику
українізації і могла в умовах кризи скористатися своїми правами і заявити про вихід зі
складу СРСР.
Політика українізації на кінець 20-х років вийшла далеко за межі, які було встановлено більшовиками. Українська національна свідомість до того часу набула загрозливих для
єдності СРСР масштабів, Україна намагалася проводити самостійну політику, в тому числі й у міжнародних відносинах. Один з лідерів ЦК КП(б)У Володимир Затонський стверджував, що найперша мета українізації — зміцнення Української СРР як державного організму в рамках Союзу РСР15. Такий розвиток подій не міг влаштовувати Сталіна та його
прибічників. Якби процеси в Україні пішли у цьому напрямку, це вплинуло б на всі процеси в СРСР, оскільки Україна тоді була єдиною національною і державною одиницею, яка
могла протистояти натиску Кремля. Тому Сталін пішов на війну з українським селом як
соціальною опорою національного державного організму. Він вирішив завдати селу превентивного нищівного удару й ліквідувати загрозу для свого режиму. Як точно висловився Джеймс Мейс у 1982 році, «Сталін бажав знищити український народ як політичний
чинник і як соціальний організм»16. Саме це було мотивом його злочину.
14

С. В. Кульчицький. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид… — С. 264–265.

16

Кульчицький С. В. Нищення для порятунку. // Критика, № 3, 2008. — С. 15–17.

15

Джеймс Мейс. Політичні причини Голодомору в Україні (1932–1933 рр.) ..Український історичний журнал,
№ 1, 1995. Доступно в Інтернеті за адресою: http://maidan.org.ua/n/lib/1044901106
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Кубань була другим, після України, і єдиним районом СРСР, де мешкало більше двох
третин етнічних українців. Вона знаходилась під найбільшим впливом України (серед інших регіонів компактного проживання українців). Кубань була також осереддям козацької вольниці, тому козаки були не меншими «улюбленцями» Сталіна, ніж українці. Вони
були на вістрі репресій радянського режиму. Як і в Україні, тут був найбільший опір колективізації, тому Сталін невипадково вважав кубанських козаків серйозним джерелом
загрози для своєї влади.
Умисел

Визначальним елементом для кваліфікації злочину геноциду відповідно до Конвенції про геноцид є наявність прямого умислу знищення членів відповідної групи в силу їх
приналежності до неї. Дії, передбачені положеннями статті ІІ Конвенції, чітко вимагають
наявності певних суб‘єктивних факторів, серед яких умисел, як необхідна складова злочину геноциду, є визначальним елементом кваліфікації злочину: «дії, визначені у статті ІІ, повинні бути вчинені з умислом знищити [захищену] групу цілком або її частину.»17
Чи мав Сталін намір організувати штучний голод? У відповіді на це питання погляди
вчених розділилися. Одна група дослідників вважає, що масовий голод почали навмисно
організовувати ще у 1930 року з метою зменшення життєздатності українського народу,
перетворення його на рабів, які будуть покірно працювати в колгоспах і не зазіхатимуть
на радянську владу. Друга група дослідників вважає, що політика Сталіна була злочинною, але пояснює виникнення голоду складною політичною ситуацією, бажанням модернізувати економіку, виплатою відсотків по зовнішніх кредитах. Ця група дослідників заперечує прямий умисел організації штучного голоду і не погоджується з кваліфікацією
Голодомору 1932–1933 років як геноциду.
На нашу думку, сказати точно, чи мав Сталін заздалегідь розроблений план знищення частини українських селян через організацію штучного голоду, не можна. Тут доречно
скористатися підходом дослідника голоду в СРСР Андреа Граціозі, який узагальнює різні
пояснення причин Голодомору18. Тобто, він стверджує, що голод у третьому кварталі 1932
року був викликаний тими ж причинами, що й голод у першій половині 1931 року — невиконанням завищеного плану хлібозаготівель. А в жовтні 1932 р. Сталін прийняв рішення
використати голод для знищення селян України і Кубані, які найбільше опиралися «новому кріпосному праву». Зокрема, усі дії компартійної верхівки СРСР, починаючи з жовтня 1932 р., свідчили про прямий умисел організації Голодомору і проведення політичних
репресії проти тих, хто заважав цим планам.
Так, 22 жовтня 1932 р. Сталін надав комісіям Молотова і Кагановича надзвичайні повноваження щодо України і Кубані з метою виконання плану хлібозаготівель. Рішення, ухвалені партійними та радянськими органами за ініціативою цих комісій (пп. 16–22, 43–47),
свідчать про намір позбавити селян розданого ним за виконану роботу хліба та вилучити інше продовольство (м’ясо, картоплю) через повальні обшуки і натуральні штрафи.
Запроваджувалися жорстокі покарання селян та місцевих функціонерів («саботажників
з партквитком в кишені»), які роздавали голодним селянам хліб за трудодні. Сотні їх були
розстріляні, тисячі заарештовані і засуджені (п. 28).
17

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina
v. Serbia and Montenegro); Summary of the Judgment of 26 February 2007, p. 9.
18
Андреа Грациози. Советский голод и украинский Голодомор. Доступно в Интернеті за адресою: http://www.
strana-oz.ru/?numid=34&article=1406

83

Частина 1

ГЕНОЦИД. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ. ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

Про намір знищити українську «фронду» і покласти на неї відповідальність за умисно
організований голод, свідчать також плани ОДПУ та їхня реалізація. Наприкінці листопада 1932 р. Сталін відрядив до України особоуповноваженого ОДПУ Всеволода Балицького
із завданням, викладеним в оперативному наказі по ДПУ УСРР № 1 від 5 грудня, де вказувалося, що в Україні існує:
«організований саботаж хлібозаготівель та осінньої сівби, організовані масові крадіжки в колгоспах і радгоспах, терор щодо найбільш стійких і витриманих комуністів та
активістів на селі, перекидання десятків петлюрівських емісарів, розповсюдження
петлюрівських летючок.» Із цього робився висновок про «безумовне існування на Україні
організованого контрреволюційного повстанського підпілля, яке пов’язане із закордоном
та іноземними розвідками, головним чином польським генеральним штабом». Закінчувався наказ постановкою завдання: «основне та головне завдання — нагальний прорив,
викриття та розгром контрреволюційного повстанського підпілля, та завдання рішучого удару по всім контрреволюційним куркульсько-петлюрівським елементам, які
активно протидіють і зривають основні заходи радянської влади та партії на селі»19.

У оперативному наказі № 2 від 13 лютого 1933 р. по ДПУ УСРР В. Балицький уже підбивав підсумки виконання наказу Сталіна: ударно-оперативна група № 2 «викрила контрреволюційне повстанське підпілля на Україні, що охопило до 200 районів, близько 30 залізничних станцій і депо, ряд пунктів прикордонної смуги. В процесі ліквідації встановлений
зв’язок з закордонними українськими націоналістичними центрами (УНР, «УВО», УНДО)
і польським Головштабом».20 Тобто, ОДПУ надавалася готова стратегія викриття штучно
організованих контрреволюційних організацій.
Усвідомлення Й. Сталіним, що «національна проблема, по своїй суті, це селянська проблема»21, штовхало його на вирішення національної проблеми разом із селянською. Так,
почав виконуватися план знищення національної політичної еліти, представники якої
були звинувачені у змові із саботажниками-селянами (див. лист Сталіна до Кагановича
від 11 серпня 1932 р.). Зокрема, 14 та 15 грудня 1932 р. політбюро ЦК ВКП(б) схвалило дві
таємні постанови (пп. 25, 26, 47, 48), які запроваджували особливу національну політику
відносно українців (інших етнічних груп це не стосувалося). Згідно з цими постановами
відповідальність за продовольчу кризу покладалася не тільки на селян, а й на українську
політичну еліту.
20 грудня 1932 р. за пропозицією Кагановича політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення
домогтися росту поставок зерна, для чого 29 грудня був даний наказ здати всі колгоспні
фонди, в тому числі насіннєві (п. 27). Це не можна кваліфікувати інакше, ніж умисне позбавлення селян останніх з належних їм запасів хлібу.
1 січня 1933 р. було послану телеграму «вождя, вчителя і друга всіх селян» (п. 29),
яка складалося з двох пунктів. Перший: ті, що добровільно здають державі «раніше розкрадений і прихований хліб», не репресуються. Другий: до тих, хто продовжує його приховувати, застосовуватимуться найсуворіші заходи покарання. Здавати вимагалося весь
необлікований хліб. Якщо не здаси, — буде обшук. Знайдуть хліб — смертна кара або
19

20
21

Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький: Особа, час оточення. — К.: 2002. — С. 189.
Розсекречена пам’ять. — С. 511–512.

«Крестьянство представляет основную армию национального движения… без крестьянской армии не бывает и на может быть мощного национального движения. Это именно и имеют ввиду, когда говорят, что национальный вопрос есть по сути дела вопрос крестьянский» 30 марта 1925 г. (И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 2-е, доп.,
М.-Л., 1930 (?) — С. 129)
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10 років ув’язнення. Не знайдуть — заберуть у вигляді штрафу інше продовольство. Наслідком телеграми було поєднання обшуків з натуральним штрафуванням в єдину акцію. При цьому Сталін був поінформований про результати попередніх обшуків (п. 27)
і знав: хліба у селян немає, план заготівель виконати неможливо. Це й був його «нищівний удар», який свідчить про умисел вилучити у селян продукти харчування з метою
організації голоду.
Наявність умислу на знищення доводить також продовження експорту збіжжя
та відкладання запасів в зерносховища (цього хліба вистачило би, щоб рятувати голодуючих — див. п.35), хоча керівництво СРСР було добре поінформоване про масштаби
голоду, та відмова від пропозицій міжнародної допомоги. Ще одним свідченням умислу
була та швидкість, з якою голод було припинено у другій половині 1933 року, після того,
як «нищівний удар» було здійснено.22
Директива РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 22 січня 1933 р. заборонила виїзд голодуючих
в інші райони в пошуках хліба (пп. 32, 33), що також необхідно розглядати як умисні дії
з наміром позбавити голодуючих останніх можливостей знайти продукти харчування
для своїх родин.
У свою чергу, політичні репресії 1933 року (пп. 39, 40, 41) свідчили про намір знищити
політичну та інтелектуальну еліту республіки.
В підсумку, намір знищити селян голодом демонструють слова другого секретаря ЦК
КП(б)У Менделя Хатаєвича, виголошені ним у 1933 р.:
«Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть.
Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості. Голод довів їм, хто тут
хазяїн. Він коштував мільйони життів, але колгоспна система буде існувати завжди.
Ми виграли війну!»23.

Суб’єкт вчинення злочину
Головним організатором та ідеологом геноциду був особисто Йосиф Сталін. Троє його
підручних — Лазар Каганович, В’ячеслав Молотов і Павло Постишев — були безпосередніми організаторами голодомору в Україні і на Кубані. Його здійснював також партійнодержавний апарат ВКП(б), КП(б)У і Північнокавказького крайкому ВКП(б) (Станіслав
Косіор, Влас Чубар, Мендель Хатаєвич, Борис Шеболдаєв, Анастас Мікоян) та репресивно-каральні органи ОДПРУ та ДПУ УСРР (Всеволод Балицький, Генріх Ягода, Станіслав Реденс) і суди.
Безпосередніми виконавцями партійно-державних рішень щодо обшуків і вилучення хліба та іншого продовольства були тисячі місцевих активістів, членів комітетів незаможних селян.
Як це витікає з висновку Міжнародного кримінального трибуналу для Руанди
1998 року — «правопорушник вважається винним, оскільки він знав або мусив знати,
що вчинені ним дії зруйнують, частково або повністю, групу»24 — Сталіна та його під22

Ці два аргументи належать депутату ПАРЕ Полу Роуену (Об’єднане Королівство). Див. документ ПАРЕ 12181
від 9 березня 2010 р. «Пам’яті жертв Голодомору колишнього СРСР», п.10; оригінал англійською за адресою: http://
assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12181.htm
23

24

Сергій Махун. Бійня на «літературному фронті» // Дзеркало тижня, № 45, 24–30 листопада 2007 р.

Цит. за працею: Андрій Порт нов. Концепції геноциду та етнічних чисток: західні наукові дискусії. // Україна
модерна, ч. 2 (13), 2008. — С. 99
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ручних слід вважати винними у геноциду. Вони знали про розміри врожаю, знали і розуміли наслідки вилучення продовольства і заборони виїзду селян з регіонів, охоплених голодом.
Наслідки Голодомору 1932–1933 років
Наслідки Голодомору 1932–1933 років в Україні жахливі, вони стосуються «і мертвих, і живих, і ненароджених» (Тарас Шевченко). Окрім мільйонів загиблих від голоду
і ненароджених, що само по собі суттєво вплинуло на генофонд і розвиток українського народу, Голодомор боляче вдарив по тих, хто залишився живим. Він негативно вплинув на їхню соціальну та політичну активність, посіяв страх перед владою. Історична
пам’ять і психологія тих, хто вижив у 1932–1933 роках, була скалічена згадками про людоїдство, про доноси на сусідів тощо. Ці трагічні події досі відображаються на психології
їхніх нащадків.
Голодомор і знищення української інтелектуальної еліти, про які заборонялося знати
до кінця вісімдесятих років ХХ ст., призвели до розриву поступовості в інтелектуальному
розвиткові українського народу, втрати ідентичності та спільних цінностей. Трагедія Голодомору мала наслідком також неусвідомлений комплекс меншовартості у великої кількості українців.
Постгеноцидне українське суспільство гостро потребує спокійної совісті, вивільнення від психологічних комплексів, свободи від страху. Це неможливо без публічного визнання Голодомору злочином, яке має бути здійснене на правовому рівні. Це є моральним
обов’язком нації перед загиблими, це необхідно для утвердження історичної справедливості, укріплення імунної системи українського народу проти політичних репресій, насильства, невиправданого державного примусу.
Зазначимо також, що європейська спільнота наполягає на розслідуванні та засудженні злочинів тоталітарних режимів. У Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи
1481 (2006) «Необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів» стверджується, зокрема, таке:
«Падіння тоталітарних комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі не
завжди супроводжувалося міжнародним розслідуванням їхніх злочинів. Більше того,
міжнародне співтовариство не притягнуло виконавців цих злочинів до суду, як це було
з жахливими злочинами націонал-соціалізму (нацизму).

Відповідно, широкій громадськості майже невідомі злочини тоталітарних комуністичних режимів. У деяких країнах комуністичні партії легально існують та все ще активно
діють, попри те, що інколи вони навіть не відмежувалися від злочинів, учинених у минулому тоталітарними комуністичними режимами.
Асамблея впевнена, що знання історії є однією з передумов запобігання подібним злочинам у майбутньому. До того ж, моральна оцінка й засудження вчинених злочинів мають
велике значення для виховання молодих поколінь. Чітко визначене ставлення міжнародного співтовариства до минулого може стати орієнтиром на майбутнє.
Крім того, Асамблея впевнена, що жертви злочинів тоталітарних комуністичних режимів, які продовжують жити сьогодні, або їхні родини заслуговують на співчуття,
розуміння й визнання їхніх страждань.»
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Можливості для правової кваліфікації
Голодомору 1932–1933 років як геноциду

Ми довели, що голод в Україні 1932–1933 років має всі необхідні ознаки злочину проти
людяності відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року
і злочину геноциду згідно з Конвенцією «Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» 1948 року. Встановлені об’єкт, суб’єкт, подія і склад злочину геноциду, його
мотив та прямий умисел. Але чи можна застосувати положення цих міжнародних договорів щодо подій в Україні 1932–1933 років і кваліфікувати згідно з цими договорами Голодомор 1932–1933 років як злочин проти людяності і злочин геноциду? Чи діє в даному
випадку зворотна сила даних міжнародних договорів? Погляди правників розділилися.
Існує дві аргументації, які призводять до взаємовиключних висновків, проте обидві виглядають несуперечливими.
Перша. Відповідно до частини 1 статті 7 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року:
«Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила
кримінального правопорушення згідно з національними законом або міжнародним правом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосовувалося на час вчинення кримінального правопорушення».

Цей же фундаментальний принцип закріплений в першій частині статті 15 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. А другі частини цих же статей Конвенції
і Пакту стверджують про можливість покарання за правопорушення, якщо на час його
здійснення воно вважалось злочином «відповідно до загальних принципів права». Так,
у другій частині статті 7 Конвенції 1950 року проголошується:
«Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої
особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне
правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими
націями».

З цього витікає можливість ретроспективної дії Конвенції про геноцид. Дійсно, сама
Конвенція посилається на Резолюцію 96 (I) Генеральної Асамблеї ООН від 11 грудня 1946 р.
«Злочин геноциду», в якій стверджується, що «геноцид, з точки зору міжнародного права,
є злочином, який засуджується цивілізованим світом»25. Доказом можливості ретроспективної дії Конвенції є також рішення Верховного Суду Ізраїлю у справі Адольфа Ейхмана
1961–1962 рр. (це рішення є яскравим прикладом застосування зворотної сили закону26)
та Консультативний висновок Міжнародного суду ООН від 28 травня 1951 року «Застереження до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього». Верховний
Суд Ізраїлю, зазначивши, що відмінність геноциду від злочинів проти людяності лише у
25

26

A/RES/96 (I).

Ейхман був викрадений ізраїльськими спецслужбами в Аргентині й засуджений за ізраїльськими законами
про злочини проти єврейського народу під час Другої світової війни. Захист Ейхмана заявив протест, заснований на
твердженні, що відправлення правосуддя судом Ізраїлю відносно злочинів, зроблених за межами Ізраїлю й до утворення цієї держави, є порушенням міжнародного права. Верховний Суд апеляцію відхилив і залишив у силі рішення
ізраїльського суду.
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наявності специфічного умислу, підтвердив, що Резолюція 96 (I) та Конвенція 1948 р. не
створюють нового злочину, а закріплюють існуючий. Міжнародний суд ООН також ясно
висловився з цього приводу:
«Принципи, на яких ґрунтується Конвенція [1948 р.], є принципами, визнаними цивілізованими націями як обов’язкові для держав навіть за відсутності будь-яких конвенційних
положень»27.

Крім того, згідно з Конвенцією ООН про незастосування строків давності до воєнних злочинів та злочинів проти людяності 1968 р. злочин геноциду не має строку давності. Тобто строк давності, встановлений законом, не застосовується до судового переслідування та покарання за воєнні злочини та злочини проти людяності.
Друга аргументація заперечує можливість застосування Конвенції про геноцид
щодо подій, які мале місце до набуття нею чинності. Взяті за Конвенцією ООН 1968 р.
зобов’язання не застосовувати строків давності щодо злочинів проти людяності і, зокрема, геноциду, не свідчать про зворотну дію у часі Конвенції 1948 р., а застосування другої частини статті 7 Конвенції та другої частини статті 15 Пакту є неможливим, оскільки міжнародним співтовариством на той момент такі дії ще не було визнано злочином.
Крім того, згідно із статтею 58 Конституції України «ніхто не може відповідати за діяння,
які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення». Кримінальний кодекс УСРР 1927 року не відносив геноцид до кримінально караних діянь. Слова «геноцид»
тоді не існувало, воно було запропоноване для вжитку автором Конвенції 1948 року Рафаїлом Лємкіним у 1944 році. Згідно з вимогою частини третьої статті 3 Кримінального кодексу України 2001 р. «злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом». За частиною другою статті
4 КК України, яка регламентує чинність закону про кримінальну відповідальність у часі,
злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність,
який діяв на час вчинення цього діяння. Принцип заборони зворотної сили закону, який
встановлює кримінальну відповідальність, є одним з фундаментальних принципів права.
Цей принцип закріплений статтею 28 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, згідно з якою:
«положення договору не є обов’язковими для учасника договору щодо будь-якої дії чи
факту, які мали місце до дати набрання договором чинності для зазначеного учасника» в тому випадку, «якщо інший намір не випливає з договору або не встановлений
в інший спосіб».

Конвенція про геноцид 1948 року не містить положень щодо власної зворотної дії
у часі, що не дає можливості застосувати її для визнання геноцидом дій, вчинених до набрання нею чинності. Отже, Конвенція 1948 року не може бути застосована для кваліфікації Голодомору 1932–1933 років як геноциду.
Можна зробити висновок, що питання про можливість ретроспективного застосування Конвенції про геноцид 1948 року залишається дискусійним28. Проте, судовий процес у справі Ейхмана показує, як можна пояснити цей парадокс — наявність двох взаємовиключних аргументацій. Верховний суд Ізраїлю зазначив, що в тих країнах, де принцип
заборони зворотної сили закону включений до конституції чи кримінального кодексу,
27

28
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На нашу думку, ця дискусія є різновидом старого спору про пріоритетність природного та позитивного права.

Євген Захаров

Правова кваліфікація Голодомору 1932–1933 років в Україні та на Кубані

ретроспективне застовування його неможливе. Але це стосується не всіх країн. Наприклад,
в Об’єднаному Королівстві такої заборони немає. Суд вирішив, що в Ізраїлі сфера застосування цього принципу така ж сама, як і в Великобританії29. Отже, якщо національна правова система дозволяє застосування зворотньої сили закону, то ретроспективна дія Конвенції про геноцид може бути обґрунтована. На жаль, Конституція України в статті 58 жорстко
закріплює принцип заборони зворотної сили закону, а її статті 9 та 151 презюмують відповідність міжнародних договорів Конституції. В тій частині, в якій вони Конституції не
відповідають, вони не діють. Таким чином, українські суди на відміну від ізраїльських та
британських кваліфікувати як геноцид злочин, який відбувся до набуття чинності Конвенції про геноцид, не зможуть. Отже, для правової кваліфікації Голодомору 1932–1933 рр. як
геноциду необхідно змінити статтю 58 Конституції України і викласти її в такій редакції:
1. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

2. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом
як правопорушення.
3. Ця стаття не перешкоджає судовому розгляду і покаранню будь-якої особи за будь-яку
дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила злочин чи кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.

Проте, Конвенція завжди може бути використана для надання історичної оцінки певним подіям. Така оцінка була надана Верховною Радою України, яка, «визнаючи Голодомор
1932–1933 років в Україні відповідно до Конвенції від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього як цілеспрямований акт масового знищення людей»,
прийняла Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні». Статтею 1 цього Закону його було визнано геноцидом Українського народу.
Голодомор 1932–1933 рр. був засуджений 64 країнами-членами ООН у спільній декларації від 7 листопада 2003 р., країнами-членами ОБСЄ у спільній декларації від 3 листопада 2007 року та ЮНЕСКО 1 листопада 2007 року у Резолюції щодо пам’яті жертв Голодомору в Україні в 1932–1933 роках.
Голодомор 1932–1933 років визнаний актом геноциду парламентами Австралії,
Грузії, Еквадору, Естонії, Канади, Колумбії, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Парагваю,
Перу, Польщі, Словаччини, Угорщини і Чеської Республіки.
3 липня 2008 року Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію «Голодомор
1932–1933 років в Україні», в якій нагадала, що:
«правління тоталітарного сталінського режиму в колишньому СРСР супроводжувалося
жахливими порушеннями прав людини, внаслідок чого права на життя були позбавлені
мільйони людей» та «віддала данину пам’яті невинним життям мільйонів українців,
що загинули під час Голодомору 1932–1933 років внаслідок масового голоду, викликаного
жорстокими навмисними діями та політикою тоталітарного сталінського режиму».

Парламентаріям було запропоновано вжити заходів відносно визнання Голодомору.
21 листопада 2007 року Президент Європарламенту Ханс-Герт Поттерінг зробив заяву, присвячену Голодомору в Україні 1932–1933 років. ВІн закликав пам’ятати про Голодомор і нагадав, що голод, який призвів до загибелі від голоду 4–6 млн. українців, був

29
Мошенская Н. В. Проблема придания обратной силы Конвенции о предупреждении преступления геноцида
и наказания за него от 9 декабря 1948 года. http://www.genocide.ru/lib/moshenskaya/2-3.htm
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цинічно і жорстоко спланований сталінським режимом. «Сьогодні ми знаємо, що голод, відомий, як Голодомор, в дійсності був страшним злочином проти людяності», — зазначив
Ханс-Герт Поттерінг.
Парламентська Асамблея Ради Європи включила до порядку денного розгляд доповіді з питання засудження Голодомору як злочину тоталітарного режиму в Україні
та на інших територіях колишнього СРСР. Комітет з політичних питань ПАРЄ 26 червня
2008 року затвердив доповідача з цього питання — віце-президента ПАРЄ Олександра Біберая (Албанія). На підготовку доповіді відводиться два роки. Проте Олександр Біберай
планує закінчити її значно раніше.30
23 жовтня 2008 року Європейський Парламент ухвалив резолюцію щодо відзначення
Голодомору 1932-1933 рр., якою визнав «Голодомор (штучний голод 1932 — 33 років) жахливим злочином проти народу України та людяності» та рішуче засудив «ці дії, спрямовані
проти українського селянства, які характеризувалися масовим знищенням і порушенням
прав та свобод людини».
Вищенаведені факти свідчать про увагу світової спільноти до Голодомору 1932–
1933 років і розуміння необхідності правової кваліфікації Голодомору як злочину проти
людяності і злочину геноциду. Для цього можна було б змінити Конвенцію про геноцид
1948 року, додавши положення про ретроспективну дію Конвенції щодо подій, які відбулися з початку ХХ сторіччя. Злочини тоталітарних режимів в ХХ сторіччі, насамперед,
комуністичного режиму в СРСР, потребують правової оцінки, засудження і покарання.
Є й інші причини для внесення змін до Конвенції. Її вузькі рамки не відповідають бурхливим подіям другої половини ХХ сторіччя. Нагадаємо, що підписання Конвенції в існуючому вигляді було компромісом західних держав з СРСР, представник якого наполягав
на виключенні з переліку жертв «політичних груп». Майже одразу після ухвалення Конвенції науковці критикували її за це, а також за зосередженість на суто фізичному вимірі
насильства.
Внутрішнє законодавство деяких країн пішло далі у визначенні геноциду. Так, кримінальний кодекс Франції 1991 року до груп, перерахованих у Конвенції, додає «групу, визначену на підставі будь-якого іншого нормативного критерію»31. У зв’язку з цим доречно
згадати висловлювання автора Конвенції Рафаїла Лемкіна, який незадовго до її ухвалення зауважив, що:
«взагалі кажучи, геноцид необов’язково означає негайне знищення цілої нації, виключно
коли здійснені масові вбивства усіх представників народу. Цей термін скоріше позначає
продуманий план різних дій, спрямованих на знищення суттєвих основ життя національних груп з метою зникнення цих груп як таких»32.

Інший підхід до здійснення правової кваліфікації Голодомору 1932–1933 років полягає у заснуванні спеціального Міжнародного трибуналу для правової кваліфікації голоду
30

Доповідь від Комітету з політичних питань ПАРЕ підготував Мевлют Чавушоглу (Туреччина), нинішній президент ПАРЕ (див.: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12173.htm), від Комітету з правових питань та прав людини — Пол Роуен (Об’єднане Королівство), лінк див.:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12181.htm. 28.04.2010 ПАРЕ ухвалила Рзолюцію 1723 (2010): http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta10/eres1723.htm
Переклади цих документів українською та російською мовами див в частині ІІІ цього видання.
31
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Цит. за працею: Портнов А. Теорія геноциду перед викликом Голодомору // Критика, № 5, 2008. — С. 11–13.

Raphael Lemkin’s Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation — Analysis of Government — Proposals for
Redress, (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), p. 79–95. http://www.preventgenocide.
org/lemkin/AxisRule1944-1.htm
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1931–1933 рр. як злочину тоталітарного режиму СРСР (за аналогією з Міжнародним Нюрнберзьким трибуналом 1945 року, Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії
1993 року та Міжнародним трибуналом по Руанді 1994 року). Цей підхід видається більш
реалістичним, ніж внесення змін до Конвенції 1948 року. Створення Міжнародного трибуналу для правової кваліфікації голоду 1931–1933 рр. як злочину комуністичного режиму
СРСР може бути ухвалене рішенням міждержавних організацій — ООН, Радою Європи, ОБСЄ.
Міжнародний трибунал, якби його було створено, мав би використати результати Комісії Конгресу США під керівництвом Джеймса Мейса із дослідження голоду 1932–
1933 років в Україні, Міжнародної Комісії під керівництвом Джейкоба Сандберга з розслідуванню злочинів голоду 1932–1933 років на Україні, архівні документи та свідчення
жертв та свідків Голодомору, зібрані за часи української незалежності.
Слід особливо підкреслити при цьому, що, хоча Російська Федерація є правонаступницею СРСР, Російська держава не є відповідальною за злочини тоталітарного комуністичного режиму СРСР. Вони не входять до переліку прав і обов’язків, які Російська Федерація
унаслідувала від СРСР. Не можна вчинити позов про відшкодування збитків неіснуючій
державі. Крім того, російський народ був жертвою цих злочинів поряд з українським,
казахським та іншими народами та соціальними й політичними групами і має так само
кваліфікувати голод, колективізацію, знищення цілих соціальних груп — дворянства, козацтва тощо, як й інші народи колишнього СРСР. Зло повинне бути назване і покаране.
Загальні висновки
1. Смерть близько 150 тисяч людей від голоду в Україні в період січня-жовтня 1932 р.
сталася внаслідок злочину проти людяності, організованого партійно-радянським керівництвом СРСР. Цей висновок стосується всіх померлих від голоду на території СРСР в цей
період.
2. Смерть мільйонів людей в Україні від голоду і політичних репресій в період від листопаду 1932 р. до серпня 1933 р. відповідає поняттю злочину геноциду, передбаченого
Конвенцією ООН від 9 грудня 1948 року «Про попередження злочину геноциду та покарання за нього», передусім пункту «с» статті ІІ «навмисне створення для якої-небудь групи
таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне знищення її».
3. Смерть сотень тисяч людей на Кубані від голоду і політичних репресій в період від
листопаду 1932 р. до серпня 1933 р. відповідає поняттю злочину геноциду, передбаченому Конвенцією ООН від 9 грудня 1948 року в частині пункту «с» «навмисне створення
для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне
знищення її» та пункту «е» «насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої»
статті ІІ.
4. Голодомор став наслідком умисних системних дій тоталітарного радянського режиму, що знайшло історичне та документальне підтвердження, спрямованих на «знищення
українського народу як політичного фактора і як соціального організма» (Джеймс Мейс).
5. Жахливі наслідки Голодомору 1932–1933 років потребують правової кваліфікації
Голодомору як злочину тоталітарного комуністичного режиму СРСР.
6. Можливість застосування Конвенції ООН «Про запобігання злочину геноциду
та покарання за нього» 1948 року для правової кваліфікації Голодомору 1932–1933 років
в Україні як злочину геноциду доводиться одніми дослідниками і заперечується іншими.
На думку автора, така кваліфікація буде коректною, якщо змінити статтю 58 Конституції
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України відповідно до статті 7 Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод 1950 року.
7. Для встановлення правової кваліфікації Голодомору як злочину пропонується також утворити Міжнародний трибунал для правової кваліфікації голоду 1931–1933 рр. як
злочину тоталітарного режиму СРСР. Рішення про створення такого трибуналу могло би
бути ухвалене міждержавними організаціями — ООН, Радою Європи, ОБСЄ.
Додаток
Короткий опис історичних фактів 1930–1933 років
Врожай 1930 року
1. План хлібозаготівель на 1930 рік для України встановили в квітні 1930 р. у розмірі
440 млн. пудів (при тому, що очікування Укрзерноцентру на врожай склали 425–430 млн.
пудів), а в вересні збільшили до 490 млн. пудів. У жовтні ЦК КП(б)У домігся зменшення
плану до 472 млн. пудів. Але і цей план не можна було виконати, бо на селі вже не було резервів хліба. 27 січня 1931 р. політбюро ЦК ВКП(б) констатувало заборгованість в обсязі
34 млн. пудів. Сталін зменшив заборгованість до 25 млн. пудів і зобов’язав ЦК КП(б)У оголосити лютий місяцем ударних хлібозаготівель і виконати план33.
2. Почали сіяти, а план минулого року все ще не вдавалося виконати. На початку травня В.Молотов повідомив, що план урожаю 1930 року повертається до попередньої цифри
490 млн. пудів («підхльостування»). Керівництво республіки було змушене почати знову
заготівельну кампанію щодо минулорічного хлібу. Після вивезення всіх запасів Україна виконала попередній варіант плану, який у лютому 1931 р. здавався недосяжним. До 1 черв
ня 1931 р. у селянському секторі (колгоспи та одноосібники) було зібрано 393 млн. пудів
з урожаю 1930 року, а загалом по республіці — 477 млн. пудів. Це становило на 167 млн.
пудів більше, ніж було зібрано в 1929 р.34
Врожай 1931 року. Перша хвиля голоду

3. У плані заготівель на 1931 рік до України висунули ще більші вимоги. Селянському
сектору встановили план у 434 млн. пудів, тобто на 41 млн. пудів більше від фактично зданого хліба в 1930 році. Загальний план заготівель визначався в 510 млн. пудів. На кінець
1931 року цей план був виконаний тільки на 79%.35 До Харкова був відряджений В. Молотов для посилення хлібозаготівель. Як показують звіти партійних керівників, «посилення» згідно з директивами В. Молотова і постановою ЦК КП(б)У від 29 грудня 1931 р.
вилилося в обшуки місцевим активом з метою вилучення «розбазареного, розкраденого
в колгоспах хліба». До виконання плану колгоспники не могли отримувати хліб на трудодні, тому хліб, знайдений у селян, апріорі вважався розбазареним або розкраденим.36
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Але хліб вилучали незалежно від того, чи виконали колгоспи свої зобов’язання перед дер
жавою. Проте план заготівель виконати було все одне неможливо. Станом на 25 червня
1932 року план було виконано тільки на 86,3%.37
4. Внаслідок вилучення хлібу в першій половині 1932 року почалося голодування, яке
в деяких районах переросло в справжній голод. Подібна картина спостерігалася й в інших
хлібовиробних регіонах СРСР, але в Україні голод був більш масовим, оскільки вона, маючи завищений план, гірше його виконувала, тому і тиск був значно сильнішим. Голод забрав життя 144 тисяч людей38. Більший масштаб він мав у 1931–1932 рр. тільки у Казахстані — там від голоду загинули сотні тисяч людей.
5. Велика кількість селян у пошуках продовольства покинули свої села. Станом на середину липня 1932 р. за даними ОДПУ з окремих сільських районів України виїхало до половини населення. 21 район покинуло 116 тис. селян39. Якщо єкстраполювати цю цифру
на загальну кількість районів — 484 — то отримаємо орієнтовну чисельність біженців від
голоду — близько 2 млн. 700 тис. селян. Така міграція населення викликала роздратування у партійних лідерів СРСР, але в той час вони ще не перешкоджали масовим виїздам для
придбання продуктів харчування.
6. Наведемо свідчення про стан голодуючого села. У квітні 1932 р. до Зінов’євського
району (нині Кіровоградська область) приїхав заступник наркома землеробства СРСР
А. Гриневич з метою ознайомлення на місці с ходом сівби. У доповідній записці наркому
Я. Яковлєву він повідомляв, що район колективізований на 98%, з 1 січня його покинуло
28.3 тис. селян, в тому числі всі кваліфіковані трактористи (загальне населення району —
близько 100 тис. осіб). Ті, хто залишився, — здебільшого голодують, хліб у колгоспників
вичерпався ще в березні, є випадки опухання від голоду. В районі організовано кілька десятків харчувальних пунктів для дітей колгоспників. Ті, хто працює в полі, мають державну допомогу у вигляді 200 г хліба щоденно, трактористи — 400 г. Запас продовольства
для надання харчової допомоги населенню в районних організаціях вичерпується 5 травня. Продуктивні сили району підірвані настільки, що він не впорається із жнивами без допомоги фуражем для худоби і продовольством для колгоспників, без закупівлі додаткової
тяглової сили, без поставки тракторів і вантажних автомашин40.
7. Турбуючись про долю врожаю 1932 р., держава почала надавати допомогу голодуючому внаслідок її політики селу у вигляді насіння, фуражного і продовольчого зерна.
6 березня 1932 р. була припинена хлібозаготівельна кампанія. В кінці квітня повернули
з портів 15 тис. т кукурудзи і 2 тис. т. пшениці, які вже мали експортувати. В Китаї, Персії
та Канаді для потреб Комітету заготівель було закуплено 9.5 млн. пудів зерна.41 Наприкінці травня 1932 р. голодуючі почали одержувати сушену рибу, крупи, тюльку та інші продукти. Проте Сталін вважав, що «Україні дали більше, ніж належить» (з листа Л. Кагановичу від 15 червня)42. 20 червня 1932 р. було прийняте рішення політбюро ЦК ВКП(б) про
припинення завозу хлібу в Україну43.
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8. Роздратована реакція Сталіна і рішення політбюро ЦК ВКП(б) від 2щ червня суперечили висновкам, які містилися в листах Г. Петровського і В. Чубаря Молотову і Сталіну про їхні враження від поїздки по районах республіки. Обидва листи надійшли в
Кремль з однаковою датою — 10 червня.44 Григорій Петровський писав, що ЦК КП(б)У винен у тому, що беззастережно погодився на нереальний для республіки план заготівель
у 510 млн. пудів зернових. Його реалізація мала наслідком голодування, і багато сіл охоплено голодом досі. Петровський попереджав, що до нового врожаю залишається місяць
або півтора, і за цей час голод посилюватиметься, якщо держава не надасть селу додаткову продовольчу допомогу. Влас Чубар у своєму листі вказував, що на початок червня щонайменше 100 районів потребують проддопомоги (замість 61 на початок травня). Через
тяжке становище цих районів посівна кампанія виконувалася незадовільно. Чубар просив про надання республіці допомоги в обсязі не менш 1 млн. пудів продовольчих культур. Він пропонував відмовитися від кількісного збільшення завдань і ґрунтуватися на
якісних показниках.
9. Сталін відреагував на листи Чубаря й Петровського в листі Кагановичу від 15 черв
ня таким чином: «Перший розводить «самокритику» — щоби одержати з Москви нові
мільйони пудів хліба, другий зображає святенника, який віддав себе в жертву «директиві
ЦК ВКП», — щоб добитися скорочення плану заготівель. Неприйнятним є ані перше, ані
друге»45. Українське село у 1932 р. знову чекали нереальний план і нові хвилі голоду.
Врожай 1932 року. Друга хвиля голоду

10. Новий план хлібозаготівель з урожаю 1932 р. для України затвердили 6 липня на
ІІІ Всеукраїнській партійній конференції у розмірі 356 млн. пудів, на 40 млн. пудів менше,
ніж з урожаю 1931 р. Проте й цей план був завеликим для знесиленого сільського господарства республіки. Політбюро ЦК КП(б)У напередодні конференції висунуло вимогу Молотову і Кагановичу, яких Сталін відрядив до Харкова, зменшити план. Проте дарма українські комуністи намагалися на конференції вплинути на Молотова і Кагановича. Хоча
Микола Скрипник прямо говорив, що в селах України вже забрано все, що тільки можна
забрати, Молотов і Каганович заявили, що «ніяких поступок чи вагань у виконанні завдань, поставлених партією і радянським урядом перед Україною, не буде»,46 а партійні
сили мусять мобілізуватися для боротьби з втратами та розбазарюванням хліба47. Врешті решт українське партійне керівництво здалося, план був затверджений.
11. У липні 1932 р. було заготовлено 2 млн. пудів хліба з нового врожаю (у липні
1931 року — 16.4 млн. пудів). Керівництво ВКП(б) було переконано, що селяни розкрадають хліб. Тому за ініціативою Сталіна 7 серпня 1932 року ЦВК і РНК СРСР прийняли постанову «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперативів та зміцнення соціалістичної власності», яка отримала народну назву «закону про 5 колосків».
За розкрадання колгоспного і кооперативного майна запроваджувався розстріл із конфіскацією всього майна. За «пом’якшуючих обставин» розстріл замінювався на термін не
нижче 10 років.
44
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12. Після публікації цієї постанови редакція «Правди» разом з українським компартійно-місцевим апаратом організувала грандіозний двотижневий рейд, спрямований на
боротьбу з крадіжками зерна, в якому взяли участь 100 тис. «ударників преси». Вони шукали «підземне пшеничне місто», але безрезультатно48. Сталін зрозумів, що примусив українське керівництво взяти до виконання явно нереальний план хлібозаготівель. 24 липня у листі до Кагановича і Молотова він писав, що настанова на безумовне виконання
плану правильна, але доведеться зробити виняток для «особливо постраждалих районів
України». Але оголошувати про зниження плану він волів пізніше, «щоб сівба озимини
пройшла більш жваво»49. А селяни не бажали працювати в колгоспах, справедливо вважаючи, що вони знову нічого не отримають за трудодні.
13. У третьому кварталі 1932 року українське село продовжувало голодувати. Про це
свідчить, зокрема, статистика смертності, зафіксована місцевими ЗАГСами. За період від
березня до червня вони зафіксували 195 411 померлих, а за липень-жовтень — 191 105 померлих50. Щоб врятуватися від голоду, колгоспники йшли на такі заходи, як розкриття
мишачих нор. Так, селяни в колгоспі «Перемога» Барвінковського району Харківської області ціною надлюдської праці розкрили мишачі нори на площі 120 га. Завдяки цьому вони
отримали 17 центнерів доброякісного зерна, в кожній норі було від 2 до 6 кг пшениці51.
14. Серпнева «атака» на українське село дала державі 47 млн. пудів хліба, у вересні вичавили ще 59 млн. Станом на 5 жовтня з 23 270 колгоспів лише 1403 виконали план хлібозаготівель. Після кадрової перестановки в українському місцевому керівництві і пленуму
ЦК КП(б)У 12 жовтня 1932 р. уся республіканська партійна організація була мобілізована
на збір врожаю. Проте станом на 25 жовтня річний план хлібозаготівель був виконаний
лише на 39%52.
15. Не бажаючи визнати крах політики «першої заповіді» і «підхльостування», Сталін
усю відповідальність за провал хлібозаготівель поклав на селян. Він вважав, що за умов
застосування сили врожай можна зібрати. Для цього він вирішив відрядити до основних хлібовиробних регіонів країни спеціальні комісії з надзвичайними повноваженнями.
22 жовтня 1932 р. політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення відрядити до УСРР на дві декади комісію Молотова, до Північнокавказького краю — комісію Кагановича. Наприкінці
жовтня комісії виїхали до місця призначення.
Дії комісії Молотова

16. 29 жовтня 1932 р. на засіданні політбюро ЦК КП(б)У спільно з першими секретарями обкомів партії комісія повідомила про згоду Кремля на зменшення плану. 30 жовтня
було прийнято остаточне планове завдання по областях, секторах і зернових культурах.
УСРР мала дати 282 млн. пудів зерна: колгоспи — 224.1 млн., одноосібники — 36.9 млн., радгоспи — 21 млн. пудів. Водночас Молотов домігся прийняття директиви ЦК КП(б)У щодо
посилення допомоги органами юстиції хлібозаготівлям. Суди зобов’язували розглядати
цю категорію справ поза чергою і на виїзних сесіях із застосуванням суворих репресій53.
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17. 5 листопада Хатаєвич і Молотов надіслали секретарям обкомів КП(б)У телеграму
такого змісту:
«У повідомленнях обласних органів ОДПУ є багато відомостей про розкрадання, злочинне розбазарювання і приховування колгоспного хліба за участю і під керівництвом правлінь колгоспів, і в тому числі деяких правлінців-комуністів, які являють собою насправді
куркульську агентуру, що розкладає колгоспи. Незважаючи на це, Центральному Комітету КП(б)У невідомо, що роблять обкоми для боротьби з цими явищами. Відзначаючи
неприпустиму бездіяльність судів і прокуратури і пасивність преси щодо відповідних
конкретних фактів, ЦК КП(б)У категорично вимагає від обкомів негайних і рішучих заходів боротьби з цими явищами з обов’язковим і швидким проведенням судових репресій
та нещадної розправи зі злочинними елементами у правліннях колгоспів на основі відомого декрету про охорону суспільної власності, з висвітленням цих фактів у пресі,
винесенням рішень колгоспних зборів, що засуджують ці факти»54.

18. 18 листопада 1932 р. політбюро ЦК КП(б)У і 20 листопада РНК УСРР прийняли по
станови з однаковою назвою «Про заходи до посилення хлібозаготівель», які підготувала
комісія Молотова. Цими постановами ставилася вимога виконати план хлібозаготівель
до 1 січня 1933 р. і створити насіннєві фонди до 15 січня 1933 р. Заборонялося витрачати
натуральні фонди, утворені в колгоспах, які не розрахувалися з державою. Райвиконкоми
зобов’язувалися негайно перевірити ці фонди і призначити в артілях відповідальних за
їхнє зберігання. Райвиконкомам було надане право зараховувати до фонду хлібозаготівель всі натуральні фонди колгоспів. Колгоспи-боржники, які видавали аванси за відпрацьовані трудодні або для громадського харчування понад встановленої норми (15%
від фактичного обмолоту), повинні були негайно організувати повернення «незаконно
розданого хліба» з тим, щоб спрямувати його на виконання плану. Райвиконкомам доручалося організувати вилучення у колгоспів, одноосібників та робітників радгоспів хліба,
розкраденого під час косовиці, обмолоту і перевезення. З метою придушення саботажу
в управлінських ланках ставилася вимога притягати до суду бухгалтерів, рахівників, комірників, завгоспів тощо, які приховали хліб від обліку (на підставі постанови від 7 серпня 1932 р.) як розкрадачів державного та громадського майна55.
19. У п. 9 Постанови РНК УСРР від 20 листопада вказувалося:
«До колгоспів, що припустили розкрадання колгоспного хліба і злісно зривають план
хлібозаготівель, застосувати натуральні штрафи порядком додаткового завдання
з м’ясозаготівель у розмірі 15-місячної норми здавання даним колгоспом м’яса як усуспільненої худоби, так і худоби колгоспників»56. Партійна постанова дублювала цей
пункт, додаючи до нього ще й таке: «У колгоспах, які незадовільно виконують план хлібозаготівель, стосовно колгоспників, що мають посіви зерна на присадибних землях,
повністю зарахувати все одержане ними з присадибних ділянок зерно в залік натуральної видачі на трудодні з вилученням надлишку виданого хліба на виконання плану хлібозаготівель»57. Партійна постанова включала ще один пункт, якого не було в постанові
урядовій: одноосібників, які не виконували хлібоздачу, дозволялося штрафувати вста-
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новленням додаткових завдань не тільки з м’ясозаготівель у розмірі 15-місячної норми,
а й із картоплі (в розмірі річної норми здавання)58.

20. При цьому партійна постанова наголошувала на тому, що хліб є і що виконанню
плану заважають шкідники-комуністи і колишні петлюрівці:

«Оскільки у низці сільпарторганізацій, особливо в період хлібозаготівель, виявилася
змичка цілих груп комуністів й окремих керівників партійних осередків з куркульством,
петлюрівщиною і т.п., що на ділі перетворює такого роду комуністів й парторганізації
в агентуру класового ворога і є наглядним доказом повного відриву цих осередків й комуністів від бідняцько-середняцьких колгоспних мас, ЦК й ЦКК КП(б)У постановляє негайно провести чистку низки сільських парторганізацій, які явно саботують виконання
плану хлібозаготівель і підривають довіру до партії в рядах трудящих»59.

21. 21 листопада Молотов, Чубар, Строганов і Калманович звернулися до Сталіна
з проханням надати ЦК КП(б)У в особі спецкомісії (генеральний секретар ЦК, голова ДПУ
УСРР і представник Центральної контрольної комісії) на період хлібозаготівель право
остаточного вирішення питань про застосування смертної кари. Спецкомісія ЦК КП(б)У
мала раз на декаду звітувати перед ЦК ВКП(б) про рішення в таких справах60.
22. Подібні комісії на обласному рівні у складі першого секретаря обкому, обл. КК, начальника обласного відділення ДПУ та обласного прокурора для прискорення репресій
було створено відповідно до постанови політбюро ЦК КП(б)У від 5 грудня 1932 р. Суди
мали розглядати справи не довше 4–5 діб під безпосереднім керівництвом і наглядом комісії61. Аналогічні «трійки» та ОСО були створені в обласних відділеннях ДПУ (наказ ДПУ
УСРР від 11 грудня 1932 р.).62
Голодомор 1932–1933 рр. в Україні

23. Для того, щоб змусити селян віддати хліб, партійна верхівка застосувала показове покарання: села, які тривалий час не могли розрахуватися з державою, — ставили на
так звану «чорну дошку». Вперше цей вираз вжито в щоденнику Кагановича під час його
поїздки на Кубань: йшлося про закриття всіх державних та кооперативних магазинів
з вилученням усіх запасів, повну заборону торгівлі, колгоспної або приватної, «чистку»
від контрреволюційних і куркульських елементів та заборону виїзду з села63. В Україні
підтримали ідею і вже 6 грудня 1932 р. постановою ВУЦВК і РНК УСРР поставили на «чорну дошку» шість сіл, місцеві органи влади — до 400 сел.
24. Незважаючи на надзвичайні заходи, темпи хлібозаготівель знижувалися. Як писав С. Косіор Сталіну 8 грудня 1932 р., обмолот скирт майже всюди закінчився, і тому українська парторганізація повинна перебудуватися «на виявлення прихованого, неправильно виданого і розкраденого хліба»64. Відібрати у колгоспників та одноосібників хліб
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можна було обшуками і репресіями. Косіор вважав найкращим засобом репресії у вигляді
«натурштрафів» („за корову і свиню тепер колгоспник і навіть одноосібник міцно тримаються») і позбавлення присадибної землі65.
25. Невдоволений діями українських і кубанських керівників, Сталін піддав їх різкий критиці на засіданні політбюро ЦК 10 грудня 1932 р. 14 грудня опитуванням була
прийнята таємна постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Західній області», якою термін виконання плану хлібозаготівель
в Україні було перенесено на кінець січня, а на Північному Кавказі — на 10–15 січня.
В постанові стверджувалося, що внаслідок слабкої роботи партійного керівництва колишні куркулі, офіцери і петлюрівці просочилися в керівництво колгоспів, де вони намагаються організувати:
«контрреволюційний рух, саботаж хлібозаготівель, саботаж сівби». ЦК ВКП(б) та РНК
СРСР зобов’язали «рішуче викоренити ці контрреволюційні елементи шляхом арештів,
вміщення в концтабір на тривалий термін, не зупиняючись перед застосуванням вищої
міри покарання відносно найбільш злісних з них». Постанова вказувала, що «найлютішими ворогами партії, робочого класу та колгоспного селянства є саботажники хлібозаготівель з партквитком в кишені» і зобов’язала «застосовувати суворі репресії, засудження на 5-10 р. ув’язнення до концтабору, а за певних умов — розстріл»66.

26. Постанова ЦК від 14 грудня 1932 р. різко критикувала «українізацію». Стверджувалося, що вона:

проводилася «механічно, без врахування конкретних особливостей кожного району, без
ретельного добору більшовицьких українських кадрів, що полегшило буржуазно-націоналістичним елементам, петлюрівцям та іншим створення своїх легальних прикрить,
своїх контрреволюційних осередків й організацій». ЦК КП(б)У та РНК пропонувалося
«звернути серйозну увагу на правильне проведення українізації… вигнати петлюрівські
та інші буржуазно-націоналістичні елементи з партійних та радянських організацій,
ретельно добирати і виховувати українські більшовицькі кадри, забезпечити систематичне партійне керівництво і контроль за проведенням українізації»67.

Постанова містила вказівку припинити українізацію на Північному Кавказі (детальніше див. пункти 46, 47, 48 нижче), а 15 грудня 1932 р. на адресу ЦК республіканських
компартій, крайкомів і обкомів, голів раднаркомів, край- та облвиконкомів надійшла телеграма за підписом Сталіна та Молотова, яка переказувала ще одну таємну постанову
ЦК від 15 грудня. Наказувалося негайно припинити українізацію в усіх місцях компактного проживання українців на всій території СРСР. Окрім Північного Кавказу (3.106 млн.
українців) це були такі регіони, як Курська (1.3 млн.) та Воронезька обл. (1 млн.), Далекий
Схід, Сибір, Туркестан (по 600 тис.).
27. Не сподіваючись на українських керівників, Сталін відрядив 18 грудня 1932 р. на
Україну Л. Кагановича і П. Постишева з особливими повноваженнями для вжиття «усіх
необхідних заходів організаційного та адміністративного порядку для виконання плану
хлібозаготівель». Заступник голови ОДПУ СРСР В. Балицький був відряджений на Україну ще в кінці листопада 1932 р. 20 грудня 1932 р. під час засідання політбюро ЦК КП(б)У
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В. Балицький вказав, що з початку грудня через повальні обшуки виявлено 7 тис. ям
і 100 прихованих амбарів, у яких знайдено 700 тис. пудів зерна68, звідки випливало, що
виконати план такими заходами не вдасться. Проте, Каганович вважав, що необхідно виявити в Україні «підземне пшеничне місто». 29 грудня він примусив ЦК КП(б)У прийняти
рішення про вилучення всіх колгоспних фондів, включаючи насіннєві. У свою чергу, Чубар вважав недоліком хлібозаготівель те, що не стягують штрафи натурою69.
28. На засіданні політбюро Балицький поінформував, що з середини липня до середини листопада 1932 р. за «хлібними» справами було заарештовано 11 тис. осіб, а з 15 листопада по 15 грудня — 16 тис. осіб, серед яких було 409 голів колгоспів і 107 голів райвиконкомів. «Трійка» винесла 108 смертних вироків, ще 100 справ перебуває на розгляді70.
29. 1 січня 1933 року керівники УСРР одержали за підписом Сталіна таку телеграму.
«Повідомляється постанова ЦК від 1 січня 1933 р.: «Запропонувати ЦК КП(б)У і РНК УССР
широко сповістити через сільради, колгоспи, колгоспників і трудящих одноосібників, що:
а) ті з них, що добровільно здають державі раніше розкрадений і прихований від
обліку хліб, не будуть підлягати репресіям;
б) до колгоспників, колгоспів та одноосібників, які вперто продовжують приховувати розкрадений і прихований від обліку хліб, будуть застосовуватися найсуворіші
заходи покарання, передбачені постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р.
(про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення суспільної соціалістичної власності).»71

30. Телеграма примушувала селян здавати весь наявний хліб, а якщо вони цього не
зроблять, їх очікують повальні обшуки з метою знайти «розкрадений та схований від обліку хліб». Якщо хліб знайдуть — покаранням за «законом про 5 колосків» буде смертна кара або не менше, як 10 років позбавлення волі, а якщо не знайдуть — натуральний
штраф, тобто вилучення м’яса, в тому числі «живою» вагою, та картоплі.
31. На сьогоднішній день зібрані усні свідчення тих, хто вижив, багато з таких свідчень надруковано. Такі свідчення збігаються у фактах. Після телеграми вождя обшуки та
вилучення хліба поєдналися в єдину репресивну акцію. Організовані бригади активістів
вилучали у колгоспників та одноосібників не тільки хліб, м’ясо і картоплю, а й всі продукти харчування, які були — капусту, квашені буряки, жменю пшона — геть усе, а якщо
знаходили вже приготовлену їжу — її знищували. Таким чином активісти самі рятувалися від голоду — частка знайденого залишалася їм. Тритомник Oral History Project on the
Ukrainian Famine обсягом в 1734 стор., виданий Комісією Конгресу США із дослідження
голоду 1932–1933 років в Україні під керівництвом Джеймса Мейса, переповнений подібними свідченнями з усіх регіонів країни.
32. Як і в 1932 році селяни намагалися виїхати в інші регіони СРСР, щоб здобути продукти харчування. Проте радянська держава організувала справжню блокаду, щоб перешкодити їм виїхати з України. 22 січня 1933 р. вийшла директива РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про
попередження масових виїздів голодуючих селян України та Кубані за продуктами. Вона
була складена особисто Сталіним. Наступного дня вийшов ідентичний директивний лист
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ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР за підписом Хатаєвича і Чубаря всім обкомам партії та облвиконкомам, в якому наголошувалося на неприпустимості масових виїздів колгоспників
та одноосібників за межі України:
«За прикладом минулого року з деяких районів України почалися масові виїзди селян до
Московської, Західної областей, ЦЧО, Білорусі «за хлібом». Мають місце випадки, коли
села залишають майже всі одноосібники і частина колгоспників. Поза всяким сумнівом,
подібні масові виїзди організовуються ворогами Радянської влади, есерами та агентами Польщі з метою агітації «через селян» в північних районах СРСР проти колгоспів, проти Радянської влади. В минулому році партійні, радянські та чекістські органи України
проґавили цю контрреволюційну витівку ворогів Радянської влади. В цьому році повторення цієї помилки не повинно бути. ЦК КП(б)У і РНК УСРР пропонують:
1. Негайно вжити в кожному районі рішучих заходів щодо недопущення масового
виїзду одноосібників та колгоспників, виходячи з розісланої по лінії ДПУ директиви
Балицького.
2. Перевірити роботу усіляких вербувальників робочої сили на вивіз за межі України,
взяти її під суворий контроль з відстороненням від цієї роботи та усуненням усіх
підозрілих контрреволюційних елементів.
3. Розвернути широку роз’яснювальну роботу серед колгоспників та одноосібників
проти самовільних виїздів із залишенням хазяйства і застерегти їх, що у випадку
виїзду в інші райони вони будуть там заарештовані.
4. Вжити заходів до припинення продажу квитків за межі України селянам, які не
мають посвідчень РВК про право виїзду або промислових та будівельних, державних організацій про те, що вони завербовані на ті чи інші роботи за межі України.
Відповідні вказівки дані по лінії Уп НКШС та транспортного ДПУ.
5. Повідомте не пізніше 6 години вечора 24 січня коротко про фактичний стан із
масовим виїздом селян у вашій області.»72

33. На залізничних вокзалах створювалися оперативні заслони, оперманеврені групи
і фільтраційні пункти. Чекісти, міліція і місцеві активісти контролювали ґрунтові шляхи.
За даними ОДПУ упродовж 50 днів після появи директиви було затримано 219.5 тис селян, зокрема в УСРР — 38 тис., на Північному Кавказі — 47 тис., в ЦЧО — 44 тис., в Західній
обл. — 5 тис., на залізницях — 65 тис. селян. З числа затриманих 186.5 тис. осіб було відправлено додому під конвоєм, майже 3 тис. засуджено, а решта чекали суду або перебували під слідством у фільтраційних таборах73.
34. Українські селяни, замучені безперервними обшуками, вилученням продуктів
харчування, блокадою, масово голодували. Як свідчать ті, хто вижив, починаючи з лютого 1933 р. голод став жахливим. Якщо до січня вмирали десятками тисяч, то з лютого по
травень — мільйонами. За довідкою ДПУ УСРР, за весь період з 1 грудня 1932 р. по 25 січня
1933 р. було виявлено 14 956 ям, 621 «чорна комора» і 1359 інших таємних сховищ, з яких
вилучено 1718.5 тис. пудів хліба74.
35. 5 лютого постановою ЦК ВКП(б) заготівлі з урожаю 1932 року завершилися. УСРР
в цілому виконала двічі знижений план на 83.5%. Загалом було заготовлено 4171.4 тис.
72
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т. зерна проти 7047.1 тис. т зерна з урожаю 1931 р. До 1 листопада було здано 136.1 млн.
пудів, за листопад-січень 1933 р. — ще 87 млн. пудів зерна.
Як пише відомий німецький історик Герхард Зімон75:
«Большевицьке керівництво заперечувало наявність голоду, і відкидало можливість
проведення заходів допомоги як всередині країни, так і ззовні. Коли вісті про голод всетаки просочилися до Західної Європи і Північної Америки, то радянська дипломатія
і пропаганда отримали вказівку подавати це як антирадянські наклепи, і відкидати
будь-які пропозиції з підтримки голодних радянських сіл.

Водночас не припинявся експорт збіжжя з Радянського Союзу, хоча й у дещо зменшених обсягах. 1931-го року Радянський Союз експортував 5,2 мільйонів тонн зерна,
а в голодному 1933-му році — 1,7 мільйонів тонн. За вторговані гроші радянська влада купувала на Заході машини та інше промислове обладнання. Крім того, в голодних
1932-му і 1933-му роках державні зернові запаси в відвозилися у сховища, хоча і в менших обсягах.
За підрахунками від Майкла Ілмена (Michael Ellman) з Амстердамської економічної школи, одного з провідних експертів Великого Голодомору, лише експортованого збіжжя
вистачило б на те, щоб упродовж року прогодувати 1,5 мільйона осіб. Якби сталінське керівництво дозволило провести національні і міжнародні допоміжні заходи й припинило б зерновий експорт, то без проблем можна було б прогодувати все населення
країни, попри погані врожаї, «якщо б забезпечення всього населення харчами була б найвищим пріоритетом для Сталіна». Але це не було його метою.»

36. У кінці січня 1932 р. в Україну знову був посланий П. Постишев для підготовки
весняної сівби, що на тлі масового голоду та відсутності насіння було проблематичним.
Ще 23 вересня 1932 р. за ініціативою Сталіна ЦК ВКП(б) та РНК СРСР ухвалив постанову,
згідно з якою відхилялися всі пропозиції надати насіннєву позичку, а радгоспи і колгоспи попереджалися, що вона не буде надаватися ані для озимого, ані для ярового посіву76.
Тому Постишев 4 лютого заявив, що насіння буде збиратися методами хлібозаготівель.
Оскільки у голодних селян хліба не було, партійні керівники встановили нагороду за донос: кожний, хто вказував, де сусід ховає зерно, одержував від 10 до 15% виявленого зерна
в якості премії. 17 лютого 1933 р. ці «заходи» були затверджені урядовою постановою77.
37. У лютому керівництво республіки розпочало допомогу голодуючим, щоб забезпечити сівбу. 19 лютого 1933 р. Постишев отримав згоду Сталіна на розблокування державних запасів хліба обсягом 3 млн. пудів для продовольчої допомоги селянам. Проте
масштаби голоду збільшувалися з кожним днем. Тому Постишев вирішив, що не варто годувати непрацюючих. У постанові ЦК КП(б)У від 31 березня 1933 року про хід підготовки
до весняної сівби передбачалося:
«Запропонувати Київському обкому здійснити наступні заходи у справі організації продовольчої допомоги нужденним колгоспникам та одноосібникам:… б) розділити всіх госпіталізованих на хворих та одужуючих, значно поліпшити харчування останніх із тим,
щоб якомога швидше випустити їх на роботу»78. Селян поділили на тих, хто міг зароб-
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ляти трудодні, і знесилених голодом, хто не міг працювати. Перші виживали, другі —
гинули. Такою була «благодійна» державна допомога.
38. Смертність у першій половині 1933 р. зростала щомісяця. І хоча робота ЗАГСів
в цей час була частково паралізована, з березня по серпень 1933 р. вони зареєстрували
сотні тисяч померлих79. Загалом у 1933 році ЗАГСи зареєстрували в сільській місцевості
1678 тис. смертних випадків, 1552 тис серед померлих становили українці. Ця статистика,
однак, залишається неповною.80
39. На тлі масового голоду на селі в 1933 Павло Постишев почав наступ на українську
інтелігенцію і українську компартію. 1933 рік став роком політичних репресій. Приховати голод і смерть мільйонів людей було неможливо, тому влада намагалася відвести від
себе звинувачення, перекинувши їх на «шкідників» — фахівців сільського господарства.
У 1933 р. Сталін обвинуватив професорів-аграрників у тому, що вони спеціально «прищеплюють худобі в колгоспах і радгоспах чуму, сибірку, сприяють поширенню менінгіту
серед коней та ін.» У березні 1933 р. колегія ОДПУ СРСР розглянула («за списком») справу 75 службовців наркоматів землеробства і радгоспів України, Білорусі та Північного
Кавказу. На розгляд справи щодо 75 осіб витратили менше доби. За вироком 35 осіб було
розстріляно. Справжній погром було вчинено у харківському сільськогосподарському та
зоотехнічному інститутах. Науково-дослідні установи та університети України втратили
близько 270 професорів і викладачів.
40. На початку 1933 року почалося фабрикування «Української військової організації», до якої «підключили» трьох письменників — Олеся Досвітнього, Сергія Пилипенка та Остапа Вишню. Перший в Україні позасудовий і закритий «терористичний» процес
відбувся в Харкові 3 березня 1934 року. Досвітній, Пилипенко і Вишня обвинувачувалися у підготовці вбивства Постишева, Чубаря і Балицького. Тільки Остап Вишня був «помилуваний» — отримав десять років таборів. Дев’ятьох обвинувачуваних у справі УВО
(не завершеній, всього було заарештовано 148 осіб) розстріляли. Були сфабриковані також справи «Польської організації військової» (ПОВ) та «Блоку українських націоналістичних партій».
41. У кінці лютого 1933 р. розпочалася кампанія проти Миколи Скрипника і підтримуючих його комуністів. Скрипник був усунений з посади міністра освіти. Все, що було
в Україні пов’язане з літературним відродженням, впровадженням літературних мовних
стандартів, створенням нових словників, розвитком театру, історичними дослідженнями, українізацією школи — отримало тавро «скрипниківщини», стало об’єктом політичних репресій, які не переривалися протягом 1933–1934 рр. Були масово репресовані як
буржуазні націоналісти люди, які проводили українізацію, — від сільського вчителя до
академіка. 13 травня 1933 р. покінчив життя самогубством відомий письменник Микола
Хвильовий. У червні 1933 р. на пленумі ЦК КП(б)У Постишев звинуватив Скрипника і його
націоналістичний «ухил» у всіх «труднощах попереднього року», звинуватив його у приховуванні у наркоматі освіти «ухильників, шкідників, контрреволюціонерів»81. Не витримавши цькування, 7 липня 1932 р. Скрипник покінчив життя самогубством. З його смертю з українізацією і «націонал-комунізмом» в цілому було покінчено (КП(б)У була переполовинена, а політбюро ЦК під час Великого Терору 1937–1938 рр. знищене у повному
складі). Був заарештований також інший провідник українізації — нарком освіти Олек79
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сандр Шумський та десятки комуністів, з ним пов’язаних. 5 вересня 1933 р. Шумського засудили на 10 років виправно-трудових робіт. У листопаді 1933 р. заарештували головного
режисера театру «Березіль» Леся Курбаса. У 1934 році були затавровані як «буржуазні націоналісти» й «терористи» першокласні письменники, які складали явище, що отримало
потім назву «розстріляного відродження». Загалом ОДПУ в Україні було заарештовано у
1932–1933 роках 199 тисяч осіб (проти 119 тисяч у 1929–1931 рр. і 71 тисячі у 1934–1936
рр.) Так смерть від голоду змикалася з репресіями проти національної української культурної, інтелектуальної, творчої та політичної еліти.
Голодомор 1932–1933 на Кубані

42. Україна серед усіх хлібовиробних районів отримала найбільш напружений план
хлібозаготівель у 1931–1932 рр., в свою чергу, планові показники заготівлі хлібу на Кубані у 1931–1932 роках перевищували показники інших 10 округів Північнокавказького
краю. Саме тому сільське населення Кубані та України найгірше виконувало план хлібозаготівель і стало об’єктом особливих зусиль партійно-державної верхівки СРСР, спрямованих на викачування хліба. Як зазначалося в проекті постанови політбюро ЦК ВКП(б) від
29 жовтня 1932 р. щодо комісії на чолі з Кагановичем:
«основне завдання означеної групи товаришів — виробити і провести заходи зі зламу саботажу сівби та хлібозаготівель, організованого контрреволюційними куркульськими
елементами на Кубані»82.

43. Комісія Кагановича одразу запровадила каральні заходи. Постановою бюро Північнокавказького крайкому ВКП(б) від 4 листопада 1932 р. три станиці були занесені на
«чорну дошку», а населення попередили, що, якщо воно буде продовжувати саботувати
сівбу і заготовку хлібу, то усіх буде вислано на Північ. Натомість станиці заселять старанними колгоспниками, які працюють в умовах малоземелля і на незручних землях в інших краях. Постанова передбачала заходи, аналогічні заходам, вказаним в постанові ЦК
КП(б)У від 18 листопада 1932 р.: посилення боротьби з саботажниками, особливо з партквитками в кишені, вилучення раніше розданого за трудодні хліба і введення натуральних штрафів.
44. Погроза Кагановича була виконана: з 4-х великих станиць — Полтавської, Медведовської, Урупської та Уманської — на Північ країни було вислано 51.6 тис. осіб, з інших
станиць — не менше 10 тисяч. Їхнє майно і худобу залишили для тих «старанних колгоспників», які мали заселити ці станиці. Фактично що мешканців зазначених станиць, вже
замучених голодом, депортували на вірну смерть.
45. Ті, хто відмовлявся грабувати селян і козаків, сам потрапляв під машину репресій.
Ще до приїзду комісії Кагановича ОДПУ заарештувало 5 тис. комуністів Кубані, в цілому
по краю — 15 тисяч. 4 листопада 1932 р. було прийняте рішення Північнокавказького
крайкому — про чистку парторганізацій краю, насамперед Кубані. Впродовж листопадагрудня 1932 р. і в 1933 р. в краї було виключено з партії близько 40 тис. осіб, ще близько
30 тис. членів партії втекли за межі краю83.
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46. Кубанців спіткала та ж сама доля, що й українських селян — повальні обшуки,
вилучення продовольства, а після 22 січня 1933 р. — блокада, неможливість виїхати
в пошуках продуктів харчування. До цього додалася дискримінація за етнічною ознакою.
П. 7 постанови ЦК ВКП(б) «Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Західній
області» від 14 грудня 1932 р. вказував, що:
«Легковажна, не пов’язана з культурними інтересами населення, не більшовицька «українізація» майже половини районів Північного Кавказу за цілковитою відсутністю контролю над українізацією школи та преси з боку крайових органів, дала легальну форму
ворогам Радянської влади для організації опору заходам і завданням Радянської влади
з боку куркулів, офіцерства, реемігрантів-козаків, учасників Кубанської ради і т. д.»84.

47. «З метою розгрому опору хлібозаготівлям куркульських елементів та їхніх «партійних» та безпартійних прислужників» ЦК і РНК СРСР серед іншого постановило:

«Негайно перевести на Північному Кавказі діловодство радянських і кооперативних органів «українізованих» районів, а також усі газети та журнали, що видаються, з української мови на російську мову як більш зрозумілу для кубанців, підготувати і до осені
перевести викладання в школах на російську мову. ЦК та РНК зобов’язують крайком
і крайвиконком терміново перевірити і покращити склад працівників шкіл в «українізованих» районах»85.

48. Наслідком стало повне знищення майже усіх етнічно-культурних форм існування
українців на Північному Кавказі: закриття українських шкіл, газет, журналів, інших українських культурних інституцій. До фізичних страждань від голоду на Кубані додалися
і страждання моральні, викликані образою честі і гідності мешканців Кубані — етнічних
українців, які складали більше двох третин населення Кубані.
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Світлана Філонова

Період з 1936 по 1938 рік має в сучасній історіографії два імені — «єжовщина» і «Великий терор». Особисто мені більше подобається перше. Воно видається мені просто віхою, такою собі жердиною, що стирчить над безкраїм полем людських страждань, крові,
свавілля і безумства, для того, щоб дослідникам було трохи легше по цьому полю просуватися, орієнтуючись хоча б у часі. Термін «Великий терор» походить від назви книги
американського історика Роберта Конквеста, що була опублікована в 1968 р., коли ми ще
й мріяти не могли ні про правду, ні про серйозний історичний аналіз. Але незважаючи на
це, а може, саме тому термін цей неминуче породжує питання і провокує дискусію про
самого себе.
По-перше, чому терор великий? Хіба до 1937 р. він був малим? Але селянський геноцид, навіть якщо говорити тільки про голодомор, занапастив куди більше людських
життів; а до цього слід додати селянські висилання, арешти і страти під час колективізації. Більшовики взагалі ніколи не займались дрібницями. Велика кров була з самого
початку.
У громадянській війні 1918–1920 рр. загинуло 10 180 000 чоловік. Якщо додати до цих
втрат 5 053 000 чоловік, загиблих від голоду в 1921–1922 рр., то виходить, що за перші
5 років свого існування країна втратила 10 відсотків населення. Для порівняння: в Іспанії
в 1936–1939 рр. загинуло 1.8% населення, у США під час війни Півночі з Півднем — 1,6%.
По-друге, чому в окремий період внесені саме ці роки, якщо багато з того, що трапилось протягом цього часу, починалося раніше, і багато чого з того, що відбувалося, закінчилося пізніше? За точку відліку найчастіше приймають вбивство Кірова, що дозволило
розпочати репресії проти видатних діячів партії, таких історичних особистостей як Бухарін, Зінов’єв, Каменєв, Риков, Радек, П’ятаков і, нарешті, Ягода.
Але хіба всі вони, разом узяті, варті Дмитра Сергійовича Ліхачова, Юрія Володимировича Готьє, Володимира Миколайовича Бенешевича? Хто із засуджених на трьох показових московських процесах міг зрівнятися за масштабом людської особистості з Миколою
Онуфрійовичем Лоським, князем Сергієм Євгеновичем Трубецьким, Семеном Людвіговичем Франком? А між тим ми не вважаємо, що час «філософського пароплава», або «справи
академіків» складають окремий історичний період.
А може бути, велич цих двох з гаком років у тому, що вони дають нам, далеким нащадкам, можливість пробачити цих колишніх зроблювачів революції, героїв громадянської
війни і червоного терору, глянувши на них як на жертв ними ж створеного чудовиська?
Але це вже мої домисли, до того ж ніяк із завданнями цієї книги не пов’язані.
Тому залишимо питання, на які я, зізнаюся чесно, не в змозі дати відповіді, які б мене
задовольнили, і повернемося до першого визначення періоду, що нас цікавить — єжовщина, — щоб розглянути кілька його епізодів.
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Епоха Єжова почалася просто. 25 вересня 1936 року Сталін і Жданов, відпочиваючи
в Сочі, надіслали звідти телеграму такого змісту: «Вважаємо абсолютно необхідною і терміновою справою призначення тов. Єжова на пост Наркомвнусправ. Ягода явним чином
виявився не на висоті свого завдання у справі викриття троцькістсько-зінов’євського блоку. ОГПУ запізнився в цій справі на чотири роки».
Ось і все. Наступного дня, 26 вересня, Микола Єжов став наркомом внутрішніх справ
СРСР. А ще вчора всесильний Ягода повторив долю тих, кого тисячами вбивав. 18 березня 1937 року Єжов сказав присутнім в клубі НКВС офіцерам, що їх нещодавній начальник
з 1907 року був агентом царської охранки та німецьким шпигуном (Ягоді було в 1907 р.
10 років). Уявіть собі, ніхто навіть не здивувався.
Почав Єжов з чищення власних рядів, яке, щоправда, тривало майже весь час, поки він
був на чолі НКВС. З 1 жовтня 1936 року по 15 серпня 1938 року в органах безпеки було заарештовано 2273 людини, з них за «контрреволюційні злочини» — 1862.
У липні 1937 року «за видатні успіхи в справі керівництва органами НКВС по виконанню урядових завдань» Єжов був нагороджений орденом Леніна Він хапав на льоту
і з блиском втілював у життя всі криваві фантазії свого господаря, здавалося, як супершпигун, він знав його сни. І тому попереду у Миколи Єжова було ще багато видатних успіхів у виконанні урядових завдань і прямих вказівок товариша Сталіна.
При ньому відбулися два з трьох показових «Московських процесів», що засудили великих керівників партії. У січні 1937 р. у справі «Паралельного антирадянського троцькістського центру» проходили 17 осіб, 13 з них, в тому числі Радека, П’ятакова, Сокольникова, розстріляли.
Рік потому, 2–13 березня 1938 р., відбувся Третій процес над членами так званого
«Право-троцькістського блоку». Миколу Бухаріна, колишнього члена Політбюро і главу
Комінтерну, Олексія Рикова, також колишнього члена Політбюро і голови РНК, а також
Генріха Ягоду, Християна Раковського, Миколу Крестинского та інших (загалом 21 особу)
звинуватили «у тому, що вони за завданням розвідок ворожих Радянському Союзові іноземних держав склали змовницьку групу під назвою «право-троцькістський блок», яка
поставила за мету шпигунство на користь іноземних держав, шкідництво, диверсії, терор,
підрив військової могутності СРСР, провокацію військового нападу цих держав на СРСР,
розчленовування СРСР і відрив від нього України, Білорусії, Середньо-Азіатських республік, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Примор’я на Далекому Сході — на користь згаданих
іноземних держав, нарешті, повалення в СРСР існуючого соціалістичного суспільного і державного ладу і відновлення капіталізму, відновлення влади буржуазії»…
Усі підсудні були визнані винними і 18 з них розстріляно.
Уявіть собі, що було б, якби хоч половина цих задумів здійснилася. Адже вороги були
всюди, і кожен виношував не менш підступні плани. У цьому радянських громадян переконували 24 години на добу радіо, газети, численні брошури, що роз’ясняють лінію партії,
і, нарешті, сам товариш Сталін у своїй промові на знаменитому «лютнево-березневому»
пленумі ЦК 1937 р., присвяченому питанням терору. Одним словом, вся надія була на Миколу Єжова, який умів виявити та знешкодити будь-яких ворогів, — колишніх, теперішніх, майбутніх, потенційних, гіпотетичних, міфічних.
Наш огляд досягнень Єжова почнемо, мабуть, з розгрому колишніх.
Принцип «хто був нічим, той стане всім», один з головних, як я вже зазначила, принципів побудови радянського суспільства, над природою влади не мав. Вже якщо створила вона собі на славу здорового міцного та до того ж ще й головатого хлопця, то він скрізь
буде виділятися особливою міццю, силою і гармонією найбільш вдалого божого творіння.
106

Світлана Філонова

Великий терор

Висилання селян, власне, ще не завершилися, ще йшли на північ ешелони з розкуркуленими, а вже встала на весь зріст ще одна проблема, створена «куркулями». Більшість
з них, як відомо, направлялися на великі будови в якості практично безкоштовної робочої
сили, де вони повинні були померти від непосильної роботи, поганого харчування і нелюдських побутових умов, звільняючи місце для наступної партії страждальців. Однак
стало інакше.
Колишні «куркулі» швидко опановували будівельні та робочі спеціальності, стали
цінними кадрами не тільки і навіть не стільки для іноземних фахівців, скільки для радянських начальників будівництв, адже такому колишньому куркулю, який виконував
ту ж роботу, що й іноземний робітник, платити можна було в 20–25 разів менше. Трохи відгодувавшись і прийшовши до тями, «колишні» одружувалися на вільнонайманих
(і зрозуміти цих дівчат неважко), всіма правдами і неправдами отримували паспорти і…
«розчинялися в місцевому робочому класі».
Про все це гнівно писав у своїй доповіді, що датується серпнем 1936 року, Рудольф
Берман, начальник ГУЛАГу, особливо наголошуючи на тому, що керівництво будівництв,
замість того, щоб виявляти такі потворні випадки, потурає їм.
Рудольфу Берману довелося торкнутися ще однієї вкрай болючої для його відомства
теми — втеч спецпереселенців. За інструкцією їх належало селити в спеціально створених селищах, що знаходяться не ближче ніж за 200 кілометрів від залізниці та населених
пунктів. Це було в рази дорожче, ніж розміщувати засланців у вже наявних селищах та їх
околицях, не кажучи вже про те, що значно скорочувало шанси спецпереселенців вижити.
Проте вважалося, що з таких селищ ніхто навіть не спробує втекти, і той, хто їх придумав,
ймовірно, дуже пишався собою.
Однак з цих селищ бігли. І досить часто. Перевірка, проведена восени 1936 року вибірково в деяких комендатурах, виявила ситуацію, закрити очі на яку було досить складно.
Так, в районі Архангельська на місці залишилося тільки 37 000 спецпоселенців з 89 700,
які мали бути. За підрахунками сучасних дослідників, — відомості про втечі не можуть
бути точними, оскільки вони з самого початку приховувались вже на низовому рівні, —
між 1932 і 1940 рр. вдалися до побігу понад 600 000 чоловік. З них дві третини, тобто понад 400 000 осіб, успішно.
Прикро це було радянській владі, Рудольфу Берману і Йосипу Сталіну.
31 липня 1937 року Єжов підписав наказ НКВС СРСР № 0447 «Про операцію з репресування колишніх куркулів, уголовників та інших антирадянських елементів».
«Перед органами державної безпеки стоїть завдання — самим нещадним чином розгромити всю цю банду антирадянських елементів, захистити трудящий радянський народ
від їх контрреволюційних підступів і, нарешті, раз і назавжди покінчити з їх підлою підривною роботою проти основ радянської держави», — гриміло у вступній частині наказу.
До «банди», яку треба було терміново розгромити, відносились не лише колишні куркулі, які «втекли з таборів і трудових поселень; ховаються від розкуркулення і викриті
в антирадянській діяльності», але й ті, хто вже отримав своє — «повернулися після відбуття покарання».
Далі слідував абсолютно безглуздий пункт, що, власне, не було рідкістю в подібних
документах тих років: арешту підлягали «колишні куркулі і соціально небезпечні елементи, які перебували в повстанських, фашистських, терористичних і бандитських формуваннях». Виходило, що з «терористичних і бандитських формувань» слід було вилучити
тільки колишніх куркулів, а іншим побажати подальших творчих успіхів. Якщо ж це не
так, якщо терористів треба було знешкодити, тому що вони терористи, то яка різниця, чи
були вони в минулому куркулями?
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Подальше читання наказу переконує в тому, що укладач цього документу просто нанизував один на одний всі епітети, що позначають редисок, нехороших людей, які йому
приходили в голову; грав ними, як дитина фантиками, абсолютно не замислюючись про
сенс написаного: «члени антирадянських партій, реемігранти, що ховаються від репресій,
ті, хто втік з місць ув’язнення і проводить активну антирадянську діяльність; учасники
козацьких та білогвардійських організацій, найбільш активні антирадянські елементи
з колишніх куркулів, карателів, бандитів, білих, сектантських активістів, церковників
та інші, хто знаходиться у в’язницях, таборах, трудових поселеннях і колоніях, уголовники, а також злочинці, які утримуються під вартою, але чиї особисті справи судовими органами ще не розглянуті; уголовники, що знаходяться в таборах і трудових поселеннях,
і чинять там злочинну діяльність».
Цей стиль, народжений співробітниками Єжова, можливо, просто по безграмотності,
утвердився потім у радянській законотворчості на весь час існування СРСР.
Не тільки накази, але і юридичні закони писалися мало не віршами, кожне слово було
настільки багатозначним, а кожне формулювання допускало таку кількість тлумачень,
що кожен розумів написане, як йому більше подобалося, і навіть взаємовиключні речі
могли бути рівно законними.
В даному випадку велика кількість незрозумілих формулювань означала, що брати
можна абсолютно всіх — пара гнівних слів знайдеться для кожного. За ступенем небезпеки для трудящого радянського народу антирадянські елементи поділялися на дві категорії. Тих, хто належить до першої, розстрілювали, до другої — відправляли в табори.
Засуджували заарештованих методом, випробуваним під час колективізації та розкуркулення — трійками, до складу яких традиційно входили місцевий начальник НКВС
(голова), місцевий прокурор і перший секретар обласного, крайового або республіканського комітету ВКП (б): Наказом визначалася також кількість засуджених по обом категоріям. Кількість ця найчастіше потім коригувалася, як правило, — у бік збільшення. Не
тільки не виконати, але й не перевиконати планові показники ніхто з керівників республік і областей не насмілювався. У Москву з місць йшли прохання про збільшення лімітів.
Наприклад, народний комісар внутрішніх справ України Ізраїль Леплевський відправляв
подібні прохання кілька разів. Найчастіше йому не відмовляли.
По всій країні встановлені ліміти були перевищені в кілька разів. На виконання наказу № 0447 з серпня 1937 року по листопад 1938 року було розстріляно 390 тисяч чоловік
і 380 тисяч відправлено у табори ГУЛАГу. Це була наймасштабніша терористична акція
з4усіх, що були досі; свого роду бурхливий фінал боротьби з контрреволюційними ворожими елементами — в першу чергу, звичайно, з «куркулями».. Радянські трудящі нарешті
могли спати спокійно. Вороги народу були розгромлені. Але залишилися, як з’ясувалося,
вороги-народи. За Єжова була відкрита нова сторінка трагічної історії репресій — тепер
уже не за класовою, а за національною ознакою.
Американський історик Тімоті Снайдер писав:
У 1937–1938 роках чверть мільйона радянських громадян було вбито через суто етнічні причини. П’ятірічній план мав привести Радянський Союз до розквіту національніх
культур при соціалізмі. Насправді Радянський Союз напрікінці 1930-х років став країною
небачених національних переслідувань. Саме коли національні фронти представляли
СРСР Батьківщиною толерантності, Сталін віддавав накази про масові репресії проти
певних радянських національностей. Найбільш переслідуваною національною меншиною
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у Другій половині 1930-х у Європі були не 400 тисяч німецькіх євреїв (їхня чісельність
зменшувалася через імміграцію), а 600 тисяч радянських поляків (їхня кількість зменшувалася через репресії). Сталін був першопрохідцем у справі масових національних
вбивств, а поляки стали головною жертвою серед радянських національностей.

Дійсно, з усіх «національних» операцій найкривавішою була польська — було засуджено 139 815 чол., з них 111 071 засуджено до розстрілу.
11 серпня Єжов підписав попередньо затверджений Політбюро ЦК ВКП (б) наказ
№ 00485. Він був розісланий в усі місцеві органи НКВС разом з закритим листом «Про
фашистсько-повстанську, шпигунську, диверсійну, поразницьку і терористичну діяльність польської розвідки в СРСР», також попередньо схвалений Сталіним і підписаним
Єжовим.
Лист містив 30 сторінок і докладно описував діяльність Польської військової організації (ПВО) на території СРСР. Картина вимальовувалася моторошна.
Як мінімум, 20 років ця організація тисячами засилала в СРСР своїх агентів. Тут вони
вербували радянських громадян, головним чином, осіб польської національності, і створювали з їх числа шпигунсько-диверсійні групи, які густою мережею вкрили всю країну,
так що вже й державних таємниць на всіх не вистачало. Люди ПВО були всюди: на заводах
і фабриках, на залізниці, пошті, телеграфі, в пивних, комунальних квартирах, під лавками
скверів і навіть — жахливо подумати! — серед командного складу Червоної Армії, в наркоматі закордонних справ і НКВС (!). Ось так дивишся на людину — енкавеесник енкавеесником, а насправді — польський шпигун.
Безпосереднє керівництво всім цим здійснював московський центр, отримуючи
вказівки з Варшави. Але деякі повідомлялися з Польщі безпосередньо — через консульства.
До серпня 1937 р. «головка» організації була вже розгромлена. Завданням дня була
«повна ліквідація незачепленої досі широкої диверсійно-повстанської низівки ПВО і основних людських контингентів польської розвідки в СРСР», як було заявлено в преамбулі до
наказу.
Повне знищення людських контингентів, тобто просто всіх поляків?
Холодок пробіг по спині навіть бувалих службистів. Національна проблема була однією з найболючіших в Російській імперії. Приниження національної гідності, дискримінація, міжнаціональна ворожнеча і взаємна антипатія на всіх рівнях російського суспільства — це все було в порядку речей. Але щоб людей знищували, тільки за те, що вони
інородці; та не в шинку по п’яній справі, і навіть не під час погромів чорної сотні, а холоднокровно, за планом, затвердженим вищими органами правління і по наказу, відданому
главою держави, — такого ще не було.
До того ж в СРСР до кінця 30-х рр. інтернаціоналізм дійсно був реальністю. У керівництві самого НКВС до кінця 1936 р. представники національних меншин, та проститься
мені мимовільний каламбур, становили явну більшість — 70 відсотків. Поляків було небагато — всього 5 осіб (4,5 відсотка). Але загрозу відчули всі.
Грім грянув не серед ясного неба. Вже на початку 30-х рр. думка про те, що німець
і поляк радянську владу любити не можуть, а кожний представник національних меншин — потенційний ворог, матеріалізувалася в акцію, яку було названо зачисткою кордонів. Німців, поляків та фінів на заході, курдів і вірмен на півдні, китайців і корейців на
сході виселяли з прикордонних районів і депортували вглиб країни, але найчастіше —
в Казахстан. Депортація проходила дуже важко, люди жили потім в таких же умовах, що
і засланці спецпереселенці, але при цьому старанно підкреслювалося, що операція по за109
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чистці кордонів — це вимушене переселення, але ніяк не репресія. Ніхто ні в чому переселенців не звинувачує. Іноді їм, немов у насмішку, навіть виплачували якісь копійчані
компенсації.
Було в цьому якесь витончене приниження. Мовляв, гусей ріжуть не тому, що вони завинили, а тому що свята на носі. Господар має право розставити належні йому речі не по
ранжиру — яка на яке місце заслужила, а так, як йому заманеться. І якщо влада переміщує
київських поляків в казахське село, значить, їй так треба, на що ж тут ображатися!..
Акція була досить масштабною. За даними професора Миколи Бугая навесні 1935 р.
з Ленінградської області було виселено 30 000 фінів, а з прикордонних в ті часи Київської
та Вінницької областей України близько 40 тисяч поляків і німців. Ще 35 820 українських поляків було відправлено з України до Казахстану в наступному, 1936 р. Однак, повторюю, в ту пору здавалося, що це біда на чужій вулиці. Зрештою, це стосувалося тільки
жителів прикордонних районів, інші могли спати спокійно.
Наказ № 00485 створював іншу ситуацію. Пропоную заглибитися в його формулювання, щоб визначити ступінь його небезпеки і радіус дії в просторі людського життя.
Отже, у наказі були названі шість категорій громадян, яких належало негайно заарештувати.
1. «Виявлені в процесі слідства і найактивніші члени ПВО, які до цього часу не були
розшукані, з наведеного списку».
2. «Всі військовополонені польської армії, що залишилися в СРСР».
Тобто полонені радянсько-польської війни 1919–1920 рр. Таких було небагато — від
півтори до трьох тисяч. Але ось наступний пункт обіцяв рясні жнива.
3. «Перебіжчики з Польщі, незалежно від часу переходу їх в СРСР»
Зжити протягом неповних двох десятиліть всі господарські, культурні, сімейні зв’язки,
які склалися за час входження Польщі до складу Російської імперії, неможливо. Так само
як і перерахувати причини, в силу яких комусь приходило в голову податися до родичів, або до залишеної у 20-му рідної хати. Переважна більшість перебіжчиків належала
до найбідніших і найменш освічених верств польського суспільства. Найчастіше вони не
розуміли, що чинять протиправні дії, заявляючи про себе владі після переходу кордону.
Подальша їх доля складалася за одним з нижченаведених сценаріїв.
Могли заарештувати за підозрою в шпигунстві або контрабанді; могли вислати назад
до Польщі; могли зустріти з розпростертими обіймами, особливо якщо була рекомендація, і дозволити жити в будь-якій точці СРСР; могли дозволити оселитися в Радянському
Союзі, але тільки у визначеному начальством місці. Протягом трьох років вони перебували на оперативному обліку (тобто під наглядом), потім їх знімали з обліку, оформляли їм
радянське громадянство, і вони, нічим не примітні і мало кому крім найближчих родичів
цікаві, що називається, розчинялися в натовпі. Точної їх кількості і місцезнаходження не
знав ніхто, навіть Єжов. Але з іншого боку, вони ж не ховалися, не підозрюючи про небезпеку, жили абсолютно відкрито…
4. «Політемігрантів та політичні, які піддалися обміну, з Польщі».
Хто такі ці останні, особисто мені зрозуміти важко. Рідні і улюблені товариші, цінні
кадри розвідки, які потрапили в польський полон,заради яких відмовляли собі в задоволенні познущатися над ченцями (найчастіше «наших людей» обмінювали на польських
католицьких священиків і ченців, що залишилися в СРСР)?
У Листі стверджувалося, що підступні поляки спеціально все так підлаштували; що
замість радянських шпигунів вони заарештовували власних, щоб потім за обміном закинути їх у СРСР. Виходить, що у всевідаючій Луб’янці не знали власної агентури.
Наступний пункт бентежить ще більше.
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5. «Колишні члени ППС та інших польських політичних партій».
Після Січневого повстання 1862–1863 рр. в державі російській утвердилася думка, що
кожен революціонер — це поляк, а кожен поляк — революціонер. Це було не меншим,
і навіть більш помилковим, ніж сучасний погляд на кожного поляка як на католика і на
кожного католика як на поляка. І все-таки якщо визнати, що зв’язок, навіть в дореволюційному минулому, з ППС, або з будь-якою іншою польською партією — достатня підстава
для арешту, то брати можна було всю стару гвардію радянських партійців не залежно від
національності
І останній, шостий пункт — самий простий і самий підступний.
6. «Найбільш активна частина місцевих антирадянських і націоналістичних елементів польських районів».
Це означало, що якщо не вийшло зробити польського шпигуна з колеги, не вдалося
знайти перебіжчика, не зуміли виявити зв’язок з польською партією, а кривавий план виконувати треба, то можна сміливо їхати в місця компактного проживання поляків і брати
будь-якого або всіх підряд. Що, власне, і робилося.
Найбільше жертв «польської операції» було в Білорусії і на Україні, де поляки жили
століттями. Пройди межа на півсотні метрів праворуч, і вони були б польськими підданими. Але вона лягла ліворуч, і вони стали будівельниками комунізму.
У Білорусії проведення «польської операції» збіглося з чищенням республіканських
партійних рядів. У начальника білоруського НКВС, таким чином, був вибір: він звинувачував своїх жертв або в тому, що вони «білоруські націонал-фашисти», або в тому, що вони
польські шпигуни, засудивши таким чином 19 931 людини, з них 17 772 розстрілявши.
Але найбільше польської крові пролилося на українській землі, де проживало 70 відсотків радянських поляків. Там було заарештовано 55 928 осіб, з них 47 327 осіб розстріляні.
Примітно, що страшна казка про Польську військову організацію народилася саме
в Україні. Автором її був Всеволод Балицький, голова українського ГПУ, який в 1933 р. намагався пояснити голод в Україні підступними діями ПВО.
Польська військова організація колись дійсно існувала. Це була розвідувальна група
польської армії, що діяла під час польсько-більшовицької війни 1919–1920 рр. Але в 1921 р.
вона припинила своє існування.
Треба віддати належне Всеволоду Балицькому — вигадка була вдалою; в той момент
на роль цапа-відбувайла найбільше підходила неіснуюча організація. Але потім сталося
щось непередбачене — породження фантазії відокремилося від свого творця і зажило
власним життям, на яке Балицький впливати вже не міг.
У тому ж році було заарештовано декілька польських емігрантів. В одного з них, Вітольда Вандурського, вдалося вибити зізнання в тому, що він є членом ПВО. Таким чином, Польська Військова Організація потрапляє в протоколи допитів. Уявлення про її міць
і, відповідно, небезпеку зростають як на дріжджах. Ще б пак! Адже не хто-небудь, а сам
Єжов довірив міфічній ПВО важливу місію — стати виправданням і зрозумілим для широкої громадськості мотивом підготовлюваних масових репресій. Істинний (перший) батько фікції, який абсолютно точно знає всі обставини її появи на світ, в таких випадках явище небажане. У липні 1937 р. Балицького заарештували, звинувативши його в шпигунстві
і членстві в ним же вигаданій Польській військовій організації. Через чотири місяці він
був розстріляний.
Наступник Балицького Леплевський виявляв особливу старанність, прагнучи таким
чином довести свою відданість. Однак це його не врятувало. У квітні 1938 р., ще до того,
як польська операція в Україні була закінчена, його також заарештували і розстріляли.
Олександра Успенського, який змінив його, спіткала та ж доля.
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Взагалі в Україні відбувалося щось, що нагадує міфічну відплату. Долю своїх жертв
розділили не лише три керівника НКВС, але й кілька десятків інформаторів. У певний
момент хтось з центру, або дійсно прийнявши за чисту монету фантасмагорію про польських шпигунів, або захотів похмуро, по-Воландські пожартувати, поставив запитання:
якщо ПВО діяла на території СРСР так давно і так активно, то чому мовчали інформатори? Зрозуміло, що вони весь цей час або даром їли свій хліб, або були заодно з польськими шпигунами.
«Польська операція» була свого роду моделлю, за якою будувалися інші національні
операції — ті ж звинувачення, та ж схема пошуків «винних».
З 6 серпня по 21 грудня 1937 року НКВС за прямою вказівкою Політбюро запустило
принаймні 10 операцій того ж типу. Полювання на «шпигунів і диверсантів» різних національностей тривало 15 місяців, до листопада 1938 року.
20 вересня 1937 нарком внутрішніх справ своїм наказом № 00593 санкціонує арешт тисяч харбінців. 30 листопада Єжов наказує почати. «латиську операцію», в ході якої
було засуджено 21 300 чоловік, 16 575 з них розстріляні. У грудні вона поширюється на
естонців — засуджено 9735 чоловік, до розстрілу засуджено 7998; та фінів — засуджено
11 066 чоловік, до розстрілу засуджено 9078. У тому ж місяці починається «грецька операція»; потім репресують болгар і македонців. У ході «румунської операції» були заарештовані 8292 емігранта з Румунії до Молдавії і на Україну, 5439 з них розстріляні. У січні-лютому наступного, 1938 р. засуджено 13 297 осіб, з яких 2046 засуджені до розстрілу
в ході «іранської лінії». За «афганською лінією» засуджено 1557 осіб, з них 366 засуджено
до розстрілу.
«Німецька операція» по масштабам жорстокості поступається тільки польській —
55 005 радянських німців було засуджено, з них 41 898 розстріляно. І це — на жаль! — був
тільки пролог до тієї великої трагедії радянських німців, яка розігралася наступними
роками.
У країні, де швидкоплинний контакт з іноземним дипломатом був достатньою підставою для арешту (а так було, починаючи з 1937 р.), етнічна спільність з тими, хто був
не в ладу зі Сталіним, розглядалася як тяжкий злочин. І якщо стосунки з керівництвом
сучасної йому Німеччини можна визначити як складні, неоднозначні, про які поки історикам не все відомо, то ставлення до німців, які знаходяться на території СРСР, були прості, як ріг будинку, — знищувати, а якщо це неможливо, гнати. Стосувалося це практично
в рівній мірі як своїх, так і іноземних громадян.
Ще 9 березня 1936 року Політбюро ЦК ВКП (б) видає постанову «Про заходи, що огороджують СРСР від проникнення шпигунських, терористичних і диверсійних елементів».
Створюється комісія для перевірки міжнародних організацій на території СРСР. Ускладнюється в’їзд в країну для всіх, в тому числі для іноземних фахівців, що працюють на радянських заводах і будівництвах.
Але це було ще при Ягоді. Єжов пішов далі. 25 липня 1937 він видав наказ № 00439,
згідно з яким всіх німецьких підданих, у тому числі і тих, кому СРСР надав політичний
притулок, що працюють в даний час або працювали в минулому на залізничному транспорті, на військових заводах і заводах, що мають оборонні цехи , належало заарештувати
протягом найближчих 5 днів. Преамбула цього закону свідчила:
«Агентурно і слідчими матеріалами останнього часу доведено, що німецький Генеральний штаб і Гестапо в широких розмірах організують шпигунську і диверсійну роботу
на найважливіших, і в першу чергу оборонних, підприємствах промисловості, використовуючи для цієї мети кадри німецьких підданих, які там осіли.
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Агентура з числа німецьких підданих, здійснюючи вже зараз шкідницькі і диверсійні
акти, головну увагу приділяє організації диверсійних дій на період війни і в цих цілях готує кадри диверсантів».
Операція почалася 30 липня, за радянською традицією, перед світанком. 6 серпня Єжов доповідав Сталіну: «Всього по СРСР заарештовано 340 осіб німецьких підданих.
Москва і Московська область — 130 осіб, Ленінград і Ленінградська обл. — 45, Українська
РСР — 52, Горьківська обл. — 20, Свердловська — 26, Сталінградська — 12, Азово-Чорноморський край — 13, Орджонікідзевський — 18, інші республіки і області — 24 людини.
В результаті слідства вже в даний час розкрите 19 шпигунсько-диверсійних резидентур
на ряді найбільших промислових підприємств <…>. За отриманими до 5 серпня показаннями німецьких підданих заарештовано 43 німецьких агента з радянських громадян і додатково було заарештовано 52 людини».
Це був тільки початок. Арешти тривали до кінця серпня і, за повідомленнями того ж
Єжова, всього було заарештовано 472 німецьких підданих.
23 березня 1938 року Політбюро ЦК ВКП (б) приймає постанову «Про очищення оборонної промисловості від осіб, що належать до національностей, щодо яких проводяться
репресії». Само собою, очистили і досить ретельно. А через три місяці, 24 червня 1938 року,
директивою Наркомату Оборони звільнили з РККА військовослужбовців, які належать до
тих національностей, які «не представлені на території СРСР».
Не тільки сучасники Сталіна, а й історики наступних поколінь часто якщо не виправдовують, то пояснюють цю шпигуноманію, що забрала мільйони життів, війною, що насувалась. Так, неправильно, так, жорстоко, але Сталін, який віддавав собі раду в тому, що
війна неминуча, намагався таким чином захистити країну.
Вальтер Кривицький, один з керівників радянської резидентури в Європі, втікши на
Захід, розповів про значну кількість сталінських секретів. У тому числі про те, що документи, що слугували підставою для арешту Тухачевського, за завданням Сталіна підроблені НКВС у співпраці з гестапо.
Після війни це підтвердив Альфред Науекс, безпосередній виконавець цієї операції.
Однак ні йому, ні Гейдріху, шефові гестапівської служби безпеки (СД), ні Гітлеру, який дав
дозвіл на операцію, в голову не приходило, що вони виконують план Сталіна. Навпаки,
Гейдріх, потираючи руки, говорив, що «якщо справа вдасться, це буде для Росії найбільшою після революції катастрофою».
Поза сумнівом, він був правий. Він знав толк у війні. Але такі катастрофи Росія рахувала вже навіть не десятками — сотнями.
13 червня 1937 року «Правда» опублікувала наказ наркома оборони Ворошилова про
арешт групи вищих радянських військових начальників. Повідомлялося, що вони зізналися у «зраді, шкідництві та шпигунстві» й розстріляні за вироком військового суду.
На двадцять другому з’їзді КПРС було розкрито, що ніякого суду не було. Рішення про
страту командирів Червоної Армії прийняло Політбюро.
Разом із заступником наркома оборони Тухачевським були розстріляні командувач
Київським військовим округом Якір, Білоруським — Уборевич, заступник командувача
Ленінградським військовим округом Примаков, військовий аташе СРСР у Лондоні — Путна, комкори Ейдеман і Фельдман, командарм Корк. Про заступника наркома оборони, начальника ПУРа Гамарника, було сказано, що він застрелився.
Вирок був винесений Спеціальною судовою колегією Верховного Суду СРСР у складі:
армвійськюріста В. В. Ульріха, маршалів В. К. Блюхера, С. М. Будьонного, командармів
Я. І. Алксніса, Б. М. Шапошникова, І. П. Бєлова , П. Ю. Дибенка і Н. Д. Каширіна. Всі вони
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крім Ульріха, Будьонного та Шапошникова незабаром, протягом 1938 року, самі були розстріляні.
За два роки єжовщини Червона Армія втратила: 3 маршалів з 5 (Тухачевський, Єгоров, Блюхер); 13 командармів з 15; 8 флагманів флоту з 9; 50 комкорів з 57; 154 комдивів
з 186; 16 армійських комісарів з 16, 25 корпусних комісарів з 28.
З травня 1937 року по вересень 1938 року були заарештовані 35 020 офіцерів. За даними д. і. н. Олега Федосійовича Сувенірова, після репресій середини 1930-х тільки 5%
офіцерського складу РСЧА мали радянську академічну освіту, а з офіцерів дореволюційного часу, що пішли на службу до більшовиків, які закінчили Миколаївську академію Генерального штабу, залишилися лише кілька людей.
Поразки в перші місяці війни в такій ситуації дивувати не можуть, разюче, що така
армія взагалі могла воювати.
Навіщо? В ім’я чого? Питання про мотиви сталінських злочинів в переважній більшості випадків відносяться до розряду нерозв’язних. Багато хто намагається знайти на
них відповіді, але при цьому виходять зі своєї логіки. А це шлях тупиковий.
Людина — істота обмежена і може осягнути тільки дуже невелику частину дійсності.
Ми відділені від світу злочинів глухою стіною. Стіна напівпрозора. Ми бачимо за нею
якісь неясні тіні, але механізм, що приводить їх в рух, від нас прихований. Для того, щоб
зрозуміти у всій повноті, за якими законами там все працює, нам довелося б самим опинитися по той бік, перейти межу, тобто вчинити злочин. Але тоді нам перестануть бути
зрозумілі закони світу, який ми залишили. Чому люди жертвують собою заради інших?
Що таке співчуття, любов, лицарство? Ці питання будуть для нас складними, як сьогодні
питання, чому Сталін так методично знищував країну, якою правив?
А може, і не треба ворожити, принаймні — поки? Може, куди ефективніше було б розставити все по місцях на своїй території — пояснити собі й іншим, що відбувалося з нами,
коли всі ці злочини скоювалися? Які механізми всередині нас спрацювали, позбавляючи
нас можливості чинити опір злу? Що ми повинні полагодити, які проломи закрити, щоб
надалі жити безпечно?
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8	Масові депортації цивільного населення
за класовою або етнічною ознакою
Світлана Філонова

Наприкінці 60-х років минулого сторіччя, коли ера брежнєвського опофігізма ще не
настала, але повоєнне розчарування вже приносило свої плоди, стримуючи ескалацію
патріотичного ентузіазму, найзадушевніший голос радянської естради, голос Марка Бернеса, улесливо запитав: «З чого починається батьківщина?»
Взагалі-то це не питання. «Людина любить місце свого народження і виховання.
Ця прихильність є загальною для всіх людей і народів, є справою природи і повинна бути
названа фізичною», — був переконаний Микола Михайлович Карамзін. От з неї, з раціонально незрозумілої прихильності до так званої малої батьківщини все і починається.
Це кожному відомо.
Але саме тут, у взаєминах з малою батьківщиною і виникли проблеми, судячи з тієї
непевності, з якої в пісні пропонувалися варіанти відповідей на поставлене питання; по
тій розгубленості, з якою ліричний герой нервово смикав обривки первинних ниток, силкуючись пригадати, з чим, власне вони його пов’язували. З тієї самої берізки, що у полі?
З будьонівки, що півстоліття пролежала в шафі непоміченою? А може?.. А може?.. Ні, не
пригадати. Надто для багатьох радянських людей батьківщина починалася зі стуку вагонних коліс, отже, із забуття.
Щорічно в СРСР близько 20 мільйонів людей змінювали місце проживання. «Середньостатистична» людина переселялася протягом життя шість разів. До моменту розпаду СРСР, тобто до початку 90-х, три чверті людей у віці 30 років жили не там, де народилися.
Величезні маси людей з піснями і плачем, з відчаєм і надією йшли, їхали, пливли.
Зустрічалися один з одним, розходилися в різні боки, і знову сходилися. Часом здавалося, що все це не має ніякого сенсу, що бурхливі людські потоки рухаються без усякої
мети, просто тому, що заведений якийсь диявольський механізм, який не дозволяє зупинитися.
Інфернальний Perpetuum Mobile був запущений довоєнними примусовими депортаціями, безпрецедентними за своїми масштабами. За все XVIII сторіччя Англія, Голландія, Іспанія і Португалія разом узяті вивезли з Африки приблизно стільки ж негрів-рабів (близько 4 з половиною мільйонів), скільки Сталін депортував радянських громадян
за одне тільки передвоєнне десятиліття, з 1930 по 1939 рр. Звідки така пристрасть саме
до цього виду репресій? І чому після смерті Сталіна вічний рух не було зупинено, і СРСР,
в якому була відсутня свобода пересування, продовжував залишатися країною підвищеної мобільності?
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Красивим іноземним словом «депортація» пізніші фахівці, взагалі-то, назвуть старе,
добре знайоме всім жителям Російської імперії заслання — найпоширеніший вид кримінального покарання та політичних репресій. Законодавчо воно було оформлене наприкінці XVI століття, але фактично «за височайшим повелінням», таємним або явним, неугодних засилали і висилали геть з очей споконвіку.
Радянська влада давніх традицій порушувати не стала і практично відразу, навіть не
встигнувши, як слід, утвердитися в окремо взятій нещасній країні, почала висилати. Вже
1918 р. Наркомзем видав циркуляр за № 13, що пояснює, як правильно виселяти колишніх поміщиків. У 1918–1921 рр. поодинці, сім’ями і цілими станицями висилали козаків.
Це були каральні акції в чистому вигляді, і тут ніяких прихованих сенсів шукати не
треба. Кара вона і є кара, що за царя, що за більшовиків.
Але ось 29 вересня 1922 р. в свій перший рейс відправився «Філософський пароплав»,
Назва є збірною, що означає не плавзасіб як такий, а репресивну акцію, коли на борту двох
німецьких пасажирських суден Oberbürgermeister Haken (29–30 вересня) і Preussen (16–
17 листопада) з Петрограда в Штеттін було вислано понад 160 вчених, педагогів, письменників, — одним словом тих, кого прийнято називати інтелігентами. В той же приблизно
час такі ж пароплави відходили від причалів Одеси і Севастополя, а з Москви поїзди відвозили вигнанців до Латвії і Німеччини.
Ця каральна акція вже не була схожа на царські висилання. Вона взагалі ні на що не
була схожа, її донині називають безпрецедентною у світовій практиці. Проте на неї були
схожі всі наступні радянські заслання і вислання, як діти бувають схожі на своїх батьків.
Перше принципове нововведення полягало в тому, що ніхто з пасажирів «Філософського пароплаву» (або пароплавів) ні в чому, тобто абсолютно ні в чому, перед радянською
владою не завинив. Каральна акція здійснювалася за логікою царя Ірода: треба перебити всіх Віфлеємських немовлят, оскільки надійшов сигнал, що серед них може бути один,
який по досягненню повноліття стане опозиціонером.
«…У разі нових військових ускладнень… всі ці непримиренні та невиправні елементи виявляться військово-політичною агентурою ворога. І ми будемо зобов’язані розстрілювати їх за законами війни. Ось чому ми воліємо на даний момент, в розмірений період,
вислати їх заздалегідь. І я висловлюю надію, що ви не відмовитеся визнати нашу далекоглядну гуманність.» (Л. Троцький).

Далекоглядна гуманність спонукала Фелікса Дзержинського в червні 1922 р. виступити з ініціативою створення спеціальної комісії, про завдання якої Ленін у листі до Сталіна
писав так:

«Комісія… повинна надати списки, і треба б було кілька сот подібних панів вислати за
кордон безжально. Очистити Росію надовго… Усіх їх — геть з Росії. Заарештувати кілька сот і без оголошення мотивів — виїжджайте, панове!»

Списків було складено три: московський, петроградський і український.
У ніч проти 17 серпня одночасно в Москві, Петрограді, Казані та інших великих містах
були заарештовані ті, хто в цих списках значився (в Україні чомусь запізнилися і провели
цю операцію в ніч проти 18 серпня). Кожен повинен був надати наступну підписку:
«Дана сія мною, громадянином… Державному Політичному Управлінню у тому, що
зобов’язуюсь не повертатися на територію РРФСР без дозволу органів радянської вла-
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ди. Стаття 71 Кримінального кодексу РРФСР, згідно з якою мене може бути покарано
за самовільне повернення в межі РРФСР вищою мірою покарання, мені оголошена, в чому
й підписуюся»

Один з пасажирів «Філософського пароплаву», М. Осоргін, згодом згадував: Я запитав
у (слідчого): «Власне, в чому ми звинувачуємося?» — Він відповів: «Залиште, товаришу, це
неважливо! Ні до чого задавати порожні питання», Умова: якщо виїхати добровільно і за
свій кошт, то в 5-ти денний термін та звільняється з-під арешту, а якщо ні, то буде сидіти до висилки. «Як ви хочете поїхати? Добровільно і за свій кошт?» — «Я взагалі ніяк не
хочу», Він здивувався. — «Ну, як же це не хотіти за кордон? А я вам раджу — добровільно,
а то сидіти доведеться довго», Сперечатися не доводиться: погодився — добровільно»,
(«Як нас поїхали», Париж, 1955, с. 180–185)
Це ще одна характерна риса радянських довоєнних депортацій — відсутність чіткої
класифікації і, як наслідок, неможливість зрозуміти, коли міграція була добровільною,
коли вимушеною і коли примусовою. А були ще «нерепресивні примусові міграції» і що
це таке, зрозуміло тільки тим, хто цей термін вигадав. Чи комсомолець на великих будівництвах є добровольцем, чи доставили туди під конвоєм, розібратися неможливо ані тоді,
ані тепер. Дотепер немає і швидше за все, ніколи не буде єдиної думки щодо того, скільки
людей в першій половині 20-х залишили Росію, тому що все життя мріяли жити в Парижі,
і скількох попросту видворили з країни.
Але історик А. В. Флоровський, фізіолог Б. П.Бабкін; філософи П. А. Сорокин і Ф. А. Степун, Н. А. Бердяєв, С. Л. Франк, С. Е. Трубецькой, Н. О. Лоський, Л. П. Карсавін, І. І. Лапшин
та багато інших вчених зі світовим ім’ям, які були включені до згаданих вище списків, залишали Росію не по своїй волі. І залишили назавжди.
Відбувалося те, чого не тільки раніше не було, але і за всіма відомими законами природи не могло бути — влада добровільно, без допомоги злих іноземних загарбників, знищувала інтелектуальний потенціал країни; власними руками руйнувала основи її розвитку і процвітання.
Але відтепер так і буде — все найцінніше, найкраще у всіх царинах людської діяльності і у всіх соціальних прошарках буде знищуватися послідовно і методично, так, як
якщо б радянська влада саме в цьому бачила сенс свого існування.
27 листопада 1929 року Сталін оголосив про перехід до «повної ліквідації куркульства як класу». Іншими словами — до неминучої деградації селянства. На мою думку, немає потреби нагадувати, що відбувається з соціумом після загибелі еліти, і переконувати
когось, що куркульство — це еліта селянства. Але на одну обставину дозволю собі звернути увагу.
Тих дореволюційних «кровопивців-куркулів», які пили батрацьку кров замість самогону, до 30-го року практично не залишилося. Хтось склав голову в громадянську, хтось
перекваліфікувався в управдоми, когось колесо історії просто перетворило в бідняка.
«Куркулі» початку 30-х рр. — це щиро, всією душею віддані радянській владі, від якої вони
в 18-му отримали землю і нові можливості, розумні, підприємливі, талановиті селяни, які
зуміли за 12 років створити процвітаючі господарства. Були серед них таланти настільки яскраві, що це межувало з дивом. У сибірському засланні, в умовах, які жодним чином
тому не сприяли, вони починали з нуля, з нори в чистому полі, і за короткий термін знову
створювали міцні господарства.
І їх знову розкуркулювали.
Таких випадків, звичайно, було небагато. І не тільки тому, що неабиякі здібності —
взагалі явище нечасте. Колишні «куркулі» в засланні працювали у важкій і гірничодобув117
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ній промисловості, на лісоповалі, на великих будовах, — одним словом, займалися чим
завгодно, але тільки не тим, задля чого були створені, і що вміли робити як ніхто інший.
Тільки третина засланців була зайнята в сільському господарстві, та й то невідомо, чи
були серед них справжні куркулі.
Те, що серед розкуркулених була значна кількість середняків, ні для кого секретом
не було. Чітких критеріїв — кого вважати куркулем — не існувало, а розкуркулення з подальшою депортацією було потужним аргументом на користь колективізації.
Голова ГПУ України В. А. Балицький в лютому 1930 р. писав Орджонікідзе: «…На пунктах завантаження розкуркулених у 1919–1920 рр., які підлягали засланню, нам довелося
спостерігати іноді абсолютно роздягнених осіб, що їдуть без всякого продовольства
і предметів першої ужитку і які мають бути висланими за ознакою старого, дореволюційного достатку…
А на засіданні Вологодської окружної контрольної комісії ВКП (б) Морозов прямо вказував: «перегибів щодо середняка боятися нема чого, оскільки інші середняки скоріше підуть
до колгоспу і боятимуться виходити з колгоспів». Внаслідок цього в Кубено-Озерському
районі зі 140 розкуркулених господарств понад половина (80 господарств) виявилися середняцькими. Те ж саме спостерігалося і в інших районах округу. У Сухонському районі,
наприклад, в результаті розкуркулення не тільки заможних, але і середняцьких господарств відсоток колективізації за один тиждень піднявся з б до 87 (…) У Криму (…) вирішили з 95 тис. селянських господарств розкуркулити 8 тис. (… ). Заарештованими у них
захаращується все, в тому числі і курортні місця. На відмову ОДПУ займатися виселенням з Криму, оскільки існують райони першої черги (зернові), кримчани відповідають:
«тоді у нас зірветься досягнуте в колективізації».

Масові депортації селян планувалося розпочати в лютому 1930 р.
Спеціальна комісія Політбюро під головуванням Молотова всіх куркулів розділила
на три категорії. До першої відносилися «ті, хто брав участь у контрреволюційній діяльності», так званий «контрреволюційний актив»: їх піддавали ув’язненню без суду до концтаборів і навіть розстрілювали. Куркулів другої категорії висилали у віддалені північні
області. Це були люди, які «не виявили себе як контрреволюціонери, але все ж таки є надексплуататорами, які схильні допомагати контрреволюції». Іншими словами, ті, хто не
вчинив нічого поганого, але у кого було що конфісковувати. Нарешті, кулаки третьої категорії, «в принципі лояльні до режиму», могли залишитися в межах свого рідного району,
зрозуміло, розлучившись попередньо з левовою часткою майна. Їх виселяли в невеликі
селища на землі, що знаходились за межами колгоспних угідь.
Для керівництва виселенням при крайових окружних виконкомах створювались спеціальні комісії — трійки (з 11 березня 1931 загальний контроль був покладений на спеціальну комісію Політбюро у складі: заст. голови РНК СРСР А. А. Андрєєва (голова), секретаря ЦК ВКП (б) П. П. Постишева і заст. голови ОДПУ Г. Г. Ягоди). До депортації було
намічено 245 000 господарств. Вже в січні на місця були розіслані директиви, в яких містився досить докладний сценарій майбутньої трагедії.
Здійснювати виселення, тобто вриватися в будинки, гасити можливий опір чоловіків,
стягати з печі стариків і малих дітей і доставляти вчорашніх сусідів до збірних пунктів повинні були партійно-комсомольські, радянські та наймитсько-бідняцькі активісти. В українські села на допомогу їм вже восени 1929 р. було доправлено понад 15 тисяч робочих з
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великих промислових міст (зовсім не обов’язково українських), а на початку 1930 р. — ще
47 тисяч фанатиків, упевнених, що побудова соціалізму дорожче життя, особливо якщо
життя не своє.
Збірні пункти створювалися при окружних відділах ОДПУ. Тут же діяли обліково-слідчі групи — формування з непростими завданнями.
«Слідча група проводить перевірку осіб, які підлягають виселенню з метою виявлення
«розшукуваних або тих, хто проходять за наявними даними, або представляють особливий інтерес для ОДПУ, яких необхідно піддати більш ретельній слідчій обробці в ОКРО
ОДПУ і притягнути в позасудовому порядку за наявними даними».
Обліково-слідча група вербує серед тих, кого виселяють, інформаторів з розрахунку один
на 30-50 чоловік дорослого населення, який потім передається начальнику ешелону.
Згідно з інструкцією транспортного відділу ОДПУ, в ешелоні має бути 44 вагони для
перевезення людей (по 40 осіб в кожному вагоні), 8 товарних (для вантажу не більше
30 пуд. на сім’ю) та один вагон (класний 4-ї категорії) для команди ОДПУ , що супроводжує ешелон. На кожен вагон призначається староста та його помічник, які на станціях
виходять за окропом і їжею. Їжа має надаватися один раз на дві доби. Двері вагонів повинні бути щільно закриті і тільки в дорозі відкриваються «на 5–6 вершків для припливу
повітря». При підході до станції двері зачиняються наглухо. У разі втечі — стріляти без
попередження. Комендант (начальник) ешелону має право обшуку теплушок з метою
виявлення «предметів для фізичного опору», алкоголю тощо. 
«Надмірно набиті товарні вагони відвозили нещасних у заслання. Збожеволіла від горя, знівечена фізично багатотисячна голодна маса була вивалена на роз’їзді Кодінський
Свердловської залізниці. Старі, діти, немовлята, вагітні жінки… 2 місяці нелюдських
страждань… У тривалій болісній дорозі поховав Іван двох своїх дітей: грудну Анну і однорічного Миколу. На одній з чергових зупинок трупи і трупики померлих у телячих вагонах просто закопувалися в землю в декількох метрах від рейок. Прізвища вносилися
конвоїрами в спеціальні списки, вони дотепер збереглися в обласному архіві УВС». 

За даними відділу спецпереселень ГУЛАГу ВДПУ, протягом 1930–1931 рр.. було виселено 388 336 сімей, або 1 803 392 осіб. У порівнянні з іншими областями та регіонами Україна заплатила найвищу (у відсотковому відношенні) ціну. Звідси було відправлено на
поселення 67 817 сімей.
Що це було? Висилання? Але ним не було передбачено підневільної праці під наглядом каральних органів. Повернення скасованої в 1917 році каторги? Але каторга не могла тривати вічно, проте ні про яке повернення в рідні місця розкуркулених навіть після
довгих років вигнання мови не було. До того ж історія не знала випадків, щоб на каторгу
відправляли грудних немовлят. А серед засланих селян таких не бракувало, засилали, як
відомо цілими родинами, разом з дітьми і немічними стариками. Що стосується примусової міграції — а вже добровільною вона точно не була — то вона вважалася незаконною
навіть з точки зору радянського законодавства. Так що ж це було?
А ось тепер саме неймовірне. Ця приголомшлива за своїми масштабами репресивна
акція формально такою не вважалася і кваліфікувалася просто як переселення із застосуванням низки правових обмежень — спецпереселення.




Івницький Н. А. Доля розкуркулених у СРСР.

Черних Н. Кулак і його кодло. «Обласна газета» (Тамбов) від 07.10.98.
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О, ці чотири магічні літери — «спец» — універсальний евфемізм, за яким може ховатися і те, чого ворогу не побажаєш, і недоступні простим смертним блага життя (спецзамовлення, спецобслуговування)! Вони як замок на двері в той світ, до якого простому
смертному краще не наближатися.
Спецпереселенці (у 1934 р. їх навіщось перейменували в трудпоселенців, в березні
1944 р. вони знову стали спецпереселенцями, а в 1949 — спецпоселенцями), які були позбавлені виборчих прав, які не могли самовільно залишити селище навіть на короткий
час; не мали права збиратися великими групами без дозволу коменданта, не вважалися
позбавленими волі. Офіційно вони не були в’язнями, але якщо їх реальний стан чимось
і відрізнявся від положення зека, але явно не в кращий бік.
Ув’язнені знали, що їх неволя колись закінчиться, і навіть знали, коли. Хоча б теоретично у них були якісь юридичні права — куці, до того ж такі, що щодня зневажаються
табірною адміністрацією, але були. Права та юридичний статус спецпереселенців жодним рядком в радянському законодавстві прописані не були. Відомчі інструкції визначали лише режим утримання розкуркулених. На краще майбутнє, нехай навіть віддалене,
спецпереселенці розраховувати не могли — для них не існував термін покарання, вони
переселялися навічно.
І нарешті, ув’язнений погано-бідно мав стабільний пайок, одяг і житло, спецпереселенець на це розраховувати не міг.
З 4-го кілометра куркулів перекинули в Мартюш. Розкуркулених везли 60 вагонів. Нас,
Манакіних, привезли 19 травня 1931 року. У липні мартюшовцам наказали рити землянки: пахло осінню. І з’явилися, як у казці, 156 землянок.

Землянка — це нора, вид спецархітектури, досі не відомий хліборобам, які до виселення
жили в будинках, хатинах, хатах. Нора — це яма (6 × 3 м), покрита тином, який засипали землею (це стеля). Були отвори для вікон і дверей. Скатом. Стіни забрані тином,
щоб не обсипалася земля. До дверей вели 5–6 сходинок. Вхід без навісу. Підлога земляна.
У норі — суцільні нари з фанерними або ганчірковими перегородками — відсіки для окремих сімей. У глибоких землянках нари в три яруси. На верхньому ярусі — діти куркулів,
роздягнені і роззуті, прозорі від голоду, сині від холоду. Деякі з них всю зиму не спускалися
згори: суцільно нари і народ, маковому зерняткові ніде впасти.
На тіло спецпереселенців за табірними нормами доводилося метр-два (квадратних),
на душу — вічне рабство. У кожній землянці по 4–12 родин.
Такі ж землянки будували і в інших спецпоселеннях району. У землянках спецпереселенці
зустріли дві зими. В холоді, голоді, бруду, за відсутності світла люди мерли як мухи.
Потім почали будувати бараки.

«Меморіал», виконавши титанічну роботу, зібрав безліч таких спогадів. Переглянувши
їх, просто, без претензії на науковість, кожен може переконатися: Манакіни нічого не придумали і не перебільшили. Приблизно така ж картина була в більшості спецпоселень.
«На грунті недоїдання серед спецпереселенців і особливо їх дітей лютує цинга, черевний
і висипний тиф, приймаючи форми епідемічного характеру з масовою смертністю. В одному тільки Гаінському ліспромгоспі за квітень місяць вибуло 175 осіб і є хворий на цингу
і опухлих від голоду 285 чоловік, — повідомив уряду на початку 1933 р. заступник нар-



Архів НІПЦ «Меморіал». Зі спогадів Манакіних з с. Чувашкова Червоноуфімського району Свердловської області Миколи Олександровича, 1913 р. н., Чиркової Марії Олександрівни, 1926 р. н. та Агафонової Ганни Олександрівни, 1916 р. н.
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кома лісової промисловості. — Повсюдно в ЛПХах Північкраю і Уралу відзначені випадки вживання в їжу різних неїстівних сурогатів, а також поїдання кішок, собак і трупів
полеглих тварин. На грунті голоду різко збільшилася захворюваність і смертність серед с/переселенців. По Чердинському району від голоду захворіло до 50% с/переселенців…
На грунті голоду мала місце низка самогубств, збільшилася злочинність… Голодні с/переселенці крадуть хліб і худобу у навколишнього населення, зокрема, у колгоспників…
Внаслідок недостатнього постачання різко знизилася продуктивність праці, норми виробітку впали в окремих ЛПХах до 25%.

У цій ситуації спецпереселенці повинні були ще й утримувати досить розгалужений
апарат власних наглядачів. Адміністративне управління здійснювалося районними та селищними комендатурами, які підпорядковувалися відділам місць ув’язнення (ВМУ) і трудових поселень УНКВС, а в центрі — ГУЛАГу НКВС СРСР. На їх потреби з заробітної плати
поселенців відраховували до серпня 1931 р. 25 відсотків, потім 15 відсотків і після лютого
1932 р. — 5 відсотків.
30 серпня 1931 року Політбюро ЦК ВКП (б) ухвалило: «виселення куркульських господарств із районів суцільної колективізації в масовому порядку припинити». Однак вже
8 травня 1933 р. ЦК ВКП (б) і РНК СРСР у секретній директиві визнали можливим виселення «у відношенні тільки тих господарств, глави яких ведуть активну боротьбу проти
колгоспів і відмовляються від сівби і заготовок».
Отже, депортації тривали. У 1934 р. було виселено 111 459 чоловік; у 1935 р. —
117 270 осіб і в 1936 р. — 77 182 людини. Таким чином, за 4 роки (1933–1936) було виселено близько 500 тис. чоловік. Всього ж з початку суцільної колективізації і до початку
Великої Вітчизняної війни було вислано майже 4 млн. чоловік.
* * *

Між міжконтинентальним «переселенням» негрів-рабів з Африки в Америку і угоном
остарбайтерів до Третього Рейху, між сталінським розкуркулюванням і кампанією
«Обличчям до села» в маоїстському Китаї чимало спільного, — зауважив один з найвідоміших дослідників історії депортацій Павло Полян. — За століття рушійні мотиви
застосування примусових міграцій принципових змін не зазнали: за ними стоїть те чи
інше поєднання політичних і прагматичних чинників.

Якщо говорити про сталінські примусові міграції то тут фахівці нарахували два прагматичних фактори.
Перший — це «наївна віра більшовиків, як писав все той же Павло Полян, — в раціональну можливість» виправити «(…) невідповідність, що історично склалася між природними й демографічними ресурсами такої велетенської країни, як Росія-СРСР».
Іншими словами, нездоланний більшовицький інстинкт відняти у тих, у кого багато,
і розділити між усіма порівну, будь то люди, чи землі. Саме так довгий час пояснювали завдання і зміст довоєнних міграцій. Вивозили, мовляв, звідти, де народу було стільки, що
на всіх не вистачало ані землі, ані води, ані сонця, і переселяли в землі, де людей було поменше, зате всього іншого вдосталь. Багато хто повірив.
Але якщо так, то навіщо привозити нових людей туди, звідки щойно вивезли «зайвих»? Адже тільки в період з 1933 по 1937 рр. в покинуті «куркулями» регіони було від

В. Н. Земсков. Доля куркульського заслання.
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правлено 77 304 сімей (347 866 чол.). Примітно, що 63,6% новоселів переселилося не абикуди, а в Україну, з якої було вислано куркулів стільки, скільки не засилали з жодної іншої
республіки, краю або області — 67 817 сімей!
Мало це назву компенсаційна міграція і керувала нею спеціальна комісія Політбюро
і Переселенський відділ НКВС.
Можна, звичайно, припустити, що кращі родючі землі в Україні, на Кубані, в центральних чорноземних областях і в Поволжі, звільняючи від «куркулів», роздавали в нагороду
особливо заслуженим членам партії і колишнім червоноармійцям.
Але переселенці найчастіше щастя свого не розуміли. Пояснювати, як же їм насправді
пощастило, доводилося, погрожуючи виключенням з партії, а то й просто наганом.
Траплялося, прямо з військових частин, нічого не пояснюючи, щасливців завантажували у вагони і вже потім, в дорозі оголошували: веземо вас, дорогі товариші на Кубань,
до безмежного благоденства, а поки підпишіть підписку про невиїзд з Кубані, якщо хочете доїхати до неї живими . Хотіли, зрозуміло, багато хто. Але, доїхавши, тут же починали будувати плани виходу з землі обітованої — будь-якою ціною, будь-яким способом,
не офіційно, так тишком, не миттям, так катанням. Приблизно кожному третьому це
вдавалося.
У партійних звітах це називалося обратнічеством. Ну не втечею ж називати зникнення ощасливлених добровольців!
Другий прагматичний фактор безперервних депортацій — це можливість мати дешеву, практично безкоштовну робочу силу, яку до того ж можна перекинути в будь-яку
точку СРСР.
Ще в 1928 р. Н. Янсон, заступник наркома робітничо-селянської інспекції РСФРР, переконував однопартійців енергійніше використовувати працю «кримінально-заарештованих».
11 липня 1929 року РНК СРСР прийняла Постанову про використання праці ув’яз
нених на Півночі, на Уралі, в Сибіру, в Казахстані і на Далекому Сході. Після чого в зазначених вище регіонах було створено кілька десятків таборів, і зрозуміло, що вони не пустували.
Через рік, 18 серпня 1930 р., було прийнято постанову «Про заходи щодо проведення
спецколонізаціі в Північному і Сибірському краях і Уральській області», що наказує «Визнати за необхідне при проведенні спецколонізаціі: а) максимально використовувати робочу силу спецпереселенців на лісорозробках, на рибних та інших промислах у віддалених, гостронужденних в робочій силі районах».
Тов. Янсон до того часу вже став наркомом юстиції РРФСР і продовжував творчо розвивати думку про те, що «праця зека ефективна, а трудовіддача часто вища, ніж у вільнонайманих».
Щоб погодитися (або посперечатися) з товаришем Янсоном, ми повинні були б більше знати про золото партії. Адже ніхто не судить про ефективність підневільної праці
по рівню життя самих невільників. Їхнє життя ніколи не було солодким, але їх руками
були зведені єгипетські піраміди і Римський Пантеон, Александрійський маяк і Дніпрогес; вони зрошували мляві пустелі, перетворюючи їх на сади, робили ракети, перекривали
Єнісей, і навіть в області балету, знаєте…
І це все — чиста правда. Видатні досягнення радянської науки, мистецтва, чудеса побудови складних об’єктів вручну, за допомогою кирки і лопати заперечити важко. При
тому що праці за вільним наймом в СРСР не існувало жодного дня. За великим рахунком
слова «вільнонайманий» стосовно до радянського робітника варто було б брати в лапки,
так само як і «повноправний», якщо мова йде про радянського громадянина.
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Перший радянський КЗпП 1918 р., встановив загальну трудову повинність. У 1922 р.
вона офіційно була скасована, і з відкритим забралом, під своїм ім’ям, повернулася потім
тільки раз — під час Другої світової війни. Але Конституція 1936 р. (ст. 12) проголосила:
«Праця в СРСР є обов’язком і справою честі кожного здатного до праці громадянина за
принципом:»хто не працює, той не їсть».
У червні 1956 р. СРСР, не моргнувши оком, ратифікував Конвенцію МОП, взявши на
себе зобов’язання «скасувати застосування примусової чи обов’язкової праці в усіх її формах у якомога найкоротший термін», А в травні 1961 р. Президія Верховної Ради РРФСР
прийняла указ «Про посилення боротьби з особами (неробами, дармоїдами, паразитами), які ухиляються від суспільно-корисної праці та такими, що ведуть антигромадський
паразитичний спосіб життя», Він дозволяв висилати «в спеціально відведені місцевості
на строк від двох до п’яти років з конфіскацією майна, нажитого нетрудовим шляхом»
цих самих нероб і дармоїдів. І дійсно висилали, і досить активно. До середини 1964 року
встигли вислати 37 тисяч чоловік. Серед них — майбутнього нобелівського лауреата
Йосипа Бродського.
І остання радянська Конституція 1977 суворо нагадувала: «Ухилення від суспільно
корисної праці є несумісним з принципами соціалістичного суспільства». Кримінальна
відповідальність за дармоїдство була скасована тільки в 1991 р.
Тож чи варто було, як кажуть, город городити, створювати складну систему таборів
і спецпоселень, коли дармової робочої сили всюди було навалом? А в поєднанні з введенням у 1932 р. паспортним режимом, скасувавши свободу пересування для всіх радянських громадян, країна і зовсім стала схожа на одне гігантське спецпоселення. Навіть гасло
біля входу на підприємства, де трудився перемігший гегемон, над воротами виправнотрудових таборів і на бараках спецпоселень був один і той самий — «Праця в СРСР є справою честі, слави, доблесті і геройства». Ударнічество і соцзмагання також не були прерогативою тих, кого тов. Янсон назвав вільнонайманими. Цим рухом були охоплені і табори,
і спецпоселкі. У колоніях ударники праці та переможці соцзмагань могли розраховувати на дострокове звільнення. Спецпереселенці, на жаль, такого права були позбавлені —
адже у них не було термінів. Умови праці та побуту у «колишніх» і комсомольців у багатьох випадках теж були абсолютно однакові.
Колонізація Сибіру і необжитих північних районів здійснювалася не тільки силами
чотирьох з половиною мільйонів спецпереселенців та без малого мільйону ув’язнених.
Поруч з ними на великих будівництвах працювали добровольці, які приїхали туди за
так званим оргнабором. Тільки за перші десять років, з 1930 по 1941 рр., їх було понад
21 мільйон чоловік.
Це дійсно були добровольці. Люди бігли з села — від непередбачуваних двадцаті
п’ятитисячніков, від голоду та інших жахів колективізації. Міста, нехай навіть дуже далекі
і навіть ще не побудовані, здавалися порятунком, гарантією виживання.
Ілюзія, яка для багатьох виявилася фатальною. На будівництві Магнітогорська
померло від холоду, недоїдання і хвороб 60 тисяч чоловік. На Кузнецькбуді голод був
такий, що були зареєстровані випадки людожерства. Начальник будівництва, Сергій
Франкфурт, змушений був набратися мужності і доповісти Кремлю, що з постачанням
на будівництві справа йде геть погано. Правда, парторг Хітаров з ним не погоджувався, запевняючи, що «з продуктами на Кузнецькбуді справа йде краще, ніж у багатьох
інших районах».
Боюся, що обидва вони були праві. Саме Кузнецькбуд надихнув Маяковського на наступні всім відомі рядки:
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По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.
Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»
Свела промозглость корчею —
неважный мокр уют,
сидят впотьмах рабочие,
подмокший хлеб жуют.
Но шепот громче голода —
он кроет капель спад:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»

Отже, головну відмінність комсомольців-добровольців від зека і спецпоселенців знайдено: про них складали вірші та пісні. І вони повинні були пишатися тим, що ув’язнені
та репресовані вважали покаранням і нещастям. Не прикидатися зі страху, а щиро, всією
душею дякувати за надану їм честь.
Ось це вже було грандіозне завдання — на біологічних засадах старих, таких що глибоко зневажаються комуністами (так само як і нацистами, до речі) людців створити нову,
радянську людину. Завдання, в рішенні якої депортаціям відводилася особлива роль і яка
була не так вже нездійсненна, як здається на перший погляд. Адже якщо такі вірші сприймалися не як гнівне звинувачення, а як гімн праці, значить, щось вже відбувалося з масовою свідомістю.
Спасибі Чингізу Айтматову! Завдяки «Буранному полустанку» вже нікому не треба пояснювати, що ідеальний раб — на подив невибагливий. нездатний ані до бунту,
ані до втечі; готовий виконати будь-який наказ господаря, в тому числі і наказ померти, — це раб, який втратив пам’ять. Мені залишається тільки описати сталінські
методи перетворення людей на манкуртів (що, власне, я і роблю практично з перших
рядків цієї статті) та нагадати читачеві, що художній вимисел часом буває набагато
похмуріший від дійсності — в реальному житті такі перетворення вдаються далеко не
в ста відсотках випадків.
Згідно з останнім переписом 1897 р. тільки 21,1 відсотка населення Російської імперії вміли читати (це був єдиний критерій грамотності; в Європі грамотним вважався
тільки той, хто вмів і читати, і писати, але за нашими мірками це вже шибко грамотний,
що викликає підозру в неблагонадійності). Причому 21,1 відсотка — це середній градус
по госпіталю: так в Середній Азії було 5,3 відсотка грамотних, а в Ліфляндській губернії
5,25 відсотків неписьменних.
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Зрозуміло, яке значення в цій ситуації мав ізусний спосіб передачі інформації. Накопичена попередніми поколіннями життєва мудрість і професійні навички передавалася
від батька до сина; традиції, звичаї зберігалися остільки, оскільки щодня підтверджувалися практикою, регулюючи аж до найдрібніших деталей життя спільнот.
Досить було виїхати, просто виїхати, щоб до кінця п’ятирічки забулися дідівські накази — та й до чого вони в чужій землі, де все по-іншому? Разом з ними пропадала здатність
відрізняти добро від зла, а народжений на чужині син вже не пам’ятав своїх предків далі
третього покоління, а якщо і пам’ятав, вони не були для нього авторитетом.
Таким чином, рецепт був до крайності простий. Потрібно було всього лише переміщати в просторі якомога більшу кількість людей. Ну, а з шибко грамотними, з якими все було
вже не так просто, вчинити по-ленінські: «Заарештувати кілька сот і без оголошення мотивів — виїжджайте, панове!»,
Заодно знищити і селянські художні промисли, бажано — під корінь, як Палех і Городець.
Не здивуюся, якщо хтось вже не пам’ятає, що Палех до революції був всесвітньо відомим центром іконопису. Він перестав існувати не тому що «продукція не користувалася
попитом» — можна було перечекати лихоліття, навчаючи дітей майстерності в надії на
краще майбутнє. Але на початку 30-х років палехські майстри стали спецпереселенцями
в далекому Сибіру. І це був кінець. Таких, як вони, більше не було. І з’явитися вони могли
тільки після того, як землею пройдуть кілька поколінь іконописців, підпорядковуючи все
своє життя прагненню до досконалості.
У 1937 р. Палех «відродився», Тут почали розписувати шкатулки з пап’є-маше, як у
Федоскино, наносячи на чорний — іконописця удар би трафив! — фон, як в Жостові, зображення лупатих царівен, які немовби не до кінця розлучились з жаб’ячим єством. Нічого
спільного зі справжнім Палехом це, звичайно, не мало, але генералісимусу подобалося…
Городець славився, по-перше, різьбленням по дереву, а по-друге, унікальним розписом
з інкрустацією. Знищували його славу тим же способом — депортувавши кращих майстрів. Сталін знав, на що підняв руку. У середині 30-х він несподівано викликав з сибірських
снігів чотирьох кращих городецьких майстрів, братів Лебедєвих, і повелів розписати для
себе особисто шафку сюжетами з творів Салтикова-Щедріна. Коли брати закінчили цю
останню у своєму житті роботу, їм веліли повернутися назад, на місце вічного поселення.
Фотографія розписаної шафки на тлі генералісимуса з трубкою зберігається у Городецькому краєзнавчому музеї. Все-таки пам’ять про колишню славу…
Чи доведеться коли-небудь тримати відповідь винним за ці абсолютно свідомі і добре сплановані дії, спрямовані на відлучення від власної культури цілих народів; на маргіналізацію населення величезної країни? Як знати… Поки списали на татаро-монголів.
Обробку масовими депортаціями пройшли всі члени СРСР, і «новачки» не могли бути
винятком. У західних областях України та Білорусі репресії почалися відразу ж після того,
як 17 вересня 1939 р. СРСР ввів туди свої війська. У країнах Балтії — відразу ж після липневих «виборів» 1940 року.
У першій половині 1940 р. на Північ, у Сибір і до Казахстану були депортовані польські
громадяни. Серед них — члени сімей до того часу вже розстріляних польських офіцерів.
17 липня 1941 року Всеволод Меркулов доповідав, про успішно проведену депортацію з Балтії: «11 038 членів сімей буржуазних націоналістів, 3240 членів сімей колишніх поліцейських, 7124 члена сімей землевласників, капіталістів і державних службовців,
1649 членів сімей колишніх офіцерів і 2907 інших». Що стало з головами цих сімейств,
здогадатися не важко.
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Напад Німеччини на СРСР на час перервав процес радянізації. Але після війни все пішло за вже знайомим сценарієм: колективізація — розкуркулення — депортація до вже обжитих попередніми «куркулями» сибірських спецпоселень.
У 1948 р. 50 тисяч литовських «бандитів, націоналістів і членів їх сімей» були заарештовані і вислані до Східного Сибіру. Ще 30 тисяч чоловік були відправлені до таборів (спецоперація «Весна»).
З березня по травень 1949 тепер вже з усіх трьох балтійських країн, що надовго стали радянськими республіками, було відправлено до Сибіру майже 95 тисяч «куркулів»
та членів їх сімей а також «сім’ї бандитів і націоналістів, як тих, хто переховуються на даних територіях, так і тих, хто був заарештований або убитий під час збройних зіткнень
(спецоперація «Прибой»). Як бачимо, пам’ять про рідних і близьких своїх жертв для рад
була святою.
У вересні 1951 року вислали ще 17 тисяч «куркулів» з Прибалтики і Питалівського,
Печорського і Качанівського районів Псковської області, які до 1940 року, згідно з Тартуським договором, входили до складу Естонії.
Ці псковітяни для багатьох є як би додатковим доказом того, що депортації з Прибалтики відбувалися не за етнічною ознакою. Мовляв, висилати не естонців, латишів, литовців, а тих, хто не бажає йти до колгоспу.
Це правда, в колгоспи прибалтійські селяни не поспішали. До 1948 р., коли почалися, а точніше, — поновилися масові репресії, у всіх трьох республіках колективізовано було всього 3 відсотки господарств. Однак ризикну стверджувати, що навіть
якщо б 100 відсотків селян стали колгоспниками і масово вступали до лав КПРС, їх все
одно б депортували.
У дореволюційній Росії існувала теорія, згідно з якою різні регіони володіли різним
ступенем благонадійності. Вимірювалася ця ступінь відсотком російського населення, що
мешкає на даній території. Росіян мало бути не менше 50 відсотків, щоб регіон мав шанс
бути зарахованим до благонадійного.
Однак розробники цієї теорії вважали можливим і бажаним штучно змінювати структуру населення, збільшуючи кількість осіб правильної, благонадійної національності
і скорочуючи кількість неблагонадійних з етнічної точки зору. З цією метою в надзвичайних ситуаціях, наприклад, під час війни, допускалися і примусові депортації.
І під час першої світової війни вони дійсно були. Практично всі німці Волині були заарештовані і вислані в Сибір. Туди ж висилали підданих Німеччини та Австро-Угорщини,
які жили на території Російської імперії.
Теорія вродженої благонадійності або неблагонадійності, в залежності від етнічної
приналежності, не здалася безглуздою і робітничо-селянським інтернаціоналістам. Зміцнювати свої кордони СРСР почав з їх зачисток.
У 1930 р. з прикордонних округів УРСР переселили «переважно в райони зони тайги»
18 з половиною тисяч чоловік поляків і німців. Навесні 1935 р. з Київської та Вінницької
областей України, які тоді були прикордонними, виселили ще 40 тисяч чоловік, в 1936 —
ще 35 820.
4 березня 1935 року Бюро Ленінградського обкому ВКП (б) прийняло Постанову про
виселення фінського населення з прикордонної смуги. Від «неблагонадійного елементу»
звільнили також 40 прикордонних районів Грузії, Вірменії, Азербайджану, Туркменії, Узбекистану і Таджикистану.
21 серпня 1937 року було видано Постанову РНК «Про виселення корейського населення прикордонних районів Далекосхідного краю», За чотири місяці до цього, 23 квітня,
газета «Правда» опублікувала статтю про те, як японські шпигуни вербують на Далекому
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Сході китайців і корейців. В результаті батьківщини й осель позбулися 36 442 корейських
сім’ї (171 781 осіб), 7000 китайців і майже 1000 харбінських репатріантів.
Зрозуміло, що після 22 червня 1941 р. відношення до «неблагонадійних» ще більш погіршилось. 28 серпня 1941 року вийшов Указ ПВС «Про переселення німців, які проживають у районах Поволжя». Того ж дня у складі центрального апарату НКВС був створений
виключно для прийому і розміщення депортованих німців Відділ спецпоселень. Робота
попереду була серйозна. За даними перепису 1939 р. в СРСР жили 1 427 222 німця. Жили
не лише в Поволжі. І не тільки з Поволжя їх депортували. Їх висилали звідусіль, де тільки
могли знайти в умовах воєнного часу, відкликали навіть з діючої армії. До початку 1942 р.
на спецпоселенні значилося 1мільйон 31тисяча 300 німців.
Крім німців превентивно, про всяк випадок тобто, депортували греків і фінів-інгерманландців. А потім, вже в 1943–1944 рр.. тотальній депортації піддалися карачаївці, калмики, чеченці, інгуші, балкарці, кабардинці, кримські татари, турки-месхетинці в покарання за співпрацю з німецькими властями,
Колабораціоністи серед «покараних» народів, безперечно, були. Але вони були практично серед усіх народів, які пережили окупацію. Чому ж покарані були саме ці? Доводиться визнати, що це донині залишається однією з таємниць історії сталінських злочинів;
можливо — дуже важливих таємниць.
Але ось що тепер уже відкрито для всіх: методи підвищення благонадійності свого
населення утвердилися в радянській практиці і пережили Сталіна. Великомасштабні
депортації разом зі сталінською епохою, слава Богу, пішли в минуле. Але паспортний
режим зі складною системою всіляких адміністративних заборон, оргнабір, система
ліміту на прописку тощо успішно справлялися із завданням, що було визначене ще
царськими політтехнологами: в будь-якому регіоні і в будь-якому великому місті корінного населення не повинно бути більше 50 відсотків. Корінні, адже вони за визначенням неблагонадійні. Вони і справді можуть, як наречену, батьківщину любити, захищати її ліси й ріки, відчувати відповідальність за своє і її майбутнє. Інша справа приїжджі,
мігранти, або по-біблійному мандрівники, на думку древніх, не менш беззахисні, ніж
вдови і сироти, і тому слухняні.
Коли припинив своє існування Радянський Союз, всі новонароджені незалежні дер
жави — колишні союзні республіки — зіткнулися з однією і тією ж проблемою: від 40 до
50 відсотків населення, що проживає на їх території, не були корінним населенням.
У наше завдання не входить говорити про труднощі, що породжені цією ситуацією.
Але те, що вони є, і що до цього дня ніхто не знає точного рецепту їх подолання, змушує
подивитися на історію сталінських депортацій під іншим кутом зору. Не тим, до якого ми
звикли. Історія ця ще не закінчена, і може, якщо пустити справу на самоплив, принести
плоди, про які ми навіть не здогадуємося.
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9	Масовий розстріл польських військовополонених
та цивільних в квітні–травні 1940 р.
Світлана Філонова

«Їду з Козельска
через Смоленськ в невідомість.
Люблячий вас Маріан…»

Пам’ятаю, влітку 1995 року я в черговий раз приїхала до Катині. З першого погляду
на професора Маріана Глосека — керівника групи польських експертів, що проводили тут
ексгумацію, — я зрозуміла, що сталося щось екстраординарне.
— Ми знайшли обручку! — урочисто оголосив професор. — Усередині викарбувана
дата весілля і ім’я нареченої. На жаль, тільки ім’я, але ж не може бути, щоб в один і той же
день у Польщі вінчалися сотні Малгожат. Ми обов’язково знайдемо її.
Думаю, я нікого не здивую, якщо скажу, що в той момент я подумала про тисячі наших Маргарит і Марусь, які прожили життя, так і не дізнавшись про своєго єдиного нічого, крім того, що він «пропав безвісті». Ось так пропав і все — без вісті, без сліду, немов
би ніколи і не було. Вони звикли до цієї «безвісті», стали вважати її майже нормальною.
Можливо, в цьому одна з причин того, що про Катинський злочин ми ось уже без малого
двадцять років говоримо майже виключно в контексті великої політики.
У квітні-травні 1940 року за рішенням Політбюро ВКП (б) було розстріляніо понад
21 856 полонених поляків; в тому числі чотирнадцять з половиною тисяч в’язнів трьох
спецтаборів — Козельського, Осташковського і Старобільського. Про це сьогодні відомо
усім. Навіть школярам. Але чи багато можна згадати публікацій російською чи українською мовою, які дозволяли б глянути в обличчя цим людям, щось дізнатися про їх думки,
надії; іншими словами, — за лісом побачити дерева?
7 січня 1940 р. полковники, що знаходились в Старобільському таборі, підписали наступну заяву:
«Просимо з’ясувати нам, яке ставлення до нас Уряду СРСР, а саме:
1. Чи вважаємося ми військовополоненими?
Якщо це так, ми просимо поводитись з нами на підставі прийнятих всіма урядами правил щодо військовополонених (…)
2. Якщо ми — заарештовані?
Тоді просимо повідомити нас, за який злочин ми позбавлені волі і пред’явити нам формальне звинувачення.
3. Якщо ми затримані (інтерновані):
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Просимо з’ясувати нам, які наші дії викликали це обмеження нашої свободи, тим більше,
що ми були затримані на польській території.
II. Просимо з’ясувати, чому в таборі знаходяться старі і хворі, які не мали нічого спільного з останньою війною, і просимо відпустити їх додому (…)»

Хороше питання поставили полковники! І через 70 років на нього все ще не можуть
знайти відповіді.
Отже, ким були ці люди?
«Розстріл польських офіцерів» — так зазвичай говорять про катинський злочин. Але
це не цілком точно. Кадрові офіцери становили приблизно третину від загальної кількості розстріляних. Далеко не всі були навіть офіцерами запасу; далеко не всі були взяті
в полон на полі брані — було чимало арештованих, в тому числі і заарештованих у власних квартирах. У спецтаборах для військовополонених виявилися і ті, кого ні на якій війні в полон не беруть, — близько ста журналістів і понад 800 лікарів, серед них — чимало
вчених зі світовим ім’ям.
Чи були вони всі до одного «заклятими ворогами радянської влади», як стверджував
Лаврентій Берія? Це з якого боку подивитися. Серед розстріляних були польські комуністи, були два журналісти, які попросили у СРСР політичного притулку, були щирі прихильники ідей, декларованих Радами.
Вважатимемо, що саме щирих радянська влада в 30-ті роки безжально розстрілювала, вважаючи їх заклятими своїми ворогами. І не без підстав. Жодна система, заснована на
помилковій теорії, не зможе встояти, якщо цій теорії вірити, або — вже тим більше! — намагатися їй слідувати. Це приблизно те ж саме, що намагатися розвести справжній вогонь
в намальованому на полотні каміні.
Але зараз не про те мова. Польща не бачила в СРСР ворога. 25 липня 1932 року між
двома країнами був підписаний Договір про ненапад. Спеціальний Протокол продовжував термін дії цього договору до 1945 р. 26 листопада 1938 року польський і радянський
уряд опублікували в Москві спільне комюніке, в якому знову підтверджувалося, що основою мирних відносин між двома країнами є договір про ненапад 1932 р. A propos — в жовт
ні 1938, а потім у січні 1939 Польща відмовилася від пропозиції Німеччини почати підготовку до спільного походу проти СРСР.
Про зміни в радянсько-німецьких відносинах в Польщі, звичайно ж, знали; було відомо на Заході і про секретний протокол до пакту Молотова-Ріббентропа. Але відомо про
факт його існування, а не про його конкретний зміст. Особливого занепокоєння в Польщі
це не викликало. Міністр закордонних справ Бек згодом згадував, що на початку вересня
«поведінка радянського посла не залишала бажати кращого».
Коли вторгнення радянських військ на територію Польщі стало доконаним фактом,
головнокомандувач Ридз-Смігли віддав свій знаменитий наказ:
«З Радами в бій не вступати (…) вести з ними переговори з метою домогтися виведення
наших гарнізонів до Румунії і Угорщини».

Такий пункт — зобов’язання радянської сторони надати можливість піти до Румунії
або Угорщини — містився в актах про капітуляцію. Але досягти цих країн вдалося лише
тим, хто не виконав наказ свого головнокомандувача, хто пробився туди з боями. Всі, хто
підкорилися наказові, опинилися в радянських таборах. Чи завжди це пояснювалося зайвою довірливістю?
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Якось у генерала Волковіцького запитали, чому він, перебуваючи в ситуації, коли полону уникнути було неможливо, не здався німцям, а віддав перевагу більшовицькому полону. Адже вибір у нього був, а оскільки генерал служив у царській армії, він повинен був
виробити досить стійкий імунітет проти ілюзій.
Генерал відповів приблизно так:
— Ті, хто потрапив у полон до німців, ні за що не зможуть взяти участі у війні. У тих
же, хто опинився в Росії, є хоч якісь шанси в цій війні ще брати участь.
Генерал виявився правий. В’язні радянських таборів таки билися з німцями на всіх
фронтах Європи. Але, як правило, в’язні інших таборів і в’язниць — Луб’янки, таборів Комі
і Крайньої Півночі, у порівнянні з якими і Козельськ, і Старобільськ, і Осташково могли
здатися будинками відпочинку. До таборів на Півночі та Сходу потрапляли спочатку найбільш «злісні і страшенні», або ж за якусь провину туди висилали з трьох сумнозвісних таборів (хто б міг подумати, що це називається «пощастило»?). З тих, хто був у Козельському, Старобільському і Осташковському таборах у живих залишилися всього 395 чоловік,
тобто три відсотки. «Мотиви, за якими цим трьом відсоткам було збережено життя, на мій
погляд, не менш загадкові, ніж мотиви, з яких решта 97 відсотків були ліквідовані», — писав пізніше у своїх спогадах професор Свяневіч, один з 395-ти уцілілих.
Сьогодні значна кількість цих загадок істориками розгадані, і можна сказати, що
причин було майже стільки ж, скільки врятованих життів. Так, наприклад, за князів Любомирського, Мирського та Радзивілла клопотали європейські правлячі династії. Граф
де Кастель врятував життя відомому художнику Юзефу Чапському, тому самому, який
з 1941 року за завданням Андерса буде шукати зниклих польських офіцерів і напише про
ці пошуки книгу «На нелюдській землі». Розповісти тут 395 історій порятунку, зрозуміло, неможливо, але зрозуміле одне: спроба представити всіх уцілілих як таємних агентів
спецвідділу — це ще одна брехня про Катинь, так би мовити, останній подарунок польським офіцерам від радянської пропаганди.
Але все це буде пізніше. А поки полонені тими, з ким не воювали, люди живуть в атмо
сфері гарячкового очікування швидкого від’їзду. У обіцяну Румунію-Угорщину, або просто
додому. Доводом, що підтверджує, що від’їзд не за горами, стає буквально все: протитифозні щеплення, фотографування, повторна реєстрація. Вони самі над собою іронізують,
придумують для звісток про від’їзд смішне слівце jop (jeden officer powiedzial — один офіцер сказав), і тим не менше кожен день починається з обговорення нових «йопов» і тим же
закінчується.
Вони, звичайно, не могли знати, що цей самий «один офіцер» носить радянські погони; що начальники таборів на початку жовтня отримали по прямому проводу директиву
Берії: «Роз’яснювати всім військовополоненим, що вони залишені тимчасово до вирішення питання про порядок повернення — всім їм буде забезпечено повернення на батьківщину». Юзеф Чапській розповідав, як одного разу в Старобільському таборі один з полонених знайшов листок з маршрутом, по якому нібито передбачалося вивозити ув’язнених.
По ходу справи полонених в простоті душевній намагалися перетворити у свою віру.
З політдонесення «Про політико-моральний стані Старобільського табору НКВС за
грудень місяць 1939 р.»:
1. Обслужено політмасовою роботою 3916 військовополонених.

Шляхом бесід та лекцій намічено роз’яснити серед військовополонених:
1. СРСР — найдемократичніша країна в світі.

2. Братерський союз народів СРСР — здійснення ленінсько-сталінської національної
політики (…)
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Одним із засобів пропаганди та агітації вважалася робота в зразково-показових колгоспах.
«Завтра йдемо молотити (…) Подивлюсь на їх організацію праці. Це з моєї спеціальності. Зможу оцінити», — записав у своєму щоденнику Влоджімеж Вайда. До батька всесвітньо відомого режисера він ніякого відношення не мав, просто однофамілець. Той — капітан Якуб Вайда — був бранцем Старобільського табору і нині покоїться під Харковом.
Автор цитованого щоденника — був у Козельську, і тіло його було знайдено при першій
ексгумації в 1943 р. в Катині.
Наступного дня Влоджімеж Вайда залишає у своєму щоденнику наступний запис:
«Халтура і неохайність. Кидають гроші в бруд. Так хазяйнуючи, вони далеко не виїдуть».

Як було в тому окремо взятому колгоспі, не знаю, але стосовно до всієї колгоспної системи суд польського хлібороба доводиться визнати суворим, але справедливим.
Взагалі оцінка реалій радянського «раю» вражає перш за все своєю схожістю з нашою
власною оцінкою його ж у кінці 70-х — початку 80-х років, коли стали очевидні не тільки
жах, але також убозтво і безсилля радянської системи. Схожим був навіть спосіб вираження цієї оцінки — в анекдотах.
У нас все є. — А колібрі у вас є? — Калібри — ну звичайно. У нас багато калібрів. (З щоденника Станіслава Бакули).
27-річний Станіслав Бакула був шкільним учителем. На невеликих листочках паперу
він робив чорнові записи, потім редагував їх і переписував набіло в саморобний блокнот.
Чорнові нотатки не завжди зрозумілі для сторонніх, як наприклад, двічі зустрічається запис «вхідна хвіртка». Про цю хвіртку розповів пізніше його товариш по табору, 19-річний
улан Поморської кавалерійської бригади Генріх Гожеховський.
«Молодий поручик, лікар, посперечався з товаришами, що принесе їм хвіртку від головних
воріт, до яких заборонено було наближатися (…) Я пішов з ним. Він сказав солдатові, що
начальник наказав йому полагодити хвіртку, тому він повинен її забрати. Часовий допоміг нам звалити хвіртку на плечі, і ми принесли її туди, куди поручик і обіцяв. Трошки
пошкребли осколком скла і віднесли назад».

Генрик Гожеховський був у Козельскому таборі разом зі своїм батьком — також Генріхом і теж Генріховичем Гожеховським, біографію якого, варто, як мені здається, переказати хоча б в двох словах.
Він народився в 1892 році у Варшаві. Коли прийшов час відслужити визначений термін в царській армії, юний Гожеховський зник. «Знайшовся» він в якості осавула Кавказької туземної кінної дивізії, що жив в аулі серед інгушів. Формально пред’явити йому претензії не могли: як шляхтич він мав право обирати рід військ, ну от він і обрав…
Після революції дивізія була розбита більшовиками, і Генріх Гожеховський опинився
на Луб’янці. Що доброго може там зустріти людина? За визначенням, нічого. А ось Генріху Гожеховському саме там зустрілася дівчина з чудовими східними очима і чудовим голосом — висхідна зірка московської опери Юлія Прохніцька. Дуже скоро вона, яка кілька років входила до складу Комітету допомоги ув’язненим, стала дружиною ув’язненого.
Може бути, вона так би нею і залишилася, але до гарячих прихильників її таланту входила сама Надія Крупська. У нареченого теж абсолютно дивним чином з’явився всемогут

«Ожеліте Бяли», № 16, Лондон, 1943.
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ній покровитель. Якось одного разу, коли Генріх Гожеховський працював на тюремному
дворі, повз проходив Фелікс Дзержинський.
«Ти поляк? — Запитав він. — Так. Генріх Гожеховський. — А чи немає в тебе брата на
ім’я Ян, у якого був псевдонім Юр?
Так, легендарний Ян Юр-Гожеховський був його рідним братом. Шляхи Юра і Залізного Фелікса давно розійшлися, але, мабуть, якась частка сентиментальності відвідує
деколи і металеві серця. Одним словом, молоду пару обміняли на Карла Радека і його
дружину.
До слова, в той день на тюремному дворі Генріх Гожеховський був зайнятий роботою,
яку навряд чи можна назвати похвальною. Він розпилював церковні дзвони, реквізовані
більшовиками. Але саме йому, Савлу ХХ століття, судилося стати творцем однієї з польських святинь — образу Козельської Божої Матері.
Він вирізав його на невеликому — 13,5 × 8, 5см — шматочку соснової дошки, відрізаною від нар, і подарував на 19-річчя своєму сину — Генріху Гожеховському молодшому.
11 травня 1940 року з Козельського табору відправляли в невідомість чергову партію. Зачитували список. «Гожеховський Генріх Генріхович» — «Батько і син?» Після хвилинної паузи енкаведешнік сказав: «Та все одно… Давай батька».
Судячи з того, як Гожеховський молодший пізніше про це розповідав, він багато років
мучився неотвязним і абсолютно несправедливим почуттям провини. Але в той момент
поступитися батькові правом від’їзду з табору означало проявити синівську любов…
Генріх Гожеховський молодший дивом врятувався і вдруге — коли під час Другої світової війни будучи моряком англійського флоту опинився на затопленому кораблі. І що
найдивовижніше — уцілів, незважаючи на всі обшуки в таборі і негаразди військового
життя, і сам образ.
Нині він знаходиться в Кафедральному соборі Війська Польського у Варшаві. Перед
ним моляться про те, щоб Господь допоміг пробачити Катинський злочин.
* * *

Шок перших днів пройшов. Люди стали приходити в себе. Тобто буквально — знову
ставали такими, якими їх створив Господь Бог. Художники почали малювати, поети писати, професора ділитися знаннями.
«Моя різьба по дереву у багатьох викликала великий ентузіазм. Мені довелося зробити дві гравюри для майора Голомба (Гураль та Божа Матір), хрест для ротмістра Дешерта,
шкатулку для тютюну та (…) Але найбільше захоплювалися моїми шахами. Я дуже за них
боявся, оскільки ходили чутки, що при обшуку забирають всі вироби з дерева. На щастя,
це були тільки чутки. Ніж, однак, забрали».
Цей запис Вацлав Крук зробив вже в поїзді, що віз чергову партію в’язнів Козельська
до останньої станції їх земного шляху. Під час ексгумації 1943 р. при його тілі знайшли
кілька окремих листочків паперу з віршами і блокнот, перші сторінки якого заповнені
вправами з вивчення російської мови.
3 грудня керівництво Старобільського табору відправило Нехорошеву наступне донесення:
«1. Інструктором політвідділення тов. Каганер встановлено, що в. п. кол. капітан польської армії Еверт Мечеслав Йосипович організував групу з офіцерського складу — майора Домель Людвіга Яновича, Кволег Станіслава Яновича та інших з метою проведення
контрреволюційної роботи під виглядом «культосвітроботи» (читання лекцій з сан-
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гігієни, вивчення іноземних мов, про техніку в капіталістичних державах і т. ін.)…Організатори групи в кількості 3-х осіб — Еверт, Домель і Кволег — вилучені з табору.»

Інший інструктор, тов. Михайленко, розкрив ще один жахливий злочин — у таборі
діяла каса взаємодопомоги. Вилучати було нікого, оскільки керував справою вже вилучений Людвік Домель, і начальник табору бадьоро рапортував:
«Наразі контрреволюційна діяльність під виглядом «каси взаємодопомоги» та «культ
комісії» припинилася».

Чи дезінформував він начальство, чи щиро приймав бажане за дійсне, але згадана
вище діяльність і в Старобільському, і в Козельському таборах не тільки не припинилася,
але, навпаки, з кожним днем набирала обертів і тривала аж до останнього дня «розвантаження таборів». Організовувалися курси іноземних мов, був свій хор, проходили літературні вечори і концерти. І все це на найвищому рівні. Не забудемо: в спецтаборах були зібрані
вершки інтелектуальної та творчої інтелігенції. Тадеуш Хернес, наприклад, дуже популярний у довоєнній Польщі сатирик, в перші ж дні війни рвонув на фронт піднімати дух польського воїнства і… розділив долю польських офіцерів. І таких у спецтаборах було чимало.
До кінця січня 1940 р., поки особливому відділу не вдалося розкрити цей «злочин»,
в Козельскому таборі виходили дві рукописні газети — «Меркурій» і «Монітор». І аж до
останнього дня існували так звані «живі газети»: ввечері, коли в бараках вимикали електрику, починали вимовляти співучо заздалегідь приготовлений текст. Але найпоширенішою формою інтелектуального життя в таборах були лекції на самі різні теми.
«Не існувало, здається, жодної сфери людських знань, яка не була б представлена в цій
стихійній акції, — згадував фізик Тадеуш Фельштин. Бажання почути живе слово було настільки велике, що особисто мені, наприклад, довелося завести календар, де я шифром записував час і місце проведення своїх лекцій — їх часто бувало по три-чотири в день».
В кінці грудня 1939 р. начальник Управління НКВС СРСР у справах військовополонених майор Сопруненко констатував:
«В одному з корпусів табору (Старобільського — С. Ф.) з нагоди польського загальнонаціонального свята військовополоненими офіцерського складу було організовано молебень (так у документі — С. Ф.), який тривав 15 хвилин, а також спроба вивісити в приміщенні хрести та ікони . Вжитими заходами молебень і вивішування ікон негайно було
попереджено і надалі категорично заборонено».

Товариш явно не володів питанням. Богослужіння в усіх трьох таборах відбувалися не
тільки на честь загальнонаціонального свята, вони проходили щодня і навіть по кілька
разів на день. Були святі меси, були сповіді, були Причастя, були спільні молитви, не кажучи вже про індивідуальні, чого ніхто проконтролювати не в змозі.
Про ризик, з яким було пов’язане інтелектуальне і духовне життя полонених, ні в одному з їхніх щоденників немає ні слова. Про концерти, лекції, богослужіння згадується
просто, як про щось абсолютно природне.
З щоденника Броніслава Вайса:
«Доктор Могильницький прочитав бесіду «Посмішка дитини» — чудесно.
О 8 св. Меса у підвалі (…) В 12.30 недільна молитва.


«Відомості», № 21, Лондон, 23.05, 1948.
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З щоденника Збігнєва Пшісташа:

01.III.40. Увечері спільна дискусія про доктора Соньчковкома. Увечері слухав бесіду про
Виспянського з декламацією (…) з «Варшав’янки».
02.III.40. Слухав (…) професора Кави «Про політичні стосунки (…)». Обіцяних листів не
було. Можуть бути (…) з Барановським. Був на двох лекціях, одна «Про гормони», друга
«Генезис конфліктів і воєн».»

Не усвідомлювати небезпеки вони, звичайно, не могли, але навряд чи вважали себе
героями. Вони поводили самим природним для себе чином: залишалися людьми, тобто
істотами люблячими і мислячими, що знаходяться в безперервному процесі розвитку
і зберігають почуття людської гідності. Якщо хтось скаже, що тим самим вони наносили чутливий удар системі, спрямованій на дегуманізацію земного існування; що це якраз
і є «контрреволюційна», або користуючись більш пізньою термінологією, антирадянська
діяльність, то я, мабуть, з ним погоджуся.
Мені завжди здавалися образливими для пам’яті катинських жертв спроби представити їх у вигляді гранітних монументів, намалювати їх портрет в техніці чорно-білого агітаційного плаката. Ні, вони були живими, справжніми, а стало бути, дуже різними,
і в кожному відбувалася складна, неповторна і прекрасна гра світла і тіні. До них цілком
були застосовні мудрі слова Окуджави — «Так чарівні для тих, хто розуміє, всі наші дурощі
і дрібні злодійства».
«27.Х Сніг — зима — світ білий — слизько. Вранці годинна прогулянка — молюся і медитую. Потім цілий день граю в бридж.» (З щоденника Анджея Регера)

Що робити! Грішили в Козельскому таборі і спіритичними сеансами, хоча потойбічні
співрозмовники або були не обізнані в самих животрепетних питаннях, або були за одне
з спецвідділом НКВС.
«Духи» стверджують, що завтра виїде перша партія. Решта — через 5-6 днів», — написав у своєму щоденнику 4-го грудня 1939 року Генріх Штеклер.

Умови радянського полону цей юнак переносив важко. Небогатирське, ймовірно, від
природи тіло реагувало хворобами на все — погану їжу, холод, жорсткі нари. Але йому
було всього 26 років, і він був твердо впевнений, що майбутнє вже пакує йому подарунки
у вигляді щастя, слави, великих звершень. Намагався не втрачати часу дарма — вивчав
в таборі російську, німецьку та французьку мови. Кожен день сам собі задавав уроки і —
на жаль! — майже кожен день, як суворий вчитель, констатував: «Сьогодні план не виконаний». Нарешті, щоденник йому набрид.
31 березня 1940 року: «Сьогодні закінчую вести свій щоденник. Може бути, прийде посилка, тоді почну знову!»

Неволя, що так мучила його тіло, для юнацької душі незважаючи ні на що — пригода.
І він закінчує свій щоденник наступними підрахунками:
«Війна 23 дні Wiez. Idg. [?] 11 днів
Полон 30 «Павліщев»
150 «Козельск» 214 — «Історія 214 днів»!
Цікаво, що буде далі!»
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На початку листопада полоненим дозволили листування.

«Треба бачити, як люди збираються біля дошки зі списком (отримали листи), — писав
у своєму щоденнику Ян Женкевіч, 43-річний педіатр. — Я теж ходжу до кожної дошки,
але ні!»

Він жив очікуванням листа від тієї, про яку написав у своєму щоденнику:
«Я закохався в Неї заново по фотографії. Ох ти, Дружино!»

У цьому нестерпному чеканні живуть практично всі. Листи були вітальною потребою
і деколи ними ділилися, як хлібом.
«9.03.

Кремпський отримав лист, який я читав, коли читав про дітей, так мені стало не по
собі, що я повинен був вийти, щоб не розплакатися. Сьогодні я теж писав листа — додому. Незважаючи на те, що відповіді, як і раніше немає, я не втрачаю надії, але так
важко чекати, я стаю нервовим, реагую на кожне слово. Якщо так далі піде, буде досить
важко…».

Дозволялося написати один (!) лист на місяць і один отримати. Якщо табірна цензура знаходила щось, що їй не подобалося, як в листі в’язня, так і в листі, надісланому йому,
лист вилучали, не повідомляючи про це ані адресата, ані одержувача. І тоді…
«Що з вами, не знаю, а це мучить мене жахливо. Чи живі ви та як справляєтеся. Ви теж
про мене нічого, Марись, не знаєте (…) Сподіваюся, що під час війни ти сиділа в Сосновці,
що Бобас не переконав тебе бігти і що ти не поїхала сама в Липини, які, як я чув, сильно
розбомбили. Дай Боже, щоб було саме так, Марись».

Це не лист. 25-річний Добіслав Якубович в такій формі — звертаючись до дружини
і новонародженої дочки — щодня робить записи в своєму щоденнику. По-іншому він не
вміє — ні писати, ні думати. Без них його просто немає. З думкою про них він зустрічає
все, що приносить йому новий день неволі, а коли приходить вечір пише: «Доброї ночі,
Марисенька, йду спати. Приснися мені сьогодні, кохана».
З щоденника Анджея Регера:
«10.II. Лист. Голюся. Мороз близько 16 градусів. Сенсація, більше 1000 листів. О восьмій
годині вечора я отримую листа. Плачу перед цим, під час цього і після. Я не смів навіть
мріяти про такі добрі вісті. Маленька ти моя! Яка подія. Весь цей день! Перша спокійна — добра ніч.
11.II. У мене все співає в душі. Тепер можу сидіти (у неволі — С. Ф.). Нінусь, будь благословенна за цей лист. Дякую Тобі, Всевишній Боже!»

Таки отримає лист від дружини і Ян Женкевіч. Єдиний. За три дні до розстрілу.

«14.04. Отримав перший лист від Марисі. Що за щастя тримати в руках лист, на який
стільки часу чекав. Кохана моя Марись, мучиться там одна, а я тут байдикував на нарах. Ой, хотів би, щоб було інакше!»
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Ці дорогоцінні листи знаходили при ексгумації не тільки в 1943, але і в 1994,
і в 1995 році. Рядки деяких з них було можливо прочитати.

«(…) Не уявляєш собі, скільки ночей я не спала, як (…) поїхав, я весь час думала, де ти, що
робиш і взагалі — чи живий (…) це було нестерпно, але все це пройшло, і тепер я буду
спати спокійно (…) ти живий, ти повернешся (…) хай через два, три, чотири (…) але ж
повернешся, правда, коханий? І нам знову буде так само добре, як раніше, правда? Збишек
кричить: мама (…) напиши, щоб (…) приїхав (…) Вітольд (…) Лешек тільки кричить: па, па,
па; навіть не дає мамі листа написати. Ну що ж, я закінчую. Я дуже тебе люблю і сумую
(…) Цілую тебе разом з дітьми. Збишек (…) Лешек (…)».

* * *

По білому скрипучому снігу (зима 39-40 рр. видалася особливо суворою, морози доходили до 45 градусів) наближалося Різдво.
«Святвечір — але який! — повний сліз прихованих і явних».
Професор Стефан Пеньковський, невролог з світовим ім’ям, член-кореспондент Польської Академії наук, директор клініки неврології і психіатрії при Варшавському університеті зробив цей запис у своєму щоденнику, який в 1943 р. був знайдений під час ексгумації
в Катині при його останках.
Різдво для поляків — свято особливе, ніч, коли кожен заново переживає святість сімейних уз, усвідомлює, що всі ми існуємо завдяки любові і в ім’я любові. Опинитися в цю
ніч поза сімейного кола — для поляка катастрофа. Для тих, з ким це все-таки сталося, за
давньою традицією залишають за святковим столом вільне місце.
У Різдвяну ніч 1939 року у багатьох польських будинках порожнім виявилося і місце
голови сім’ї — батька.
«…1939 рік. Перший Святвечір без батька, пронизаний тривогою про його долю і одночасно — надією на його повернення. (…) Ми прибрали маленьку ялинку скромними паперовими прикрасами і намагалися співати колядки, які колись красивим, сильним голосом
співав наш тато. Але — «не виходило». Маленька 6-річна сестричка Зося плакала, а мама її заспокоювала, казала, що тато обов’язково повернеться…
Пам’ятаю цей святий різдвяний вечір і в 1940 році, коли ми були вже володарями листа
з Козельська; єдиного, яке прийшло 13 січня 1940, а написано було 30 листопада 1939 року. Як же ми тоді спокушались надією, не знаючи, що батька вже давно немає в живих.
Пам’ятаю, як ми шукали на мапі цей Козельськ. Пам’ятаю, як намагалися розшифрувати кожну фразу, кожне слово листа, намагаючись розгледіти між рядків дуже стислої
інформації якісь приховані думки. (…) Святвечір 1943 року був найтрагічнішим у житті
нашої родини. Минуло вже кілька місяців з тих пір, як «Краківський кур’єр» почав публікувати списки убитих в Катині польських офіцерів. Серед них під номером 3341 було
прізвище мого батька: «Дец Ігнацій, поручик резерву. При ексгумації знайдена поштова
листівка від Юлії Дец з Жешова».

Ретельно готувалися до Різдва 1939 р. і спецвідділи НКВС. Уже знайомий нам Влоджімеж Вайда пише:
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Цитується за книгою Станіслава Мікке «Спи, хоробрий в Катині, Харкові, Мідному», Варшава, 2001.
Зі спогадів Станіслави Соєвей, дочки Ігнація Деца.
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«22 (12)… Сьогоднішнім наказом наша влада заборонили нам завтра співати колядки.
Ну, нехай поцілують нас в дупу. Будемо співати весь вечір…
23 (12)… Від 16.30 збирають поліцейських, жандармів і священиків (…) Чорт знає куди
їх відвозять. Поки їх тримають в кіно (тобто в клубі — С. Ф.) і, зрозуміло, ретельно
обшукують. Цікаво, що вони шукають у людей, яких тримали вже три місяці і яких вже
стільки разів обшукували…»

І було все так, як у відомому фільмі, знятому сином іншого Вайди, Якуба.
Оскільки священиків вивезли, а рідні батьки були дуже далеко, відкривати вечір довелося старшим за званням.
— Панове, ви повинні витримати.
Може бути, дійсно, саме ці слова були сказані генералами Сморавіньским, Мінкевичем, Волковіцьким, Бохатеревічем? У будь-якому випадку без такого побажання в ту різдвяну ніч обійтися не можна було.

«Бог народжується — сила відступає». Тільки геніальний режисер міг вибрати із сотень відомих колядок саме цю! Яка сила? Це потім поети всіх заплутали, говорячи про
силу любові, силу ніжності. А в стародавні часи сила вона і була сила — нахабна, п’яна
від своєї безкарності, ощерена списами римських легіонерів і сторожовими вежами таборів НКВС.
«Вчора нас всіх фотографували. Повертаючись через ліс, ми збирали ялинкові гілки, щоб
зробити ялинку. Змайстрував її майор Подоський. Сьогодні Святвечір — облатка, зроблена колегами. Стіл накритий скатертиною — крихітна ялиночка, прикрашена пряниками і сигаретами. Кімната моя — 40 колег — ділимося облаткою і серед сліз і зітхань
приймаємо один від одного різдвяні побажання, а кожен всім серцем і душею рветься до
тих, хто найдорожчий (…)
Опівночі, я вже засинав, коли мене розбудив задушевний, неголосний хор колядок. Цей
хор колег був такий прекрасний і сумний, такий проникливий, що з усіх нар чується
здавлений плач.»

Але Бог народжується — сила відступає.
Не бійтеся тих, хто вбиває тіло і більше нічого вже зробити не може…
* * *

«Мені сьогодні наснився поганий сон», — записав у своєму щоденнику Генріх Штеклер
5 березня 1940р. Настрій в ті дні у багатьох був кепський.
«5/03. Погода жахлива, сніг сипле вже третій день поспіль, замети страшні, снігу дуже
багато. Життя протікає в страшній тузі, яка з кожним днем все зростає, адже не відомо, що з нами буде, куди, в які краї поїдемо». (З щоденника Тшепалки Максиміліана).

Той день був не тільки непогожим, він був фатальним. 5 березня в Москві на засіданні Політбюро ЦК ВКП (б) було прийнято рішення відправити на розстріл 14 700
бранців таборів для військовополонених та 11 000 в’язнів тюрем західних областей України і Білорусії.


З щоденника, знайденого у Катині під час ексгумації 1943 року, прізвища автора якого встановити не вдалося.
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Дмитро Токарєв: «…Нас викликали в Москву для того, щоб оголосити, що ми візьмемо
участь в операції; це було приблизно в березні 1940 року. (…)
Отже, коли ми приїхали… туди, нас відразу направили до Кобулова (заступник наркома
внутрішніх справ СРСР, член «трійки», якою виносяться рішення про розстріл — С. Ф.). (…)
Коли ми увійшли, там було напевно близько 15–20 чоловік, точно не пам’ятаю (…) Кобулов роз’яснив, що є вказівка вищої інстанції — не вимовив назви цієї інстанції, пізніше, однак, я дізнався, що це була постанова Політбюро — стосовно питання розстрілу
представників каральних органів Польської Республіки (…) Коли я дізнався про масштаб
операції, чесно кажучи я перелякався, хоча не з боязких — адже з прикордонників».

Дмитро Токарєв, колишній начальник УНКВС по Калінінській області; Петро Сопруненко, начальник Управління у справах військовополонених НКВС СРСР і Митрофан Сиром’ятніков, рядовий службовець НКВС, який брав участь у розстрілах у Харкові,
в 1992 році були допитані Головною Військовою прокуратурою РФ в якості свідків.
Сьогодні ми знаємо, що ця нарада, на яку з тією ж метою були викликані також начальники УНКВС по Смоленській і Харківській області, відбулася 15 березня.
З щоденника Генріха Штеклера:
«16 березня. Урра! Перші ластівки! Сьогодні вперше наполовину офіційно комбриг заявив
нам, що ті, хто має родину за кордоном (в нейтральних країнах), може найближчими
днями подати заяву в Ком. Внутр. Справ. про виїзд!! Може, дійсно проясниться наша
безнадійна ситуація. Гуло сьогодні в бараку, як у вулику.»

З щоденника Казімєжа Шчіковського:

«Березень. 16. Наша влада спішно закінчує наш облік. Щось висить у повітрі, але що —
цього ніхто не знає, хоча домислів маса…»

Генерал Мінкевич переконує товаришів по зброї: потрібно вимагати відправки в нейтральні країни. Згода на від’їзд до Німеччини, або в окуповану нею частину Польщі буде
розглядатися командуванням польської армії як дезертирство. А найголовніше — не підписувати жодних декларацій. Втім, генерали виїдуть в невідомі країни одними з перших…
З щоденника Анджея Регера:
«23.III!. Страсна субота. Дивно — погода — в повітрі відчуття свята. Так, немов би
і справді має бути щось «освячене». Боже мій! Як і раніше дискусії про листи. Море чуток.
Кажуть, що, здається, 27-го повинна виїхати перша партія! Подивимося.»

Першу партію — 74 людини — відвезли з Козельського табору 3 квітня. 5 квітня відвезли перші 195 осіб зі Старобільського табору.
Того ж дня Меркулов отримав від Токарєва донесення: «[За] Першим нарядом виконано № 343». Це означало, що були розстріляні перші 343 в’язня Осташковського табору.
З щоденника Збігнєва Пшісташа:
«3 (квітня) Я б дуже хотів, щоб Бог дозволив мені повернутися (разом з усіма) до Польщі,
до нормальних умов роботи — щоб я закінчив юридичний факультет і міг реалізувати
свої плани щодо родини — а потім — потім (…) займатися науковою роботою, нехай



Уривки з протоколу допиту Токарєва тут і далі цитуватимуться в зворотному перекладі з польської збірки
Katyn. Dokumenty zbrodni. Tom 2. Під редакцією В. Матерського, Б. Вошчінського, Н. Лебедєвої, Н. Петросова. В оригіналі цей документ простим смертним не доступний.
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навіть як аматор, але якщо це буде можливо — професійно. І при цьому життя своє
так влаштувати, щоб воно давало мені максимум користі моральної, фізичної та матеріальної, щоб я міг розвивати свій характер, свій розум, своє тіло, щоб я одружився
з красивою, доброю і коханою жінкою, і щоб у нас були діти — такі, про яких я інколи
мрію; — прошу Тебе, Боже, і про те, щоб у мене був клаптик своєї землі з садибою де-небудь в моїх улюблених Саноцьких краях, де б я міг відпочити далеко від (…) і міського шуму.
Щоб цей мій будинок і те, що навколо нього, відповідали тому ідеалу, який я давно плекав,
щоб у ньому була гарна, велика бібліотека, мною влаштована, частину якої я міг би передати в суспільне користування, а частину — своїй сім’ї. Боже! Прошу Тебе про те, щоб мої
батьки, мій брат і сестра — також вели своє життя у відповідності зі своїми самими
прекрасними намірами, зі своїми задумами і своєю волею. Але перш за все прошу Тебе про
те, щоб все це було — якщо це можливо, Боже! — У Великій, Новій та Могутній Польщі!»

Гефсиманським садом Збігнєва Пшісташа, який так і не встиг закінчити курс студента, були дерев’яні нари до самого купола профанірованої церкви Оптиної Пустелі. Крізь
відвалені шматки радянської побілки зі стін дивилися на нього лики святих. А за вікном
стояла весна — північна, несмілива, але все-таки весна…
Зі свідчень Токарєва:
«…На мене справило надзвичайне враження, коли вони вперше увійшли до мене в кабінет: Блохін, Синєгубов і Кривенко. Ну підемо, почнемо, йдемо! Відмовитися було
важко. (…): Це було вже першого дня. Отже, ми пішли. І тут я побачив весь цей жах.
Прийшли туди. Через кілька хвилин Блохін натягнув свій спеціальний одяг: коричневу шкіряну кепку, довгий шкіряний коричневий фартух, шкіряні коричневі рукавички
з крагами вище ліктів. На мене це справило величезне враження — я побачив ката (…)
Перший раз привезли 300 осіб. Виявилося, занадто багато. Ніч була коротка, а потрібно
закінчувати вже на світанку. Потім стали завозити по 250.»

З щоденника Анджея Регеля:

4.IV. Цілий день від’їжджають все нові партії. Гарячкове прання, шиття, упаковка речей
тощо.
11.IV.Вранці холодно — потім дивне сонце. Їде Станкевич… Тужливо. Коли, нарешті, і мене заберуть?! Велика партія від’їжджає (…)
Цілк. таємно. Заст. наркома тов. Мєркулову. 22 квітня виконаний 296. Токарєв.

З щоденника Добіслава Якубовича:

«05.04.Знову вивозять. Вчора… кохана, нічого не відомо, куди нас знову везуть. У будьякому випадку — ближче до тебе.
09.04. Вивозять. Всього виїхало 1287. Коли ж прийде моя черга…
19.04. Вивозять… Все менше нас. Перед від’їздом давали листи. Може, і я отримаю…»
Цілк. таємно. Заст. наркома тов. Мєркулову. 23 квітня виконаний 292

З щоденника Адама Сольського:

«9.04. За кілька хвилин п’ята ранку — підйом у тюремних вагонах і приготування до
виходу. Ми повинні кудись їхати на машинах. І що далі?
П’ята ранку. З світанку день почався по-особливому. Від’їзд в тюремних машинах з камерами (страшно!). Нас привезли кудись у ліс; щось схоже на дачу. Тут ретельний обшук.
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У мене забрали годинник, на якому було 6.30 (8.30). Питали мене про обручку, яку (…).
Забрали рублі, пояс, складаний ніж (…)
Ще кілька хвилин і його, як і 4420 його товаришів по Козельському табору, поведуть через цей ліс до краю рову смерті.»

Так було в Катині. В’язнів Осташковського табору привозили до внутрішньої в’язниці
НКВС в Калініні.
Зі свідчень Токарєва:

«До камери, де відбувалися розстріли, я не входив. Там технологія була вироблена Блохіним та комендантом нашого Управління Рубановим. Вони оббили повстю двері, що виходять у коридор, щоб не було чути пострілів в камерах. Потім виводили засуджених —
так ми будемо говорити — по коридору, звертали ліворуч, де був червоний куточок.
У червоному кутку перевіряли по списку: чи сходяться дані, особисті дані, чи не є якої-небудь помилки, так…, а потім, коли було засвідчено, що це та сама людина, яка має бути
розстріляна, негайно надягали йому кайданки і вели в камеру, де відбувалися розстріли.
Стіни камери також були оббиті матерією, крізь яку не проникав звук. Ось і все.»

Приблизно та ж «технологія» була і в харківському НКВС.

«Сиром’ятников говорив, що хоча в підвальному приміщенні було щось на кшталт звукоізоляції, звідти доходили відзвуки пострілів. Казав, що коли він приводив у підвал
чергового поляка, там уже чекали своєї черги ще два-три. На думку Сиром’ятникова,
ці люди знали, що на них чекає. «Як вони поводилися?» — запитав присутній на допиті
польський прокурор. «Вони були спокійні», — відповів старий.»

І Сиром’ятніков, і Токарєв, само собою, категорично заперечували свою участь у розстрілах. Перший всього лише (чи справа це!) виводив в’язнів з камер на розстріл і потім
допомагав закопувати трупи в П’ятихатках. Другий, Токарєв, взагалі тільки пару разів був
присутнім при звірці особистих даних. Навіть запитань сам не задавав, якщо не рахувати того єдиного випадку, коли в «червоний куточок» увійшов блакитноокий хлопчина.
Він був з непокритою головою і весь час посміхався. «Скільки тобі років?» — «Вісімнадцять» — «Де служив?» — «У прикордонній охороні. Був телефоністом» — «Скільки служив?». Хлопчина почав рахувати по-польськи, загинаючи пальці і не перестаючи посміхатися. Нарахував 6 місяців…
Цілк. таємно. Заст. наркома тов. Мєркулову. 25/IV виконано 295.
28 квітня виконано 294.
29 квітня виконано 188

Пекельна машина працювала без перебоїв. І нарешті, захлинулася, видихнувши наостанок:
22 травня виконано 64. Токарєв.

* * *

У спорожнілих спецтаборах спалювали листи. Ті, яких полонені так і не дочекалися, —
тепер їх нікому було читати; і не відправлені листи самих полонених. 13 квітня за рішен
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Світлана Філонова	Масовий розстріл польських військовополонених та цивільних в квітні-травні 1940 р.
ням Політбюро ЦК ВКП (б) в один день були депортовані до Казахстану родини усіх поляків, що підлягають розстрілу. Стало бути, адресати вибули.
27 травня 1940 року до ЦК ВКП (б) надійшов лист. Його проштампували, як годиться,
і відправили в Секретаріат НКВС СРСР.
Дня 20. V [19] 40 р. Розовка

Коханый Ойчэ Сталине. Мы малые деци з балшым прошэнием до Великаго Отца Сталина просим з гарачэго серца, чтоб нам вирнули нашых отцов, которые работають в Осташкове. Нас переслали з Западней Беларуси на Сибир и нам нивилели чьо небуть взяць
з сабой. Нам сичас цяжко жывецца, у всех децей мать нездоровые и немагут работаць,
и вопшэ нигто пронас не думае, как мы жывем и работы никакой недають. За это мы
малые деци голодам прымераем и еничо просим отца Сталина штов про нас не забыл.
Мы всегда будем в Совецким Союзе, харошими рабочыми народем, только нам цяжко
жыць без наших отцов.
Досвиданя, ойчэ.
Денышын Иван Енджейчик Збигнев Завадцки Фигей Ковалевска Барбара
Не всі повернулися з Казахстану. Далеко не всі. Але ті, кому це було призначено, стануть
катинськими сім’ями. Спочатку просто сім’ями, що живуть без батьків, з тим ставленням комуністичної влади до себе, яке Лев Толстой висловив у формулі «чим більше
роблю зла, тим більше ненавиджу». Потім — розгалуженою громадською організацією
«Катинські Сім’ї», силу впливу якої на польську громадськість і уряд нам важко собі уявити, оскільки у нас настільки потужної неурядової організації поки просто немає.
Удов в живих залишилося небагато, посивіли діти й онуки ростять своїх дітей.
…Мені здається, нам з ними є про що поговорити…
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10 Голокост на території України. 1941–1944 роки
Юлія Смілянська

Голокост на території України означав особливий правовий та соціально-економічний статус єврейського населення на окупованих територіях, а потім (іноді і паралельно) — повне фізичне його знищення.
Нацистська окупація України починається з червня 1941 року. Саме тут починаються
перші акції масового знищення. Саме українським євреям довелося пройти всі кола пекла Катастрофи, все, що винайшов витончений садистський розум нацистської машини:
погроми, гетто, марші смерті, в’язниці, робочі табори, депортації, табори смерті, масові
розстріли…
На окупованих територіях України, Білорусії, Прибалтики, що входять в 1941 р. до
складу СРСР, нацисти об’єднали гасла «боротьба зі світовою єврейською небезпекою»
і «боротьба з жидо-більшовизмом». Образ «ворога» був сформований остаточно. Залишалося навчитися вбивати сотнями тисяч.
Якщо в Німеччині з 1933 року антиєврейська політика здійснюється насамперед
в ідеологічній, політичній, соціальній сферах життя, у Польщі з 1939 починаються фізичні знущання, створення гетто, вбивства окремих людей, а іноді і груп (найчастіше це стосувалося релігійних євреїв), то на окупованій території України з червня 1941 року починається масове, а з вересня 1941 — тотальне знищення єврейського населення. Близько
півтора мільйонів убитих українських євреїв, а також повне знищення ідішістської культури, життя єврейської громади — такий страшний підсумок цієї політики.
Адольф Гітлер вже в 20-і роки ясно і недвозначно задекларував свою позицію по
відношенню до світового єврейства, зробивши антисемітизм прапором у політичній
боротьбі. Однак ні Гітлер, ні його наближені в перші роки не уявляли, яким чином вирішувати «єврейське питання». Шлях до ШОА поступовий, досить звивистий, але невідворотний. Етапи «євреї не повинні жити як німці», «євреї не повинні жити поруч
з німцями», «євреї не повинні жити» проходили через диявольські осяяння фюрерів,
при достатній мірі потурання оточуючих. Нацисти не ризикували. Кожен крок робився
з оглядкою на сусідні країни, на реакцію власного населення. І лише коли все проходило
гладко, переходили до наступного етапу. Якщо щось викликало негативну реакцію, нацисти відступали. Так сталося, наприклад, з програмою «евтаназії», яка після хвилі протестів була офіційно закрита. Однак антиєврейські акції, прийняття антиєврейських
законів «про чистоту раси», «Кришталева ніч», депортації євреїв до концтаборів в Німеччині, вигнання німецьких євреїв до Польщі, не викликали ні гучних обурень євро
пейської громадськості, ні протестів у Німеччині. Тим не менше про тотальне знищення народу розмов ще не велося. Основне завдання фюрера в той період — позбутися від
«ворога» в Німеччині.
Після 1 вересня 1939 року «єврейське питання» постало набагато гостріше. Кількість
євреїв на територіях, контрольованих Рейхом з 500 тисяч зростає до декількох мільйонів.
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Проводяться кроки з «концентрації» людей в гетто. Насильства над євреями Австрії, Польщі, окремі вбивства, спалені синагоги здавалися тоді більшості населення (в тому числі
і єврейського!) діями окремих садистів, нелюдей, які обов’язково будуть покарані. Коли,
після договору Молотова-Ріббентропа польські євреї біжать на територію СРСР, а євреї
з недавно окупованих радами західних областей — на територію, окуповану німцями,
перші ще не можуть переконливо пояснити другим, чим це загрожує. Контури «остаточного рішення» почнуть прояснюватися після 22 червня 1941 року.
Тільки після нападу на Радянський Союз нацисти починають планомірне, методичне
і тотальне знищення єврейського населення. Україна і Білорусія, чиї території виявляються окупованими в перші дні війни, стають полігоном, експериментальним майданчиком,
дослідною лабораторією для відпрацювання різних методів знищення людей. Розстріли
і душогубки, катування і тортури, спалення в будинках і синагогах, скидання в шахти і колодязі, знищення голодом, вбивство непосильною і безглуздою роботою, марші смерті —
все це бачили і все це не пережили євреї України. А накопичений досвід нацисти вдало використовували для знищення євреїв в інших країнах. І технологія вже зрозуміла, і кадри
підготовлені, і психологічна реакція місцевого населення перевірена…
На території України можна простежити всі «моделі», що були застосовані нацистами для знищення народу. «Східна модель» — дуже швидке і практично повне знищення населення шляхом розстрілів та інших видів вбивств, «західна модель» — поступове виключення людей з політичного, економічного, соціального життя суспільства, потім
концентрація і депортація в табори смерті, «румунський спосіб» знищення населення під
час «маршів смерті», в гетто і «робочих» таборах шляхом голоду, холоду, епідемій, знущань охоронців. Різною була в цих регіонах реакція на події решти населення, різні методи використовував відділ пропаганди, по-різному складався шлях до смерті — спільною
була мета нацистів — знищення східноєвропейського єврейства. І необхідно з гіркотою
констатувати: їм це майже вдалося. 6 000 000 убитих — це третина європейського єврей
ства. А вбивство 1,5 мільйонів дітей і мільйонів жінок призвели до демографічних змін,
що неподолані до сьогоднішнього дня.
Десятиліття мовчання про трагедію Голокосту і заборони на дослідження в цій царині завдали непоправних втрат у створенні інформаційного фундаменту як для створення повної картини трагедії на українській землі, так і для розгляду окремих аспектів
(правових, економічних, соціальних, демографічних, етичних тощо) ШОА. Однак останні
два десятиліття дають достатньо матеріалів — публікацій, монографій, дисертацій — для
серйозного вивчення Катастрофи, зокрема, правових аспектів.
Сьогодні геноцид українського єврейства в період Другої світової війни вимагає окремих серйозних штудій в області права. А результати архівних та дослідницьких робіт
можуть надати для цього необхідну базу. Втім, дослідник одразу стикається з численними складнощами, пов’язаними з відсутністю єдиної законодавчої бази на окупованих територіях. Це може стати темою для спеціальних досліджень.
Ми розглянемо основні «етапи» Голокосту, особливості ШОА в різних зонах окупації
на території України (у її сучасних межах), надамо деякі унікальні документи, що ілюструють історію Катастрофи в Україні, звернемо увагу на «правові аспекти» трагедії. Пого

І. Альтман «Жертви ненависті», М., 2002; Беркгоф Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою, Йонес Єліяху. Євреї Львова в роки другої світової війни й катастрофи європейського єврейства 1939–
1944. М., Єрусалим, 1999; Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в
роки «остаточного розв’язання єврейського питання». — К., 1998; Круглов А. Сбірник документів та матеріалів
про знищення нацистами євреїв України в 1941–1944 роках, К., 2002.; Голокост на терені СРСР . Енциклопедія. Гол. ред
І. Альтман, М. 2009 та ін.
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воримо про те, як поширювалася «законодавча» інформація серед населення, як «постанови» і «розпорядження» співвідносилися з основними правами людини; які покарання
слідували за невиконання даних «законів».
Правовий статус єврейського населення на території України
З перших днів окупації нацистська влада видавала спеціальні розпорядження, що
визначають правовий статус євреїв, як «неарійцев». Це позбавляло єврейське населення
навіть тих мінімальних прав, якими володіли інші мешканці. Окремі пункти про євреїв
містилися практично у всіх документах, що регламентували життя на окупованій території. Крім того, було багато спеціальних документів, повністю присвячених вирішенню
«єврейського питання».
Інформація про «закони» і «правові норми» на окупованій території поширювалася
шляхом листівок, газетних публікацій та, іноді, через старост, домуправів або представників окупаційної влади шляхом усного оповіщення. Розпорядження, відозви, оголошення, накази та ін. документи, що регламентують правила поведінки населення на окупованих територіях, підписували різні особи або групи, іноді документи були взагалі без
підпису, але покарання за порушення розповсюджуваних розпоряджень завжди були надзвичайно жорстокими.
Часто переклади російською або українською мовами були зроблені непрофесійно
(в публікації документів зберігається орфографія оригіналів).
Відозва до населення!

Війська Німеччини, Румунії і Угорщини не йдуть завойовниками. Вони хочуть звільнити
від деспотизму жидівсько-більшовицьких поневолювачів. Вони відновлять по можливості незабаром порядок. Колгоспне рабство буде усунено. При цьому ви можете і повинні допомогти. В областях, зайнятих німецькими і союзницькими військами, вища
влада знаходиться в руках у військового командування. Його накази повинні точно виконуватися. Передумовами для всякого відновлення є спокій і порядок у країні. Цьому
служить наступне розпорядження:
I. Поведінка населення
1. Хто виявляє ворожі дії проти німецьких або союзницьких збройних сил; хто пошкоджує або розкрадає споруди або матеріали німецьких або союзницьких збройних сил;
хто зчиняє по відношенню до них саботаж, той платиться своїм життям,.
2. Зброя усілякого штибу, бойові припаси, вибухові речовини та інші військові спорядження — під загрозою смертної кари — протягом 24 годин здати до найближчої
німецької або союзницької установи, якщо ж такої поблизу немає, то найближчому бургомістру. Останній відповідає за його збереження.
3. Негайно заявити німецьким або союзницьким військам про склади зброї, бойових
припасів, вибухових речовин, військових споряджень, продовольства, фуражу та
інших речей, що належать радянської армії. За перше донесення про знайдений
склад видається грошова винагорода.
4. Хто грабує або привласнює чужі речі, той піддається небезпеці бути розстріляним.
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5. Хто переховує або будь-яким чином підтримує осіб, визнаних ворогами, як і вони
буде розстріляний. За боротьбу з партизанами видається винагорода землею і
грошима.
6. Хто наміриться знищити або зруйнувати врожай, хлібні запаси, засоби повідомлення або життєво важливе обладнання або хто займається шкідництвом по
відношенню іншого господарського добра, той платить своїм життям.
II. Управління країною
1. Всі комуністичні чи жидівські органи негайно скасовуються. Якщо німецька,
італійська, румунська чи угорська влада ще не призначили бургомістра, то населення обирає зі своїх лав надійну людину в якості бургомістра. Комуністи і жиди
тут виключаються.
2. Бургомістр піклується, як про виконання розпоряджень згаданої влади, так і про
спокій і порядок. Він повинен докласти зусиль до пожвавлення господарського
життя та до усунення пошкоджень від війни.
3. Церковні богослужіння в релігійні свята в повній мірі дозволяються. Інші публічні
збори забороняються.
4. Де населення поховало німецьких або союзницьких солдатів або де один з полеглих
німецьких або союзницьких солдатів знайдений не похованим, то про це спішно донести найближчий німецькій або союзницькій установі. Полеглих червоноармійців
поховати. Трупи тварин зарити.
5. Всі жиди обох статей повинні носити білу пов’язку із зіркою Давида на обох руках.
Жиди не сміють віддалятися з їх місця проживання. Всі жиди обох статей від 16
до 50 років перебувають у розпорядженні бургомістра для трудової повинності.
6. Всі запаси та склади, а також запаси і склади кооперативів та червоної армії
убезпечити, охоронити від грабежів і про них повідомити одній з найближчих німецьких або союзницьких установ.
7. Будь-яке підвищення цін забороняється. За протидію магазини будуть закриватися а товар — вилучатися.
8. Разом з рублем німецька марка є законним платіжним засобом. Німецька марка
дорівнює 10 рублям.
Головне командування армії

Цей документ не датований, надрукований російською та німецькою мовами. Оскільки мова йде про війська Німеччини, Італії, Румунії та Угорщини, то звернення явно готувалося для усіх окупованих територій СРСР.
В даному випадку це не постанова, не розпорядження, а відозва, тобто документ
не юридичний. Однак тут прописані правила, за невиконання яких можна поплатитися
життям.
Звернемо увагу на підпис. Головне командування армії робить перші кроки по створенню «правової бази нового порядку». При цьому активно підкреслюється роль німецької армії як визволителя народів від деспотизму жидо-більшовиків. Отже, і реакція населення повинна бути відповідною — лояльність і співпраця. Адже рабство колгоспне буде
скасоване, порядок відновлено. Той, який жидо-більшовики якраз і не давали встановити.


Листівка, ф.480, НДБ ЦДАУ, м. Київ
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Одночасно, командування армії працює на створення образу жидо-більшовика, гнобителя, від якого, власне, і звільняють населення переможні армії…
Документ досить загальний, абстрактний, написаний без урахування обстановки на
місцевості, однак основні моменти першого етапу катастрофи тут прописані. Якщо ідентифікація (носіння розпізнавальних знаків) вводилася далеко не у всіх населених пунктах України, то заборона на зміну місця проживання, як і реєстрація для трудової повинності буде суворо дотримуватися практично на всій території. Крім того, ця відозва в очах
жителів України явно виділяє євреїв в окрему групу, поведінка якої має визначатися особливими правилами. І ще один важливий момент: перші етапи «єврейської політики» реалізовуються під безпосереднім контролем військ вермахту.
Наступні документи відображають перші кроки нацистської антиєврейської політики: реєстрацію та ідентифікацію. До літа 1941 року ці етапи були вже відпрацьовані
в окупованих країнах Європи і в самій Німеччині, однак на території України засоби їх виконання не були однаковими. У деяких містах спочатку видавалися накази про носіння
розпізнавальних знаків, а потім про реєстрацію (так відбувалося на території ГенералГубернаторства та в інших районах); часто (наприклад, на території Криму) укази про
реєстрацію та про носіння розпізнавальних знаків з’являлися одночасно (іноді в одному
оголошенні); іноді накази про реєстрацію передували появі оголошень про ідентифікацію (Трансністрія, Рейхскоміссаріат «Україна»), в деяких районах Рейхскоммісаріату Україна взагалі не вводилися розпізнавальні знаки, тому людей знищували в дуже короткі
терміни (наприклад, у Києві).
Уніфікованої форми знаків не було. У різних регіонах України вони відрізнялися за
формою, кольором, матеріалом. Біла пов’язка з синьою зіркою на лівій руці (Генерал-Губернаторство), аналогічні пов’язки на двох руках (Сімферополь), шестикутна зірка білого
(Феодосія, Ялта) або жовтого кольору, жовті прямокутники, пов’язки з вишитими на них
зірками, з вписаними в зірки написами тощо.
Наказ № 2

Революційний загін Бродського району наказує всім громадянам єврейської національності (чоловікам і жінкам) від 10 років носити в публічних місцях відмітні знаки.
Відмітні знаки (пов’язки з білого полотна з шестикутною зіркою синього кольору) слід
носити на рукаві лівої руки.
За порушення цього наказу штраф до 500 руб. або позбавлення волі до 2-х тижнів.
Наказ входить в силу з 6 липня 1941 року.
Броди, 4 липня 1941 року.

В окупаційній пресі постійно друкувалася інформація про аналогічні накази в інших
країнах. Ймовірно, щоб неєврейське населення відчуло, як швидко вони наближаються до
європейських стандартів…
Наказ про реєстрацію видавав, як правило, представник адміністрації, проте доводили його до населення різні органи.
Міська влада, двірники та управдоми (Київ, Одеса), часто ця функція покладалася на
єврейські комітети (Генерал-Губернаторсьтво, Крим). Зазвичай євреї повинні були самі
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з’явитися за вказаною в наказі адресою і зареєструватися. Однак у великих містах двірники і управдоми проводили реєстрацію на місці і здавали в управу готові списки. У багатьох випадках ті, хто проводили реєстрацію, ще не підозрювали про кінцеву її мету.
У різні періоди окупації і на різних територіях були різні покарання за порушення
постанов про реєстрацію та ідентифікацію.
Перша виконавча постанова до розпорядження
від 26 жовтня 1939 року про введення особистих карт в ГГ.
від 13 червня 1941, Дн. Роз., № 55 від 28 червня 1941 стор. 344

§1. Всі громадяни зобов’язані мати особисті ідентифікаційні карти.
/1/ Обов’язок наявності ідентифікаційних карт поширюється на всіх осіб від 15 років,
які мають проживання або тривалий термін проживання в ГГ., в разі, якщо вони
не є німецькими громадянами, які належать до німецького народу або іноземцями.
/3/ Євреї і цигани зобов’язані мати ідентифікаційні карти навіть якщо вони мають
німецьке громадянство.
§4. Види ідентифікаційних карт.
/1/ Ідентифікаційні картки виготовляються різних кольорів, а саме:
а/ Для євреїв та циган — жовті,
б/ Для осіб, які належать до меншин — сині / голубі /,
в/ Для всіх інших осіб, зобов’язаних мати ідентифікаційні карти — сірі.
/2/ Ідентифікаційні картки для Євреїв і Циган повинні бути позначені на лицьовій
стороні буквою «йот» або, відповідно, «Ц» величиною 30 мм і товщиною лінії 5 мм,
чорного кольору.
/3/ Щоб визначити народності, синьо-блакитні карти позначаються:
ідентифікаційні карти для українців буквою «У»
«» «Гуралів» «Г»
«» «Білорусів» «В»
«» «Москалів» «Р»
«» «Осіб з Кавказу / Грузин /» «К»

Розмаїття документів свідчить про те, що єдиної, розробленої в деталях програми
у нацистів до літа 1941 р. не було. Маючи загальні установки, різні керівники вирішували
ці питання за власним розумінням.
Регламентація поведінки єврейського населення
Наступні кроки були спрямовані на подальшу ізоляцію єврейського населення окупованих територій. Спочатку моральну і соціальну, економічну, а потім і фізичну.
Введення «комендантської години» — саме так на території СРСР було прийнято називати час, протягом якого поява на вулиці загрожувала в кращому випадку арештом.


ГАЛО, ф 35, оп. 12, спр. 67, С. 16.
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І тут слід зазначити, що заборона на появу вночі на вулицях міста стосувалася всього населення. Але для єврейського межі дещо збільшувалися. Ця різниця мала психологічне та
ідеологічне значення. З одного боку ще раз принизити євреїв, виділивши їх в особливу
групу, з іншого боку — дати іншим відчути якусь правову перевагу.
Оголошення

Команда міста Броди повідомляє, що євреям забороняється покидати своє приміщення від 19 до 6 години (за німецьким часом), решті населення від 21 до 6 години (за німецьким часом)
Наказано найсуворішим чином дотримуватися цього розпорядження. Його порушення
карається відповідно до закону воєнного часу
Міський голова
Броди, дня 16 липня 1941 р КОЦКО

Після реєстрації, як правило, відбувалось закріплення євреїв на даному місці проживання. Публікувалися накази і розпорядження, після яких люди вже не могли покинути
свої квартири без відповідних дозволів нацистської влади. А отже, непомітно сховатися
вже не було можливості. А за виконанням цих наказів уважно стежили старости, міські
голови та інші.
Доводжу до відома наведене розпорядження Губернатора Області Галичина
Кам’янка-Струмилова, 13.IX.1941
КРАЙСГАУПТМАН:
підпис фон Ребай

Розпорядження
Про обмеження місця перебування євреїв в області Галичина
з 1 вересня 1941 р.
На підставі переданих мені прав Управи через §1. поз. 2 і §2 поз. 1 розпорядження про
управління Галичиною з 1.VIII 1941 (Щоденник Розпоряджень для Генерального Губернаторства 1941 № 67) і §5 поз. 1. Першого розпорядження про створення Управи завойованих польських земель від 26. Х. 1939 наказую наступне:
§1
Забороняється всім євреям, які знаходяться в Області Галичина, навіть тимчасово
залишати своє місце проживання. Місцем проживання вважається міська чи сільська
громада, в якій єврей має своє місце перебування або постійне місце проживання, або, за
відсутності цього — останнє місце перебування.
Обмеження поз. 1 не є обов’язковими до виконання в разі суспільного інтересу або особистої зацікавленості в ситуації, коли євреї в межах їх службових обов’язків, або, у виняткових випадках, в дозволеному їм статусі як покупці, переходять кордон громади, в якій


148

Архів Інституту Іудаїки, ф.20, оп.1, спр. 1, № 10

Юлія Смілянська

Голокост на території України. 1941–1944 рр.

вони перебували. В останньому випадку єврей повинен мати спеціальний дозвіл на листі
Відділу Внутрішнього Управління у Губернаторстві Області Галичина.
§2
Прохання про виключення з §1. поз. 1. може розглядати місцевий Крайсгауптман, а для
міста Львова, виключеного з округу, Штадтгауптман у Львові.
§3
Порушення цього розпорядження караються тюремним ув’язненням до 3 місяців і грошима до 1000 зл. або одним з цих покарань.
Замість або крім вищезазначених покарань може бути застосоване ув’язнення в трудовий табір.
Покарання і відправлення в трудовий табір знаходяться в компетенції Крайсгауптманов в загальному випадку і Штадтгаутмана у Львові.
§4
Розпорядження входить в силу з 5 вересня 1941 року.
Львів, 1 вересня 1941

Службові настанови
старостам та міським головам в частині реєстрації населення
та видачі посвідчень особи
1. Ця настанова є доповненням до офіційного оповіщення населення і підлягає по
стійному (секретному) зберіганню в старости або міського голови.
2. Канцелярських працівників старостатів або міських управлінь ознайомлювати зі
змістом постанови лише в тій частині, яка їм необхідна для їх роботи.
Старости і міські голови зобов’язані вести і постійно тримати в поточному стані згадані нижче списки. На вимогу ці списки пред’являються німецьким військово-контрольним органам, а також німецькій поліції і німецькій службі охорони (СД).
1. «Список жителів»
Усіх осіб, які до 22.6.1941 р. мали в даному місці своє постійне місце проживання (там
проживали) і в даний час ще проживають, за винятком:
а) жидів;
б) іноземців;
в) тих, хто повернувся або звільнених військовополонених червоноармійців, а також
осіб обох статей, що мали або мають відношення до червоної армії, наприклад: військові лікарі, всякого штибу військовий склад жіночої статі військово-санітарних
частин і штабів, оскільки такий був обмундирований або ніс службу в частинах
або штабах, а також радистки або телефоністки, що несли службу в будівельних
та інших частинах;
г) партизани (старі партизани), запідозрені в партизанській діяльності і шпигун
стві особи обох статей, а також дружини та діти, які співмешкають з ними;


Архів Інституту Іудаїки, ф. 20, оп. 1, спр. 1, № 13.
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д) теперішні та колишні члени комуністичної партії і їх підорганізацій (комсомольці, піонери), а також дружини та діти, які співмешкають з ними;
е) політично неблагонадійні елементи обох статей, активісти, безпартійні співробітники відділів НКВС, пожежні, вищі безпартійні службовці комунальних,
урядових і судових установ, особи, що дають притулок запідозреним в партизанщині або шпигунстві елементам, а також дружини та діти, які співмешкають
з ними;
ж) кримінальні елементи, а також дружини та діти, які співмешкають з ними.
2. «Списки для приїжджих»

Для осіб, які оселилися після 22.6.1941 р., будуть поселятися або тимчасово знаходяться в даній громаді, оскільки ці особи за тотожними причинами, перерахованими у «Списку жителів» під пунктами а) до ж) не підлягають виключенню.
Міські голови та старости беруть на себе при реєстрації в «Список жителів» або
в «Список для приїжджих» особисту відповідальність за благонадійність реєстро
ваних осіб.
3. «Особливий список»
(офіційному оприлюдненню населенню не підлягає)
Для всіх осіб, які через чинники, що були перелічені у параграфі 1 (від а до ж) не підлягають реєстрації в «Списках для приїжджих» або в «Списках жителів».
У цьому «Особливому списку» повинно бути особливо відзначено з позначкою:
— «J» внесені в пункт I а) — жиди,
— «А» «» I б) — іноземці тощо;
— «ВА» «» I в) — червоноармійці тощо;
— Р «» I г) — партизани тощо;
— К «» I д) — комуністи тощо;
— РО «» I е) — політично неблагонадійні тощо;
— KS «» I ж) — кримінальні злочинці тощо.
Староста або міський голова «Особливий список зобов’язаний вести особисто». У великих громадах він цю роботу має право доручити особливо благонадійному співробітникові. Список повинен зберігатися надійно.
4. Викреслювання і зміни в списках
Оскільки такі за особливих обставин виявляться необхідними, повинні проводитися негайно. Викреслювання з «особливого списку» і «списку приїжджих», а також переноси з
цих списків в «список мешканців» повинні в кожному випадку бути проведені із зазначенням числа та з власноручним підписом старости або міського голови.
Всі списки заготовляються негайно. Реєстрація, що велася до цього часу у старих списках, має бути негайно перенесена до нових списків.
5. Обов’язковість реєстрації
а) Старости і міські голови зобов’язані надати німецькій комендатурі копії «списку
приїжджих» і «особливого списку» (з додатковими позначками). Про всі доповнен-
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ня (кожну зміну) «списку приїжджих» і «особливого списку» також негайно повідомляється німецькій комендатурі.

Реєстрації не підлягають особи, які належать до німецької армії чи до іншої німецької
влади.
б) Старости і міські голови призначають в кожному будинку підходящого жителя,
який спільно з ними несе відповідальність за те, що в будинку не перебувають чужі
(не допущені до проживання) особи.
в) Приїжджі і не місцеві жителі, включаючи родичів й тих, хто повернувся, зобов’язані
після прибуття негайно з’явитися до старости чи міського голови для отримання дозволу на ночівлю або проживання.
Дозвіл на ночівлю або проживання квартировласником (не приїжджим) наступного дня
повертається міському голові.
Квартировласники, які без такого дозволу або на підставі підробленого дозволу допу
стять приїжджих (включаючи і родичів) на постій, будуть також розстріляні як ті особи, які без письмового дозволу старости або міського голови скористаються постоєм
(тобто за ніч будуть ховатися).
III
Посвідчення особи
Всі жителі обох статей старші 16 років, що містяться в «списку жителів» або в «списку для приїжджих», зобов’язані мати при собі посвідчення особи, видане старостою або
міським головою їх місця проживання.
З видачею посвідчення особи старости і міські голови беруть на себе особисту відповідальність за благонадійність власника посвідчення особи.
…
б) У тих випадках, коли ці особи паспорта не мають, їм видається «тимчасове по
свідчення особи».
Особи, які перебувають у «особливому списку», реєстраційної позначки або «тимчасового посвідчення» не отримують.
Виготовлені в деяких громадах тимчасові паспорти негайно вилучаються з користування і згодом замінюються «тимчасовим посвідченням особи» тільки в тому випадку,
якщо мова йде про осіб, що знаходяться в «списку жителів» або «списку приїжджих».
Радянські паспорти і «тимчасові посвідчення особистості» дійсні строком на один рік.
У всіх випадках сумніву старости або міські голови повинні звертатися за роз’ясненням
до найближчої німецької комендатури.
IV
Старостам і міським головам забороняється видача будь-яких перепусток. Посвідки
з цього приводу видаються німецькими комендатурами.

Вже восени 1941 року починаються страти за невиконання цих розпоряджень.


Архів Інституту Іудаїки, ф. 20, оп. 1, спр. 1, № 35.
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Зі звіту ортскомендатури І/853, Миколаїв, від 31.08.1941 р.

СД за попередній тиждень стратила 230 євреїв, оскільки вони не з’явилися на реєстрацію і закликали інших жителів не підкорятися німецькій військовій владі…»
Звіт про діяльність зондеркоманди 11а в Херсоні з 22.08 по 10.09.1941 р.

Єврейське питання в першій його частині розглянуто. Вже 23.08.41 євреям було наказано носити зірку і зареєструватися… Після того, як були виконані ідентифікація та облік
євреїв, їх, для полегшення контролю зігнали на кілька ізольованих вулиць»10

Економічні питання
Пограбування населення. Виключення євреїв з економічного, політичного, соціального життя
Єврейське населення було обмежено в соціально-економічних правах.
У серпні 1941 року на окупованих територіях починає діяти ціла низка законів про
торгівлю і промисловість. У деяких місцях єврейські підприємства ще не закривають, але
зобов’язують зробити вивіски «жидівське підпріємство». Наступним кроком була експропріація цих підприємств.
Наказ
26-го серпня 1941 року
Щодо торгівлі та промисловості

1. Всі торгові, ремісничі і промислові підприємства повинні вивісити над входом виразно написані прізвища керівників, або завідувача. Ці написи мають бути написані спочатку німецькою, потім українською мовами.
2. Приватні торгові, великі торговельні підприємства, ремісники і фабрики повинні
оповіщати перед своїм відкриттям (або відразу після відкриття) комендатуру
через Начальника Управління з точним визначенням відповідального керівника,
або завідувача підприємством і його адресою.
3. Підприємства, що належать євреям або керовані євреями, повинні мати на вітрині і на вхідних дверях ясно написані вивіски «єврейське підприємство».
4. Торгівля не може починатися раніше 7 год. ранку і повинна закінчуватися не пізніше
7 години вечора за сонячним часом. Єврейські підприємства зобов’язані працювати
також і в суботу. Неділя та церковні свята — загальні дні відпочинку. Відхилення
в окремих випадках допускаються, особливо для забезпечення військових частин.
5. Торгівля на вулицях категорично забороняється. Порушення будуть суворо каратися. Торгівля допускається тільки в зазначених місцях і на торговій площі.
До предметів, якими можна торгувати на базарній площі, головним чином, відносяться тільки сільськогосподарські продукти, за винятком м’яса і м’ясних виробів, які продаються в магазинах.


А. Круглов. Сбірник документів і матеріалів про знищення нацистами євреїв України в 1941–1944 роках. К.,
2002, С. 67.

10
А. Круглов. Сбірник документів і матеріалів про знищення нацистами євреїв України в 1941–1944 роках. К.,
2002, С. 66.
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6. Торгівля на базарах починається з 7:00 і закінчується із заходом сонця, але не пізніше 19 годин. Євреї можуть купувати на базарі тільки з 10 ранку.
7. Нагляд за виконанням цієї постанови накладається на Міську Міліцію.
Голова Міської Управи.
Комендант11

Купівля продуктів на базарі лише з 10:00 (пункт 6) — не просто приниження. У невеликих містах базари працюють рано вранці. Після 10 годин основна маса селян їде. Це розпорядження — перші кроки до одного зі способів знищення людей — до голодної смерті.
Постанови, тимчасові розпорядження та інші законодавчі акти, що регламентують
економічне життя всього населення окупованих територій, також приділяли особливу
увагу єврейському населенню. У «Тимчасовому розпорядженні про збір податків на території Рейхскомісаріату для України», яке було поширено в ряді газет (у тому числі і «Українському слові» (Київ), і в газеті «Дзвін» (Біла Церква) оподаткування єврейських підприємств та єврейського населення виділено в особливі параграфи.
Тимчасове розпорядження
про збір податків на території Рейхскомісаріату
для України

§1. Загальні постанови
Всі податки та всі інші грошові обкладання збираються від імені Райхкомісара (Державного Комісара) і виплачуються без виключень в касу Райхкомісара.
§2. Застосування радянського права про податки і грошові збори
1) Усі радянські постанови (закони і розпорядження влади) про збір податків та інші
грошові збори, які діяли до 21 червня 1941 року, мають силу тимчасових і надалі.

…

2) До нових постанов збираються тільки ті податки і грошові збори, які вказані
в наступних параграфах. Збори проходитимуть за радянськими постановами,
якщо в наступних параграфах немає ніяких змін.

§11.
Виплата зекономлених частин заробітної плати євреїв
1) Державні підприємства і організації, які залучають євреїв, повинні виплачувати
різницю між загальновстановленими ставками зарплатні і ставками, визначеними для євреїв.
2) Виплата повинна надходити за минулий місяць не пізніше 5-го кожного місяця.
§12.
Данина від євреїв
1) З євреїв стягується данина.
…

2) Гебітскоміссра (Окружний комісар) встановлює місцевий розмір грошових зборів
з євреїв.

Рівне, 21 жовтня 1941 р.

11

12

(–) КОХ.
Райхкоміссар для України12

«Уманський голос», Умань, 4.09.41, №2, стор.4

Дзвін, 03.12.1941, № 13, Біла Церква, стор. 2 він же «Українське слово», Київ, 23.11.12, № 65, C. 4
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Постанова
Уманського Міського Управління від 17 жовтня 1941 року
Про введення державних і місцевих податків

…
III
Оподаткування Євреїв
1. Євреї, які підлягають оподаткуванню вищезазначеними податками і зборами, повинні
виплачувати їх у подвійному розмірі13.
…

Євреї були позбавлені права власності на своє майно. На єврейське населення постійно накладалися численні контрибуції, податки, штрафи. Часто суми були явно нереальними, що призводило до наступних репресій, страт заручників тощо.
На єврейську громаду нерідко покладалися витрати з переселення в гетто.
Геттоїзація

Наступний крок «остаточного рішення» — геттоїзація. Створення «єврейських
районів», до яких переселяють жителів міст і містечок.
Російський дослідник І. Альтман в книзі «Жертви ненависті» наводить цифру — 442 гетто і таборів на окупованій території України в межах на 22 червня 1941 року. Крім того, на
територіях, які увійшли до складу України пізніше, було ще не менше 16 гетто — 4 в Криму
(Ялта, Феодосія, Євпаторія, Джанкой), 11 на території сучасної Закарпатської області14.
По зонах окупації гетто в Україні розподілялися наступним чином:
— Рейхскомісаріат «Україна» — 159
— «Дистрикт Галітчіна» — 78
— «Трансністрія» — 175
— Буковина — 1015
— Військова адміністрація — 2016
Крім гетто були сотні трудових і десятки транзитних і концентраційних таборів. Точну кількість гетто встановити досить складно, оскільки немає остаточного визначення
відмінностей між гетто, концтабором, трудовим табором.
Після створення гетто вихід за його межі стає неможливим. Смертна кара загрожувала і тим, хто спробує вийти, і тим, хто дасть втікачам притулок. Іноді замість гетто в населених пунктах виділяли кілька вулиць, на яких концентрували єврейське населення.
Найчастіше гетто (особливо в зоні військової адміністрації і в Рейхскомісаріаті Україна) існували недовго. Вони завжди були лише проміжним етапом «остаточного рішення».
Після переселення порушувалися права про недоторканність помешкань. Єврейське
майно (квартири, меблі) переходило у власність нацистським властям і іноді частково передавалось неєврейському населенню.
13

14
15

16
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«Уманський голос», № 16, 26.10.41, стор. 4.

І. Альтман. «Жертви ненависті», М., Фонд «Ковчег», стор. 87.

З моменту окупації Буковина стала провінцією Румунії.

І. Альтман. «Жертви ненависті», М., Фонд «Ковчег», стор. 102.
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Обмеження місця проживання в Генеральному Губернаторстві
Розпорядження про обмеження місця проживання в Генеральному Губернаторстві,
які були обов’язкові до виконання в інших Дистриктах, тепер обов’язкові і в Дистрикті Галичина. Згідно з цими розпорядженнями, адміністративна влада може на підвідомчій їй
території обмежити на якийсь час місце проживання деяких окремих осіб або груп. Цим
групам можна також наказати залишити на місці попереднього місця проживання своє
майно, а за евентуальні збитки, які можуть в результаті статися, вони не можуть мати претензій на компенсації. Хто не підкориться цим розпорядженням, буде покараний. Євреїв,
які без дозволу залишать визначені для них райони і тим, хто свідомо надає їм притулок,
загрожує смертна кара. Покарання чекає й на тих, хто підбурює і допомагає порушити це
розпорядження17.
Накази про створення гетто часто не тільки регламентували порядок переселення,
але й принижували гідність людей, оскільки містили іноді абсолютно абсурдні звинувачення.
Єврейський район в Станиславові
Станіславів, 28 листопада

На підставі розпорядження управи міста Станіславова виділено для єврейського населення окрему ділянку в південній частині міста. Ця ділянка займає старий район Бельведер, включаючи нове єврейське кладовище на кордоні міста Станиславова і села Крехівці. Кордон єврейської ділянки проходить берегом р. Бистриця, єврейським цвинтарем,
вул. Казимірівською, за греко-католицьким костелом і по вул. Галицькій знову на річку
Бистрицю. Всі арійці з цієї ділянки переселилися в інші райони; арійські промислові підприємства залишаються в єврейському районі. У місті вже почався переселенський рух:
по вулицях їдуть різні вози, візки і підводи з меблями в бік єврейського району. Це «переселення» повинно було завершитися до 20 ц. м., але у зв’язку з тим, що переселенців багато,
цей термін продовжено до кінця цього місяця. Є надія, що з переходом євреїв в окремий
район, закінчиться в місті накручування цін на споживчі товари, бо євреї платили селянам будь-які ціни за сільськогосподарські продукти. Хочеться вірити, що покращиться
і стан здоров’я городян, бо, як відомо, єврейські вулиці в містах були постійним джерелом заразних хвороб (наприклад тифу)18.

Євреї були позбавлені права на дотримання релігійних обрядів. Нацисти знищували
синагоги, в містах відбувалися публічні знущання над релігійними людьми, над рабинами. Виривали бороди, змушували топтати сувої Тори, розбивати надгробки на єврейських
кладовищах…
Медичні установи були розділені на «арійські» та «неарійські» (єврейські). З єврейських лікарень було вивезено все обладнання, практично не було ліків.
Особливий статус мало шлюбно-сімейне право. Змішані шлюби оголошувалися недійсними. У ряді місць єврейське подружжя піддавалося стерилізації. З літа 1942 року єврейські жінки не мали права народжувати.
Трудова повинність у єврейського населення починалася з 14 років, у чоловіків —
з 12 років. Права на відпочинок практично не було.
17

18

Львівські вісті, 11.01.1942, стор.3, «Воля покуття», 18.01.1942
Львівські вісті, 28.11.1941, стор.3
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Розпорядження
про введення примусових робіт для єврейського населення ГГ
від 26.10.1939, Дн. Розп. ч. 1, с. 6

§1. Для євреїв, які живуть в Генерал-Губернаторстві негайно вводиться обов’язкова трудова повинність. З цією метою євреїв включають в робочі відділення примусової праці.
§2. Остаточну постанову про виконання цього розпорядження видасть Вищий командир СС та поліції19.
Друга виконавча постанова
до припису від 26.10.1939, про введення примусових робіт
для єврейського населення в ГГ., з 12.12.1939. Дн. Предп. ч. 14, ст. 246
§1. Всі єврейські жителі ГГ., від повних 14 років до 60 повних років життя зобов’язані
відбувати примусові роботи. Термін примусових робіт триває офіційно 2 роки, продовжується, якщо за цей час не вдалося досягти виховної мети примусових робіт.
§2. Тих, хто підлягає примусовим роботам, ув’язнюють, з метою використання їх робочої сили, до так званих робочих таборів. Обмежено працездатних осіб використовують
відповідно до їх фізичних можливостей.
§3. Складання списків осіб, які підлягають використанню на примусових роботах, стосується, в першу чергу, євреїв чоловічої статі від повних 12 років до кінця 60-того року
життя. Згаданих викликають повідомленням представників влади, після особливого
розпорядження Старост / Міських /, які будуть видані, зареєструватися в місцевій єврейській раді, включенням їх в поіменну картотеку. Представники влади поряд з єврейською радою несуть відповідальність за правдивість підготовлених списків.
§4. Залучення до праці послідує згідно зі спеціальним розпорядженням німецької влади.
§5. Євреї, вписані в іменну картотеку, зобов’язані з’явитися в точно зазначений час на
пункти збору. З собою мати продукти на два дні і дві чистих ковдри.
Ремісники, а так само власники верстатів, повинні доставити до місця збору все обладнання. Перевіз обладнання до місця збору в даному випадку необхідно забезпечити шляхом звернення до єврейської ради. Питання про ремісничі машини і обладнання, що є власністю відділу
примусової праці, після призову ремісника повинні вирішуватися службою примусової праці.
§6. /1/ З негайним обов’язковим виконанням забороняється всім, хто підлягає примусовій трудової повинності, продавати, закладати або намагатися іншим чином, без
письмового дозволу Старости / Міського / користуватися професійним обладнанням,
а також машинами та оснащенням, що знаходяться в їх розпорядженні. Крім цього забороняється псувати або ховати вищезазначене обладнання.
/2/ Придбання або хоча б тільки позичання вищевказаного обладнання без письмового
дозволу Старости / Міського / заборонено.
§7. Тюремним покаранням до 10 років будуть покарані євреї20:
…
Крім цього буде конфісковано їхнє майно21.
19

ГАЛО, ф. 35, оп. 12, С. 67, С. 29.

21

ГАЛО, ф. 35, оп. 12, С. 67, С. 30.

20

Тут перелічені всі передбачені покарання за проступки, що пов’язані з порушенням приписів про примусові
роботи, перераховані в документі.
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Єврейські діти були позбавлені права на освіту. Навчання не допускалося ні в звичайних, ні в спеціальних школах. Якщо єврейських дітей виявляли в дитячих будинках, їх або
переселяли в гетто, або відразу знищували.
Останні етапи «остаточного рішення» — депортація та знищення

Депортаціям, в тому сенсі, який був прийнятий для євреїв окупованих територій Західної Європи і самої Німеччини, піддалася невелика частина українського єврейства.
У табори смерті була відправлена невелика частина євреїв Галичини та, в 1944 році, закарпатське єврейство. Більшість євреїв на українських землях були вбиті поблизу місць
свого проживання.
Особливості Голокосту в різних зонах окупації
У період Голокосту територія України була розділена на кілька зон окупації. Більша
частина сучасної території країни знаходилася під контролем військової адміністрації
і цивільної адміністрації Рейхскомісаріату «Україна»; території, що до 1939 року належали Польщі — Львівська, Станіславська (сьогодні — Івано-Франківська) і частина Тернопільської області, були включені в Генерал-Губернаторство як дистрикт «Галичина»;
територія між Південним Бугом і Дністром — Трансністрія — перебувала під контролем
румунської адміністрації; Буковина увійшла до складу Румунського королівства; Закарпаття належало ще одному союзнику Німеччини — Угорщині. І хоча мета нацистів була
одна — повністю знищити єврейське населення на окупованих територіях, способи і «сценарії» знищення були різні.
Зони німецької окупації формувались таким чином: спочатку всі окуповані території
перебували під контролем німецького військового командування. У міру просування армії, влада поступово передавалася цивільній адміністрації.
До 1942 року зона військової адміністрації включала Дніпропетровську, Запорізьку,
Харківську, Ворошиловградську (Луганську), Донецьку (до початку війни — Сталінську)
області та Крим.
Більша частина сучасної території України і частина Білорусії були передані цивільній адміністрації Рейхскомісаріату «Україна» з центром спочатку в Бресті, а потім в Рівному. Ця зона була розділена на округи «Волинь-Подолія», «Житомир», «Миколаїв», «Таврія», «Дніпропетровськ».
«Остаточне вирішення єврейського питання» в Рейхскомісаріаті «Україна» і зоні
військової адміністрації почалося з перших днів окупації. Перші масові розстріли починаються в червні 1941 року. Вже в липні нацисти починають розстріли жінок. У серпні
на території України, вперше в історії ШОА розстріляні єврейські діти. Знищення відбувається з жахливою швидкістю. 29 вересня 1941 в Києві нацисти переходять до тотального знищення. «Всі євреї міста Києва…» так було написано в об’явах, що з’явилися на вулицях Києва 28 вересня 1941 року. Це був не перший масовий розстріл. Вже розстріляні
і вбиті в погромах десятки тисяч людей в Кам’янець-Подільському, Бердичеві, Львові…
Але «всі» — означає перехід до тотального знищення. Саме тому Бабин Яр став символом
Голокосту, поряд з Аушвіцем або Треблінкою.
33 771 розстріляний за перші два дні «акції». Мінімум 5 тисяч наступного дня. 2 жовт
ня нацисти і поліцаї сортували одяг та речі розстріляних.
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Бабин Яр продовжать використовувати як місце розстрілів весь період окупації. Причому розстрілювали не лише підпільників або «ворогів рейху», не тільки євреїв, які намагалися сховатися і були виявлені, але і заручників. Ця практика часто використовувалася на окупованих територіях: страчували людей, які жодним чином не мали відношення
до дій проти німецької влади, не порушили жодного розпорядження. Якщо інформація
про масові розстріли не афішувалася (хоча і не завжди ретельно приховувалася від решти населення), то заручників або страчували привселюдно, або інформація про їх страти
з’являлася в окупаційній пресі.
Подібний порядок був звичайним для території Рейхскомісаріату «Україна» та зони
військової адміністрації. Оголошення або наказ, збір людей у певному місці, потім шлях
до місця страти (яру, із заздалегідь викопаними ямами, іноді — шахтам) і — вбивство.
Іноді, коли у влади не вистачало ресурсів здійснити страту відразу, створювалися тимчасові гетто (як, наприклад, у Харкові), в якому люди очікували на страту.
Ці території були швидше за все «очищені» від єврейського населення, яке восени
1941 — навесні 1942 було практично все знищено. Невелику кількість людей, що використовувалися в робочих таборах, було знищено до 1943 року. Кількість жертв єврейського населення в Рейхскомісаріаті «Україна» — близько 580 тисяч чоловік.
Галичина

Львівська, Станіславська (Івано-Франківська) і частина Тернопільської області,
тобто території, які до 1939 року належали Польщі, вже в серпні 1941 року включаються до складу Генерал-Губернаторства як Дистрикт (район) Галичина. У цій зоні окупації євреї пройдуть всі «етапи» пекла ШОА. Реєстрація, ідентифікація, геттоізація, депортації до таборів смерті, знущання, звірячі вбивства, масові розстріли — все це впаде
на західноукраїнське єврейство. «Сценарій» знищення нагадує польський, але значно
більш жорстокий, бо, на думку нацистів, ці території вже «заражені комуністичними
ідеями».
Голокост в Галичині — це химерна суміш методів, які застосовуються на території
СРСР і «західного зразка». Перші кілька місяців окупації стають своєрідною «прискореною демонстрацією» подій, які в Німеччині відбувалися з 1933 по 1939 рік.
Трохи змінюється порядок того, що відбувається, сім років укладаються в кілька
місяців, незрівнянно більше крові і смертей, але основні віхи знайомі. Тут і Львівський
варіант «Кришталевої ночі», й публічне спалення книг, і витіснення євреїв з економічного, політичного, соціального життя міста, гетто, табори, депортації — все те, що можна
назвати «західним варіантом». Поряд з цим, з перших же днів — погроми, грабежі, знущання, розстріли — тобто все те, що було притаманне «східним територіям».
Вже 25 червня 1941 зондеркоманда 4а прибуває в Сокаль, наступного дня починаються перші розстріли22.
Включення до складу Генерал-Губернаторства означає включення даної території до
антиєврейської законодавчої системи, що розробляється з 1939 року в Польщі. Публікації
законів, чинних на окупованій території, передувало звернення до населення нового глави (губернатора) Генерал-Губернаторства Ганса Франка:

22
А. Круглов. Сбірник документів і матеріалів про знищення нацистами євреїв України в 1941–1944 роках. К.,
2002, С. 333–334.
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Жахливі роки терпіння і приниження нетямущим самовільним режимом варшавської
правлячої кліки і жорстокої влади насильства Рад залишилися в минулому. Тисячі ваших Братів і Сестер пали безвинними жертвами жидівсько-більшовицької жаги крові.
Солдати Адольфа Гітлера звільнили Вас від системи знущань, терору і, серед найтяжчих
жертв — руйнування культури. Могутня Великогерманська Держава бере Вас під свою
охорону. Ім’я Адольфа Гітлера стане запорукою, що час жахіття вже ніколи не повернеться.

Крім запевнень, що «час жахіття вже ніколи не повернеться», до відома населення доводиться ціла низка розпоряджень та постанов, що вже діють на території Польщі, а тепер прийшли і в Східну Галичину.
Перші дні окупації супроводжуються погромами, що забрали тисячі життів. У Львові
(місто окуповане 30 червня) нацисти спровокували жахливу хвилю насильств, відкривши в’язниці, і продемонструвавши населенню тіла розстріляних НКВС в’язнів. Жителям
Львова повідомили, що розстріли проводили євреї. Єврейських чоловіків нацисти стали
зганяти в тюрми, щоб витягувати тіла, а в місті почався погром. До 3 липня було вбито
більше 4000 чоловік.
У липні виходить наказ про носіння розпізнавальних знаків. Починається законодавче виключення євреїв з різних сфер життя і виділення їх в ізольовану групу, яка протиставляється решті населення.

…

Звіт
фюрера СС і поліції в «окрузі Галичина»
групенфюрера СС Кацмана від 30 липня 1943
Рішення єврейського питання в окрузі Галичина

Нашим першим заходом на цьому шляху було запровадження для мітки євреїв білої нарукавної пов’язки з блакитною зіркою Давида. За розпорядженням генерал-губернатора
вся відповідальність за проведення цього заходу, а також за реєстрацію євреїв і створення єврейських рад, була покладена на внутрішнє управління23.
Кінець жидівській торгівлі
У Львові заборонено жидам займатися торгівлею. Це розпорядження сприйнято народом як значне полегшення в економічному житті24.
Не купувати в жидів меблі!
Останнім часом часто відбуваються різні трансакції між жидами і арійцями, зокрема,
коли мова йде про меблі. Слід зазначити, що такі торговельні взаємини євреїв з арійцями можуть завдати шкоди або мати неприємні наслідки. Продавати або купувати
побутові меблі мають право арійці тільки між собою. Перевезення куплених меблів вимагає особливого дозволу, яке отримують в Житловій комісії по вулиці Батогого 26.
Для цієї мети необхідно подати заяву, докладаючи до неї перелік і кількість меблів,
а також повідомити, якої національності продавець, який повинен власноручно розпи23
А. Круглов. Сбірник документів і матеріалів про знищення нацистами євреїв України в 1941–1944 роках. К.,
2002, С. 308–318.
24

Львівські вісті, 11.08.41, № 2, стор. 4.

159

Частина 1

ГЕНОЦИД. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ. ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

сатися під цим переліком. Всі ці документи повинні мати підтвердження від управління
будинком25.
Окремі трамваї для євреїв
Дирекція Львівських трамваїв повідомляє, що євреям дозволено їхати тільки в трамвайних вагонах з написом «Nur furuü Juden». Кожен третій одновагонний трамвай і кожен другий причіп позначають написом «Nur furuü Juden», і тільки такими вагонами
дозволено їздити євреям з 26 серпня цього року26.
Пасажир у трамваї
Трапляється й так, що пасажир у трамваї змушений заплатити штраф 3 райхсмарки.
Причина проста: пасажир сів не у свій вагон. З’ясовується, що як єврею не дозволено
входити в трамвайний вагон, призначений для арійця, так і арійцям не дозволяється користуватися трамваєм, в якому є напис: «Нур фір Юден» — «Тільки для євреїв».
Щоб краще орієнтувати пасажирів, віддруковані таблички з написом: «Нур фір Аріер» —
«Тільки для арійців». Ці таблички висять уже в деяких трамваях27.
Розпорядження № 21
З негайним набуттям чинності забороняю єврейському населенню
вхід на ринок з 6 ранку до 12 години дня.
Євреям дозволяється купувати лише від 12 до 14 години.
При невиконанні цього розпорядження каратимуться як покупці, так і продавці грошима до 1000 зл., у разі несплати — арештом до 3-х місяців.
Львів, дня 12 вересня 1941
Der Stedthauptmann
KUJATH28

У серпні 1941 відбувається захід, що дуже нагадує за сценарієм нацистські свята в Німеччині. Аж до спалення книг.
Свято на Підлісній горі

24 серпня відбудеться на Підлісній горі свято на честь Маркіяна Шашкевича. Відбудеться панахида за полеглими. У програмі річ представника повіту, народні пісні, концерт оркестру, спалювання більшовицької літератури і парад перед пам’ятником Шашкевича29.

Знову спливають слова поета Г. Гейне: «Там де спалюють книги, будуть спалювати людей»… І знову збулося це пророцтво…
Окупаційний порядок досить суворий для всіх. Продукти отримують за картками. Наступний документ демонструє, яким чином змінюється расова політика нацистів на окупованих територіях. Тут арійці — не тільки німці, українці, поляки, але й інші! Не арійці —
тільки євреї. І норми продуктів для них в два рази менше, ніж для решти.
25

26
27

28
29
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Оповіщення

З 22 жовтня 1941 населенню Львова будуть видаватися нові картки на закупівлю палива і нафти, а також продуктові картки на листопад ц. р.
Ці картки будуть видавати міські Управи будинків, кожна в своєму районі. Управдоми кожного житлового будинку зобов’язані надати керівникам місцевих Управ будинків до 20 жовт
ня ц. м. списки всіх мешканців житлового будинку в двох примірниках за таким зразком:
Район _____________________ Вулиця ____________________
Номер Управління вдома _____ Номер будинку _______________

Номер отриманої
продовольчої карти

Подпись отбирающего

Підтвердження
відбору карти

Тип освітлення
(електричне, газове, шляхом
використання нафти?

Кількість кімнат с кухнею?

Чи є ті, хто палить?
Тільки чоловіки від 18 років

Інші

Польська

Російська

Українська

Еврейське походження

арійці

Volksdeutsche

Reichsdeutsche

Національність

інших

від 2-х років

до 2-х років

Номер приміщення

Прізвище та ім’я глави родини
та усіх членів родини

Дата народження
Дітей

Чи газифікаване приміщення?

Номер приміщення

Кожен житель отримує окрему харчову картку; картки на паливо та нафту отримує
кожна родина. Власники карток зобов’язані зареєструватися до 31 жовтня п. р. у відповідних магазинах (складах палива).
Штадтгауптман
з. з. ГЕТЕ30

Паралельно влітку 1941 року триває фізичне знищення галицького єврейства. Нацисти припинили погроми. Розстріли проводили тепер члени айнзацкоманді за допомогою
«місцевих сил» — української міліції.
8 листопада 1941 вийшов наказ про створення Львівського гетто, яке стало третім
за величиною, після Варшавського та Лодзинського. У район, в якому до війни жили
приблизно 35 тисяч чоловік, до 15 грудня повинні були переселитися майже 130 тисяч.
До цього часу нацисти провели кілька акцій і розстріляли тисячі чоловік. Більшу частину
львівської єврейської інтелігенції знищили під час так званої «телефонної акція». Єврейські прізвища та адреси брали з телефонної книги. Потім нацисти зажадали скласти списки тих, хто потребує соціальної допомоги. Згідно з цими списками близько 5000 старих
і хворих були розстріляні.
В гетто були створені умови «несумісні з життям». Норма хліба — 70 г на людину
в день, відсутність палива, ліків, складнощі з водою — все це призвело до масових смертей вже за декілька тижнів. Нелюдські акції в пологовому будинку і лікарнях, вбивства
дітей, перевід працездатних до Яновського робочого табору, депортації в Белжець — все
це призвело до знищення львівського єврейства. У січні 1943 Львівське гетто офіційно
стає Єврейським табором. При цьому територію його вчергове скоротили і розстріляли
близько 20 000 чоловік.
30

Львівські вісті, 15.10.41, № 58, стор. 4.
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1 червня 1943 починається знищення табору. Євреї вчинили збройний опір, але
шансів на порятунок не було. Нацисти спалювали будинки, в яких перебували люди. Багато згоріли живцем. Близько 3000 осіб було вбито при ліквідації гетто. Близько 7000 вивезено до Янова і розстріляно в «Пісках».
У червні 1943 року нацисти оголосили Львів «вільним від євреїв» (юденфрай).
ВИПИСКА З АКТА
судово-медичної експертизи міста Львова
Висновок

Оглядом території, прилеглій до Яновського табору, безперечно встановлюється, що на поверхні пагорбів і в балках-виїмках відбулося масове поховання і знищення людських трупів.
…Величезна кількість пучків і клубків волосся різного кольору, довжини і характеру,
свідчить про те, що тут була похована маса трупів… Частина трупів, що залишилася,
переважно кістки, були витягнуті і піддані спаленню.
…
Характер попелу, що складається з дуже дрібних шматочків кісток, і крихкість більш
великих уламків кісток свідчить про те, що спалення трупів було здійснено при досить
високій температурі. Попіл, що залишився при спаленні трупів, заривався в різних місцях, на глибину до 2-х метрів окремими шарами товщиною від 7 до 15 см. Таких місць
поховань виявлено близько 60. Крім того попіл з кістками розсипався по поверхні майже
усієї оглянутої комісією території.
Враховуючи загальну площу закапування і розсіювання попелу кісток, що перевищує
2 квадратних кілометри, слід припускати по самим приблизним підрахунками, що кількість спалених трупів повинна перевищувати 200,000… 31

Таку ж долю розділили ті, хто опинився в гетто Станіслава, Теребовлі, Чортківа і ще
в 78 гетто, а також у робочих таборах Галичини.
Всього в цій зоні окупації було знищено близько 550 тисяч євреїв.
Залишилося 35 вагонів хутра, 20 кг обручок, 3 баула поштових марок, валіза складаних ножиків… Це список «особливо цінних речей», переданий у розпорядження зондерштаба «Рейнхардт» до 30 червня 1943 року…
Звіт
фюрера СС і поліції в «окрузі Галичина»
групенфюрера СС Кацмана від 30 липня 1943 року

…

Рішення єврейського питання в окрузі Галичина

До 27 червня 1943 р. в сукупності було переселено 434 329 євреїв.
Єврейські табори знаходяться у:

Львові Козаках Дрогобичі; Винниках Зборові Бориславі; Острові Озернянах Стрию; Куровичах Тарнополі Сколі; Якторові Глибочеку Болехові; Лацках Великих Бірках Брошневі;
Плугові Кам’янках Небилові і в них тримається 21 156 євреїв.
Ця кількість продовжує постійно зменшуватися.
31
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Одночасно з акцією по переселенню євреїв проводилася операція по вилученню єврейського
майна. Особливо цінні речі були відправлені в розпорядження зондерштаба «Рейнхардт» […]
Крім меблів і великої кількості текстиля і пр. було, зокрема, вилучено та передано зондерштабу «Рейнхардт»:
Станом на 30.6.1943 р.:
25,580 кг мідних кілець

6,166 кг різних кишенькових годинників

53,190 кг нікелевих монет

3,133 кг кишенькових годинників — срібло

97,581 кг золотих монет

3,425 кг наручних годинників — срібло

82,600 кг нашийних ланцюжків — золото

1,256 кг наручних годинників — золото

6,640 кг нашийних ланцюжків — срібло

2,892 кг кишенькових годинників — золото

4326,780 кг сріблястого брухту

68 фотоапаратів

167,740 срібних монет

98 польових біноклів

18,490 кг залізних монет

7 зібрань поштових марок повн.

20,050 кг латунних монет

5 баулів поштових марок

20,952 кг обручок — золото
22,740 кг перлів

100,550 кг 3 мішки з підробленими кільцями — прикраси

11,740 кг зубного золота — зубні протези

3,290 кг 1 банка з коралами

28,200 кг пудрениць — срібло або метал

0,460 кг 1 ящик з Караллі

44.655 кг золотого брухту

7,495 кг 1 валізу з утримувачами авторучок
і обертовими олівцями

482,900 кг срібних столових приладів
343,100 портсигарів — срібло і метал
20,880 кг золотих кілець з каменями
39,917 кг брошок, сережок і пр.
18,020 кг срібних кілець

1 баул з утримувачами авторучок і обертовими олівцями
1 валіза із запальничками
1 валізу з складаними ножами
1 валізу з частинами годин

Банкноти: папір — метал
261,589.75 доларів США — папір золоті
долара 3 по 5, 18 по 10, 28 по 20

25,671 рос. червінців

2,512.75 кан. доларів

5,277 палест. фунтів

124 арг. песо

9,300 палест. Мілль

18,766.64 венг.пенге

160 літ. ере

231,789 рублів — папір

360 англ. Шилінгів

золоті рублі 1 по 7 ½, 11 по 10, 29 по 5

1 ірл. песо

513 французьких франків

1 угор.

2,460 швед. франків

2 мекс. песо

52 австр. дукатів — золото

10 норв. крон

австр. крони 36 по 10, 25 по 20, 8 по 100

3,817.70 слів. крон

2,229.18.60 англ. Фунтів

435 карбованців

185 гол. фл.

13,490 рум. лей

16795,000 злотих
В ході проведеної в грудні 1941 р. хутряної акції були відправлені 35 вагонів з хутром32.
32
Збірник документів та матеріалів про знищення нацистами євреїв в 1941–1944 роках, склад. А. Круглов, К.,
202, С. 308–318.
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Трансністрія
Цетериторія між Дністром і Південним Бугом з центром спочатку в Тирасполі, потім
в Одесі, якою з 1 вересня 1941р. управляли румунські окупаційні органи. В основному це
була українська територія, що включає Одеську, південну частину Вінницької і західну
частину Миколаївської області. У серпні 1941 р. цією територію пройшли команди оперативної групи D, розстрілявши близько 3 тис. євреїв.
Одеса була окупована 16 жовтня 1941 року. 22 жовтня о 17 год. 35 хв. в будівлі комендатури стався вибух. Під уламками загинув комендант міста Одеси генерал Глугояну
і частина службовців комендатури, в тому числі два німецьких офіцери. 23 жовтня розпочалися страти євреїв і комуністів. Об 11 годині ранку в парку біля порту було встановлено 20 шибениць, на яких були повішені комуністи, а на вулицях, на кожному перехресті
розстрілювали чоловіків, жінок, дівчат. Трупи лежали на вулицях весь день, щоб їх могла
бачити решта населення. Вночі їх поховали.
Телеграма № 562
військового кабінету маршала Антонеску від 23.10.41

У зв’язку з акцією в Одесі, вчиненою місцевими комуністами, і для запобігання подібних
акцій в майбутньому маршал наказує здійснити суворі репресалії:
За кожного румунського або німецького офіцера, загиблого в результаті вибуху, повинні
бути страчені 200 комуністів, за кожного загиблого солдата — 100 комуністів; страти повинні відбутися ще сьогодні. Всі комуністи Одеси повинні бути взяті в якості заручників, також як і члени кожної єврейської сім’ї. 33

Генералу Мачічу:

Телеграма № 563
військового кабінету маршала Антонеску від 24.10.41

Маршал Антонеску наказує репресалії:
1. Страта всіх євреїв з Бессарабії, які знайшли притулок в Одесі.
2. Всі особи, які підпадають під припис від 23 жовтня 1941 р., й досі ще не страчені
і ті, яких можна до них додати, повинні бути поміщені в будівлю, яку має бути
заміновано і підірвано. Ця акція має відбутися в день похорону жертв.
3. Цей наказ повинен бути знищений після прочитання. 34

В цей же час влада намагається упорядкувати (і спростити для себе) грабіж населення, який власне почався з першого дня окупації. Видається наказ про заяву всіх наявних у
людей коштовностей.
В цей же час уточнюється, кого румунська адміністрація вважає євреєм. Це відрізняється і від расових законів, прийнятих в Нюренберзі в 1935 році, і від того, що прийнято в Генерал-Губернаторстві.

33
А. Круглов «Збірник документів та матеріалів про знищення нацистами євреїв в 1941–1944 роках», Київ 2002,
стор. 424, № 3.3.4
34
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Оголошення
військової комендатури м. Одеси

Доводиться до відома єврейського населення, що накази — як видані досі, так і ті, які
видаватимуться в майбутньому — стосуються всіх категорій євреїв без винятку.
З метою уточнення даються нижченаведені роз’яснення:
До розряду осіб єврейського походження відносяться:
1. Усі ті, які мають одного з предків по чоловічій або жіночій лінії єврея.
Сюди ж відносяться і всі ті, які сповідують єврейську релігію, а також євреї різних сект, євреї християни (православні, католики, протестанти), незалежно
від того, коли вони перейшли до сповідання цих релігій, і, нарешті, ті євреї, які не
сповідують жодної релігії.
2. Єврейські жінки, які були одружені чи одружені за особами всякого іншого віросповідання або національності, будь це заміжжя завірено цивільною владою, церковними органами або будь-якими іншими органами, відповідно до місцевих законів.
3. Усі розпорядження, що стосуються євреїв, мають обов’язкову силу не тільки для
євреїв радянського підданства, а для всіх євреїв, незалежно від їх підданства.
4. Розпорядження, що стосуються осіб єврейського походження, мають силу на всій
окупованій території.
ПРЕТОР
Підполковник Нікулеску.35

Десятки документів регламентують подальший «порядок», який включає переселення єврейського населення Одеси в гетто в Слобідку, звідки людей, починаючи з 10 січня
1942 року, вивезли в табори і гетто, розташовані в Богданівці, Доманівці, Печорі, Бершаді
та ін. Вже на багатокілометровому шляху, в страшний холод і вітер, загинули тисячі людей. Інші гинули в гетто.
Одним з найкрупніших був табір знищення в селі Богданівка, в якому наприкінці грудня 1941 р. протягом декількох днів було вбито кілька десятків тисяч євреїв.
У довідці військового прокурора 37-ї армії, що була складена в 1944 р., є наступні рядки:
«В селі Богданівка Доманівського району Одеської області в жовтні 1941 р. німці на території свинарського радгоспу створили табір (гетто), куди зігнали місцевих жителівєвреїв з багатьох районів Одеської області, міста Одеси, Молдавської РСР. У другій половині грудня в таборі перебувало 54 000 чоловік — чоловіків, жінок і дітей різного віку.
Люди розташовувалися в свинарниках, стайнях, хлівах і під відкритим небом. Комендантом був румун Миколає Маленеску. Холод, голод, нестерпний режим важких дорожніх робіт, бруд призводили до смерті щодня 400–500 осіб. 21 грудня 1941 року з міста
Первомайська приїхав загін німців-колоністів на чолі з Гегелем Миколою Михайловичем. Разом з німецькими солдатами вони того ж дня почали розстріли в’язнів у лісі
в 500 метрах від берега річки Південний Буг… До 1 січня 1942 року в гетто залишалося
50 жінок і 150 чоловіків…»

Восени 1941 р., а також в червні і вересні 1942 р. румуни депортували в Трансністрію
близько 147 тис. євреїв з Північної Буковини (Чернівецька область), Бессарабії та власне
Румунії. Дві третини депортованих були жінками та дітьми. Їх розмістили у вже існуючих
35
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гетто і таборах або у знову створених таборах, яких в Трансністрії було майже 120. Приблизно 90 тисяч депортованих загинули в них від голоду і хвороб або були вбиті.
Різні джерела дають різні цифри винищених різними способами на території Трансністрії в 1941–1944 рр. євреїв: від 200 до 330 тисяч, з яких понад 100 тисяч — діти.
Буковина

Особливості єврейської політики на території Північної Буковини пояснюються
тим, що окупована вона була румунсько-німецькими військами 2–7 липня, а з 1 верес
ня 1941 року входить до складу Румунії. Тому після місяця «колоніального управління»
ця земля формально виходить з-під «системи німецького контролю», розглядається румунською владою не як окупована, а як споконвічно румунська, внаслідок чого іноді «рішення єврейського питання» відкладається на догоду економічним, соціальним та іншим інтересам краю.
Одночасно з нападом гітлерівської Німеччини на Радянський Союз, королівська Румунія, будучи союзником нацистів, повернула собі Північну Буковину. Чернівецька область була окупована румунсько-німецькими військами 2–7 липня 1941 року. Згідно з різними статистичними джерелами, в цей час тут проживало 102 — 103 000 євреїв, з яких
60 тисяч були чернівчанами.
Румунські солдати, німецька поліція безпеки і СД (зондеркоманда 10б), українська
поліція відразу ж починають широкомасштабні акції проти єврейського населення. Знущання, грабежі, виселення з квартир, побиття, депортація на примусові роботи. Була спалена велика синагога «Темпль» в Чернівцях. Євреям заборонено було з’являтися в місті
після 14.00, з середини серпня вони зобов’язані були носити жовту зірку. З перших днів
липня починаються масові вбивства. Тільки за три перші місяці окупації було вбито більше 12 тисяч чоловік.
Одночасно проводилася концентрація єврейського населення Буковини в таборах
і гетто для переправи за Дністер. Румуни намагаються позбутися єврейського населення
і з 13 липня по 1 серпня у Вінницьку область переправлені євреї Сокирянського та Кельменецького районів. На початку серпня німці заборонили переправу євреїв через Дністер.
У результаті майже 20 тисяч євреїв були поміщені в табори Сокиряни та Єдинці. Крім цього 49 497 чоловік залишалися в Чернівцях, 4312 в повіті Сторожинець, 559 в Хотині. Були
створені табори Чернівці-Роша, Хотин-Секуряни, Хотин-Едінці, Вижниця-Сторожинець,
Сторожинець, Вашківці-Сторожинець…
1 вересня 1941 року територія між Дністром і Південним Бугом переходить до Румунії, і завдання виселення всіх буковинських євреїв «в область на схід від Дністра»
стає реальною. 4 жовтня 1941 року штаб головнокомандуючого румунської армії передав в комендатуру м. Чернівців наказ Антонеску про депортацію всіх євреїв Буковини
протягом 10 днів «в область на схід від Дністра». На підставі цього наказу губернатор
Буковини генерал Калотеску 10 жовтня 1941 року видає указ про створення у Чернівцях тимчасового гетто, яке мало служити збірним пунктом у ході депортації у Трансністрію всіх буковинських євреїв. З 11 жовтня до 15 листопада 1941 року з Чернівців вивезли 28391 єврея. Їх транспортували в товарних вагонах за Дністер, звідки вони
повинні були продовжувати свій шлях пішки. Багато хто загинув по дорозі від холоду,
виснаження, знущань з боку охорони… У жовтні починається депортація людей з табору Сокиряни та Едінці, яка закінчилася 8 листопада, причому вже по дорозі до Дністра
вбито сотні євреїв.
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Депортації тривали протягом 1941 — 1942 р.р. Всього за Дністер було депортовано
понад 75 тисяч буковинських євреїв. Більше 55 тисяч загинули.
Сьогодні в районних центрах Чернівецької області не набереться і 100 євреїв. У Чернівцях, в яких до війни жило понад 50 тисяч євреїв, зараз їх менше 4000.
Закарпаття

На території сучасної України необхідно виділити ще один регіон, в якому «остаточне
рішення» мало свою специфіку. Нинішня Закарпатська область під час Другої світової війни входила до складу Угорщини, тому закарпатські євреї розділили долю всіх угорських
євреїв.
У 1941 році євреїв, які не мали угорського громадянства, відправили у Кам’янецьПодільський і там розстріляли. Решту не чіпали до 1944 року.
Навесні 1944 року Німеччина вже програвала війну, не вистачало ешелонів для того,
щоб везти війська на фронт, але нацисти знайшли сили і засоби, щоб 400 000 угорських
євреїв вивезти в табори смерті. Серед них було 104 177 євреїв Закарпаття — Ужгорода,
Мукачева, Хуста, Виноградова та інших міст і містечок… Живими залишилося кілька десятків… У квітні 1944 р. для концентрації людей були створені тимчасові гетто, 15 травня
почалася депортація сільських євреїв, 19 травня — міських. До 24 травня єврейська громада Закарпаття припинила своє існування36.
Опір, допомога, порятунок
Безпрецедентна жорстокість нацистської політики на окупованих територіях
викликала шок у населення. Психологічно бездоганно продумані оголошення в Генерал-Губернаторстві не давали альтернативи з приводу явки або неявки на реєстрацію
або в збірні пункти: «хто не виконає… буде розстріляний». Такі формулювання мали
подвійне значення. По-перше, було зрозуміло, що не виконати розпорядження не можна, по-друге, люди були впевнені, що в разі виконання вони будуть жити. По населених
пунктах розпускали чутки, куди саме будуть перевозити людей (Києвом, наприклад, ходили чутки, що повезуть до Палестини). Природне людське почуття самозбереження не
допускало думки про страшний кінець цього шляху. Невиконання розпоряджень влади відразу переносило людину в розряд злочинців, які вчинили діяння, що караються
смертю. А оскільки більшість єврейських жителів, хто залишилися на окупованій території (в першу чергу в зоні військової адміністрації і в Рейхскомісаріаті Україна), були
жінки, старі й діти, то й мови про організований опір у перші місяці окупації бути не
могло. Зафіксовані випадки індивідуального спротиву — фізичного, морального. Найчастіше цих людей вбивали зразу, тому до нас дійшла лише невелика частина інформації про події такого роду.
Більше інформації про підпільні групи, в яких брали участь і євреї. У Києві нещодавно поставили пам’ятник підпільниці Тетяні Маркус, підпільниці, яка загинула в 21 рік
після жорстоких катувань від рук гестапівців. Опубліковані спогади Ольги (Голди) Світличної. Підпільні групи були і в інших містах України.
36
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У багатьох гетто також створювалися підпільні організації. Є інформація про 19 таких організацій на території Волині, про підпільників у багатьох гетто Вінницької області. У Бершаді діяли дві підпільні групи (понад 200 підпільників, головним чином — євреї).
У Львові було кілька розрізнених груп опору. У Янівському таборі під керівництвом письменника Р. Грина було створено групу підпільників, що складалася з більш ніж 150 чоловік, головним чином, з львівської інтелігенції37.
Звіт
фюрера СС і поліції в «окрузі Галичина»
групенфюрера СС Кацмана від 30 липня 1943 р.

Вирішення єврейського питання в окрузі Галичина

Чим менше ставало євреїв, тим більше зростав їхній опір. Для захисту використовувалася зброя всіх видів, особливо італійська. Цю італійську зброю євреї купили за високою
ціною у дислокованих в окрузі італійських солдатів […]
Були виявлені підземні бункери, майстерно замасковані входи в які знаходилися частково у квартирах, частково на відкритому просторі. У більшості випадків вхід в бункер
був таким, що могла протиснутися лише одна людина. Доступи до бункера були так
приховані, що вони не могли бути виявлені без знання місцевості. Тут знову допомагало
тільки пособництво євреїв, яким за це щось було обіцяно […]
13.05.1943 р. двоє німецьких водіїв командування повітряного округу Харкова повідомили, що один єврей звернувся до них з проханням доставити в Броди 20–30 євреїв
з єврейського табору Львова. Деякі євреї мали зброю. Також були фальшиві маршрутні
і шляхові листи на прізвища водіїв. За доставку водіям було запропоновано суму в 20 000
злотих. Обидва водія отримали вказівку прийняти цю пропозицію. Було домовлено 15.05
о 5:00 ранку посадити євреїв у вантажівку військово-повітряних сил, поїхати в напрямку Броди і несподівано повернути до відомства команди НСКК Львів, яке знаходиться на
дорозі в Броди, і заїхати у двір відомства. О 5.30 ранку вантажівка з 20 євреями і одним
поляком дійсно заїхала у двір відомства. Євреї, які частково були озброєні зарядженими
і знятими з запобіжника пістолетами і обрізами, були захоплені зненацька командою,
яка знаходилась напоготові, і роззброєні (…).
Ґрунтовний допит заарештованих євреїв показав, що цю відправку організував якийсь
єврей Горовіц, який знаходиться в лісах поблизу Бродів з ще однією великою групою. Далі,
завдяки результатам допиту, були заарештовані євреї, які виготовили для втікачів
фальшиві документи. Також заарештований поляк під час допиту показав, що належить до польського руху опору «ППР». Він назвав єврея Горовиця головним функціонером
«ППР» у Львові. Оскільки в ході допиту був встановлений пункт прибуття в ліси поблизу
Бродів, то ще того ж дня жандармерія, українська поліція і 2 роти вермахту оточили
і прочесали ліс. При цьому в різних місцях ми натрапили на невеликі збройні бандитські
загони… У всіх випадках банди застосували вогнепальну зброю… 33 єврейських бандита
були розстріляні. Було конфісковано кілька обрізів, а також рос. скорострільні гвинтівки і пістолети. Польський лісничий, який брав участь у прочісуванні, був смертельно
поранений бандитами. Під час арешту у Львові один есесівець був поранений у ліву гомілку. Обидва німецьких водія за зразкову поведінку отримали у вигляді винагороди по
2000 злотих кожен…
21.05.43 вдалося також поблизу Рави-Руської знищити євр. банду, яка також була озброєна пістолетами калібру 0.8 італійського виробництва…
37
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Через кілька днів 31.05.43 при повторному прочісуванні лісу поблизу Буська було також
знищено 6 великих підземних бункерів зі 139 єврейськими бандитами…
Оскільки продовжувало надходити все більше тривожних повідомлень про посилення
озброєння євреїв, то в останні 14 днів червня 1943 р. ми застосували у всіх частинах
округу Галичина найрішучіші заходи, спрямовані на якнайшвидше знищення всіх єврейських банд. Особливо такі заходи були необхідні при розпуску єврейського житлового
кварталу у Львові, де вже були споруджені зазначені бункери. Для того, щоб уникнути
втрат з нашого боку, то з самого початку треба було діяти жорстоко. Нам довелося
підірвати і спалити кілька будинків. При цьому виявився вражаючий факт, що замість
повідомлених 12 000 євреїв в сукупності було схоплено 20 000 євреїв. Під час робіт з прибирання всякого роду затишних місць, було виявлено щонайменше 3000 євр.трупів [тих],
хто покінчили життя самогубством, прийнявши отруту… 38

Опір і, тим більше, порятунок, практично неможливі були без допомоги ззовні. Однак,
нацистський порядок на окупованих територіях передбачав покарання смертю за допомогу євреям.
Попередження!

У зв’язку з випадком, що мав місце, доводиться до відома публіки повторне нагадування
про наше попереднє оголошення щодо категоричної заборони дозволяти євреям заходити в будинки і квартири неєвреїв. Всякий, хто надає притулок єврею, який забезпечує
його їжею і ховає його за межами спеціального кварталу, призначеного для проживання
євреїв, згідно з §3 указу поліції і головного штабу СС і поліції Генерал-Губернаторства
щодо створення житлових кварталів для євреїв від 10.11.1942, буде каратися смертної
стратою. Відповідно до даного указу кожен, кому стане відомо про подібний випадок, як
наприклад, господар будинку, керуючий будинками, власник квартири, квартиронаймач,
зобов’язаний негайно повідомити про нього в поліцію. Всі перераховані особи відповідальні за те, щоб євреї не знаходили притулку в будь-яких будинках або квартирах.
Повідомлення про незаконне перебування євреїв необхідно передати до найближчої поліцейської дільниці.
Поряд з цим, той, хто повідомить про приховування євреїв, отримає премію. Розмір премії встановлюється начальником поліції та СС.
Львів, 3-го дня червня місяця 1942р.
Комендант округу Галичини
Начальник поліції та СС
Підпис: Кацман
групенфюрер / генерал / СС
і генерал-лейтенант поліції.39

Проте, знаходилися люди, що ризикували своїм життям, а іноді і життями членів своєї
сім’ї, заради порятунку людини. Іноді це була допомога продуктами, одягом, наданням
нічлігу, іноді — допомога в переході кордону, тимчасове укриття. Але бували випадки,
коли люди тривалий термін ховали одного, а іноді і групи євреїв, рятуючи їхні життя і свої
душі. Подвигу таких людей присвячена монографія українського історика Ж. Ковби «Лю38
Збірник документів та матеріалів про знищення нацистами євреїв в 1941–1944 роках, склад. А. Круглов,
К., 202, С. 308–318.
39

Е. Йонес. Євреї Львіва в роки другої світової війни та катастрофи європейського єврейства, С. 315–316.
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дяність у безодні пекла», спогади тих, хто вцілів, зібрані Б. Забарко, публікації Я. Сусленського, І. Левітаса та ін.
Сьогодні в українську історію повертаються імена отця Олексія Глаголєва, митрополита Андрія Шептицького, отця Омеляна Ковча.
На 01.01.2009 українців — праведників народів світу 2246. Крім того, звання праведників народів світу присвоєно 1050 полякам, які рятували євреїв на території України40. Однак, залишаються ще сотні невідомих імен. І робота по їх пошуку повинна продовжуватися. Як і дослідження історії Голокосту в цілому. Необхідно також забезпечити
викладання історії ШОА в Україні, необхідний рівень професіоналізму, який дозволяє не
просто давати молоді черговий обсяг інформації, а, ретельно аналізуючи причини, хід,
правові аспекти трагедії, розповідаючи про приклади зрад і подвигів, доносів і порятунків, вчити школярів і студентів дійсно отримувати «уроки історії», розуміти, що таке
права людини і до яких катастроф може призвести порушення цих прав. Тільки так можна поступово формувати в країні толерантне суспільство, члени якого отримали «щеплення від геноциду».

40
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Голокост на терені СРСР. Енциклопедія. М. 2009 С. 790–791.
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Право на життя.
Позасудові страти за радянських часів
Ніна Залімська

Людські права в дослівному розумінні цього слова — це ті права, що належать особі з огляду на
те, що вона є людиною.
Д. Донеллі

Право на життя — найголовніше з усіх прав людини. Життя людини є багатовимірним
і багатоаспектним, цьому присвячені роботи філософів, культурологів, істориків, теологів,
і порівняно недавно (ХІХ ст.) до цього активно долучилися правознавці, юристи, правозахисники, розглядаючи суто правовий аспект. Для останніх це був найдовший шлях, оскільки лише потрясіння Другої світової війни підштовхнув нації та їх лідерів до пошуку шляхів
захисту життя людини, її прав та свобод. Так було створено Організацію Об’єднаних Націй,
яка вперше поставила у своїй діяльності не державні інтереси, а ЛЮДИНУ, захист її прав
в усіх куточках світу. Загальна декларація прав людини (1948) підтверджує це, вона стала
ідейним натхненником усіх інших правових актів про права людини.
Так, Друга світова війна явила світові найпотворніше обличчя війни: в Україні діяли
каральні підрозділи нацистів (СС, СД, гестапо), що проводили масовий терор проти мирного населення. Гітлерівським командуванням був прийнятий план фізичного знищення євреїв на окупованих територіях. Масове знищення єврейського населення нацистами
та їх прибічниками отримало назву Голокосту (грец. — спалені повністю). Нацисти застосовували жахливі засоби страти: отруєння у газових камерах, спалення в крематоріях, цькування собаками. Масові знищення євреїв відбувалися в Києві (Бабин Яр), Харкові (Дробицький Яр) , а також у Львові, Бердичеві, Одесі та інших містах. За три дні німці стратили
195 тисяч київських євреїв у Бабиному Яру. Голокост загалом забрав 6 мільйонів європейських євреїв.
Насправді ж Друга світова стала останньою краплиною, що переповнила чашу терпіння людства, яке страждало насамперед від свавілля держави, від того, що в Європі
з’явилася Країна Рад (СРСР), у якій поступово й планомірно нівелювалося життя людини.
Особа перетворилася лише на статистичний показник досягнень держави в боротьбі за
втілення комуністичної ідеології. У цій боротьбі особистість програвала, бо УСІ радянські
конституції були декларативними, не кажучи вже про реальні прописані механізми захисту прав людини. На зміну Імперії прийшло тоталітарне чудовисько — совєцький Молох, що мільйонами пожирав людські життя під час Голодомору (не забуваймо, що період
голоду для населення було декілька: 1921–1922 рр., 1932–1933 рр., 1946–1947 рр., про це
варто почитати у творах українських письменників Василя Барки, Власа Самчука), реп173
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ресій проти селян-господарників (розкуркулювання), лікарів, письменників, військових,
учених (вороги народу). А «залізна завіса» робила свою чорну справу: що відбувається
в Союзі — за кордоном знали небагато, а коли й щось просочувалося — тому не йняли
віри (або вважали за недоцільне втручатися у справи СРСР).
Тоталітаризм утверджувався планомірно, міцно, «навічно», хоча всім відомо, що він
як явище існує там, де порушують основоположні конституційні норми. Людина повинна бути під захистом конституції, а не конституція під захистом людини, а отже, і свого
ілюзорного, за такого стану речей, права на життя. Папа Римський Іван Павло Другий колись казав, що Просвітництво XVIII ст. довело до абсурду поняття розуму, зробивши його
абсолютним, при цьому проігнорувавши існування моральних цінностей. Власне, якщо
йти тільки за розумом, то можна пояснити всі злочини. До речі, і напис на вході в концтабір «Робота робить вільними» можна сприйняти як нормальне гасло. Однак у концтабори
фашисти заганяли маси людей (у тому числі й дітей) і нищили їх там під цим суто раціоналістичним гаслом. Тож контролювати розум має мораль, право, конституція, суспільний договір, що впорядковують життя суспільства. Якщо не буде порушень моральності
(власне, моральність сповідує загальнолюдські цінності), тоді неможливими стануть тоталітарні режими в Європі. До таких висновків і думок дійшли дослідники порівняно недавно, пройшовши шлях пошуку документів.
А тоді, коли тоталітарний режим з усіма його ознаками утвердився в СРСР, тривалий
час політики, громадські діячі світу не надавали особливого значення тим процесам, що
відбувалися в цій країні. Навіть після війни (1939–1945) історики (в основному європейські) продовжували вивчати тоталітарні режими у світі, переважно досліджуючи проблеми нацизму, а комунізм, як найбільш страхітлива світова практика й ідеологія ХХ ст., ще
й досі не має міжнародного морального та кримінального засудження. Хоча деякі автори, вивчаючи комуністичні злочини, наводять багато спільних рис між більшовизмом та
нацизмом, що говорить про схожість і одночасно унікальність, наприклад, феноменів німецьких таборів та ГУЛАГу. Висновки інтелектуальних змагань та наукових спорів поки
що не потрапляють до навчальної літератури чи, принаймні, мало публікуються окремими збірками статей. Проте в сучасному українському суспільстві є цілковите розуміння
необхідності побудови правдивої картини історії України ХХ століття, включення її в європейський контекст, історичної оцінки жахливих геноцидів цього періоду, адже від тоталітарного комуністичного режиму постраждала вся Європа, а не тільки Україна.
Дослідники, котрі наважилися відкрити світові очі на злочини комуністичної диктатури різних країн, подають страхітливі дані втрат людства, завданих комуністичними режимами: за підрахунками авторів вони дорівнюють 100 млн. осіб, а це значно перевищує кількість жертв, спричинених діяльністю фашизму: 1) Радянський Союз — 20 млн.
убитих; 2) Китай — 65 млн.; 3) В’єтнам — 1 млн.; 4) Камбоджа — 2 млн.; 5) Північна Корея — 2 млн.; 6) Східна Європа — 1 млн.; 7) Африка — 1,7 млн.; 8) Афганістан — 1,5 млн.;
9) Латинська Америка — 150 тис; 10) міжнародний комуністичний рух і неурядові комуністичні партії — 10 тис.
Наприкінці листопада в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів і політичних
репресій. Цій темі присвячені праці ряду іноземних дослідників. З-поміж них варто насамперед виокремити дослідження згаданого Стефана Куртуа та ін., Алена Безансона «Лихо
століття. Про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту» (К., 2007), Енн Епплбом «Іс

«Чорна книга комунізму», авторський колектив: Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Пане, Анджей Пачков
ський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марґолен та ін., перекладена й видана українською у 2008 р. Це видання унікальне,
оскільки містить додаток зі свідченням про Голодомор в Україні як геноцид українського народу.
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торія ГУЛАГу» (К., 2006). «Радянська колективізація і голодомор» (К., Либідь, 1993), «Роздуми над сплюндрованим сторіччям» (К., Основи, 2003), «Великий терор. Сталінські чист
ки тридцятих років» (Луцьк, Терен, 2009).
Право людини на життя було знецінене особливо в найжахливіші періоди: проведення колективізації; штучні голодомори; червоний терор 1937–1938 рр.; виселення та депортації; створення імперії ГУЛАГу; боротьба Сталіна із сіонізмом. Коли ж порівнювати нацистський (Німеччина) і комуністичний (СРСР) режими, то останній вражає своїм
цинізмом: це передача нацистській Німеччині із СРСР німецьких, австрійських комуністів
та антифашистів, а то й просто відомих європейських учених із єврейським прізвищем.
Показово: дослідники С. Куртуа та Ж.-Л. Панне наводять факти відвертого антисемітизму
в середині Комінтерну, який декларував «пролетарський інтернаціоналізм» та рівність
усіх націй та народів. Феномен комінтернівської юдофобії проявився перш за все у переслідуванні та знищенні активістами ФКП євреїв-троцкістів (і не тільки їх!) навіть… в умовах нацистської окупації у Франції, а також у загибелі на засланні в радянському ГУЛАГу
400 тис. польських євреїв з приєднаних до СРСР у 1939 році західноукраїнських і західнобілоруських земель та втікачів із Генеральної Губернії.
…Джон Кеннеді одного разу сказав: «Якщо людство не покінчить з війнами, то війни
покінчать із людством». Важко з ним не погодитися. Відомий європейський вчений Цвєтан Тодоров зазначав, що нам нікуди не сховатися від тієї дійсності, що минуле століття,
крім іншого, стало часом геноцидів та винайдення концентраційних таборів, ми маємо це
знати та відповідати на виклики минулого, можливо, заради майбутнього. Зокрема, він
писав:
«…у ХХ столітті європейці стали свідками зла, якого ще не зазнавали взагалі… Зло це виявилося таким важким не лише через кількість смертей, а й через страждання жертв
та деградацію катів. Як його пояснити? Я не думаю, що саме зло змінило свою природу.
Воно, як завжди, полягає у відмові індивідові на право бути до кінця людиною».

Друга світова війна продемонструвала жахливі факти порушення прав людини, знищення цілих груп за ознаками расової чи етнічної належності, релігійних переконань.
І, нарешті, порушення найголовнішого права людини, яке є ніби стержнем інших прав
і свобод, їх першоосновою, — права на життя. Концтабори та численні розстріли склали
найтрагічнішу сторінку Війни. Світ побачив ще одну сутність політики геноциду.
В Україні тоталітарні режими Гітлера і Сталіна вчинили величезні злочини — Голодомор, Великий терор, Голокост. Ця історія важлива і жахлива. На жаль, ми ще недостатньо розуміємо її. Як усе це сталося? Чому? Що повинні знати про ці події громадяни України та інших держав Європи? Як викладати цю проблематику? Це коло питань, довкола
яких ще триватимуть дискусії, пошуки шляхів створити умови неповернення минулого
в новітній інтерпретації.
Тяжким і кривавим був шлях до усвідомлення людською спільнотою необхідності
захищати людські права, розробляти дієві механізми такого захисту. Право на життя ви
знано основоположним і невід’ємним правом людини. Право на життя, безперечно, є тим
джерелом, із якого стають можливими всі інші права людини, саме тому воно вимагає
максимальної поваги й максимуму зусиль для його реалізації. Підтвердивши визнання

Андре Граціозі, «Листи з Харкова. Голод в Україні та Північному Кавказі у повідомленнях італійських дипломатів», Харків, «Фоліо».


О. Вайсберг. Холодна гора, Права людини, Харків, 2010.
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«гідності, притаманній усім членам людської сім’ї, та їх рівних і невід’ємних прав», Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила право на життя у статті 3 Загальної декларації прав людини, де йдеться, що «кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканність».
Таким чином, після закінчення світових війн і початку процесу деколонізації міжнародне співтовариство заклало основи для заохочення й захисту прав людини. Згодом право на життя було закріплене в Міжнародному пакті про громадянські й політичні права, у статті 6 якого підтверджується, що «право на життя є невід’ємним правом кожної
людини». Далі в цій статті зазначається, що «це право охороняється законом» і що «ніхто не може бути свавільно позбавлений життя». Право на життя осіб віком до 18 років
та обов’язок держави гарантувати це право визнається статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.
Як наслідок цих подій, заохочення і захист права на життя, що гарантується цілою низкою міжнародних документів, уже розглядаються не як питання, що належить виключно до внутрішньої юрисдикції держави, а як питання міжнародного значення. Держави
зобов’язані забезпечувати, щоб їх органи поважали право на життя осіб, що знаходяться
під їх юрисдикцією.
У 1980 році шостий Конгрес Організації Об’єднаних Націй із попередження злочинності та поводження з правопорушниками засудив «практику вбивств і страти політичних супротивників або підозрюваних правопорушників, що здійснюються збройними
силами, органами підтримки правопорядку або іншими урядовими установами, воєнізованими, напіввійськовими чи політичними групами», що діють при прихованій або інший
підтримці з боку офіційних сил або державних установ.
Генеральна Асамблея, будучи стривожена випадками страти без судового розгляду і свавільних страт у різних частинах світу і будучи стурбована випадками вбивств
з політичних мотивів, ухвалила резолюцію 35/172 від 15 грудня 1980 року, в якій вона
наполегливо закликала держави-члени дотримуватися в якості мінімального стандарту
зміст положень статей 6, 14 і 15 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, які стосуються права на життя, та вжити різних заходів, що гарантують справедливе
й об’єктивне судочинство.
Зважаючи на збільшення числа повідомлень про випадки страти і вбивств із політичних мотивів Підкомісія з попередження дискримінації і захисту меншин, яка до початку 80-х років пов’язувала страти без судового розгляду з практикою насильницьких
або недобровільних зникнень осіб, вирішила розглядати такі страти як окреме питання,
і в 1982 р. винесла це питання на розгляд Комісії з прав людини.
Ці та інші кроки, а також положення, стосовні до права на життя і які мають універсальний характер, також інтерпретуються в контексті інших договорів, резолюцій, декларацій, прийнятих компетентними органами ООН, а також документів регіональних
організацій. До таких належить, у першу чергу, європейська Конвенція про захист прав
людини та основоположних свобод, у статті 2 якої йдеться про право людини на життя
та про захист цього права. Конвенція з прав людини визначає, що право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше, ніж на
виконання вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за
який законом передбачене таке покарання (стаття 2). А протокол № 6 до цієї Конвенції
визначає скасування смертної кари, однак держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або неминучої загрози війни; таке
покарання застосовується тільки у випадках, передбачених законом і згідно з його положеннями. При цьому держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про від176
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повідні положення цього закону. Україна 28 листопада 2002 року ратифікувала Протокол
№ 13 Європейської конвенції про захист прав людини, яким забороняється застосування
смертної кари за будь-яких обставин.
Відзначаючи це, слід зауважити, що ні в статті 2, у якій закріплено це право, ні в Протоколі № 6, у якому міститься вимога скасувати смертну кару, не забезпечується захист
самого життя або певний його рівень. Ці положення мають на меті тільки захист особи від
будь-якого свавільного позбавлення життя державою.
У пункті 1 статті 2 Європейської конвенції визначається, що «право кожного на життя охороняється законом». Згідно із цим правом держави мають застосовувати таке законодавство, за яким навмисні вбивства, що вчинені фізичними особами або державними
службовцям, які діють поза межами наданих їм повноважень, кваліфікуються як кримінальний злочин. Однак це зовсім не означає, що держава зобов’язана забезпечити персональним захистом тих осіб, яким загрожує насильство (наприклад, жертв, за якими
полюють терористи), або всіх тих, хто проживає в зонах політичної нестабільності (географічна карта таких зон стрімко змінюється).
Був період, коли гостро постало питання про скасування смертної кари в Україні.
Смертна кара — навмисне і холоднокровне вбивство людської істоти державою. Продумане позбавлення життя є вищим проявом влади держави над людиною. Тому головним
доказом за скасування смертної кари є питання, чи варто наділяти державу таким правом. Шлях до ухвалення рішення про скасування смертної кари в багатьох країнах світу
був складний, в Україні також. Єдиний аргумент, що його наводили прихильники смертної кари, — смертна кара буде стримуючим чинником для потенційних злочинців — не
витримує критики. Адже наявність чи відсутність смертної кари ніяким чином не впливає
на рівень злочинності. Стримуючим моментом зростання злочинності мають бути ефективні методи розкриття злочину та невідворотність покарання за нього. До того ж практика застосування смертної кари яскраво підкреслює ризик несправедливості й помилок,
що існують в усіх системах кримінального правосуддя, жодна із них не дає і не може дати
гарантій того, що рішення про те, хто повинен жити і хто мусить померти, завжди будуть
справедливими, послідовними й неупередженими. Вагомим аргументом на користь супротивників страти є давньоримська істина: Errare humanum est / Людині властиво помилятися. Проблема застосування страти — це питання на межі права і моралі.
Україна скасувала смертну кару, у Конституції (стаття 27) зазначено: «Кожна особа
має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя». Рішенням від 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України у справі за належним конституційним поданням депутатів Верховної Ради України визнав смертну кару такою, що не
відповідає Конституції України.
Право на життя зобов’язує державу (у тому числі й Україну): не позбавляти будь-яку
особу життя свавільно та не на підставі закону; забороняється екстрадиція особи до дер
жави, у якій до неї може бути застосована смертна кара; забороняється вислання особи
до держави, в якій буде існувати загроза її життю; криміналізувати вбивство та інші випадки насильницького свавільного позбавлення життя. Ясна річ, що зобов’язання держави мають бути спрямовані на захист громадян від свавільного незаконного позбавлення
життя, зокрема, це стосується насамперед вчинення злочинів проти життя, що знайшло
законодавче підтвердження в Кримінальному кодексі України. Однак статистика останніх років зовсім не свідчить про ефективність захисту права громадян України на життя, особливо якщо врахувати, що ефективність розслідування злочинів, пов’язаних із
правом на життя, залишається низькою. Люди шукають захисту своїх прав поза межами
своєї країни.
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У другій половині ХХ ст. проблема прав людини, зокрема, права на життя, з чисто внутрішньої почала перетворюватися в міжнародну, а на Конституцію з часом стали впливати міжнародні стандарти. Сьогодні, в якій країні б не жила людина, її права знаходяться
під захистом світового співтовариства. Для того, щоб ефективно захищати права людини
і правильно реагувати на їх порушення, були створені органи контролю: Комісія з прав
людини, Центр прав людини, Європейський суд, який розглядає порушення прав людини
у взаєминах із державою.
На жаль, у багатьох країнах, у тому числі й Україні, справи з розвитком конституційного права, особливо з його здійсненням знаходяться не в найкращому стані. Навіть в Україні трапляється, що громадяни і зараз не знають своїх прав і свобод. При цьому слід не
лише декларувати право на неприпустимість утиску права людини на життя, але й докладати всіх зусиль для реалізації цього на практиці. У вирішенні цієї проблеми норми права
не можуть зіграти вирішальну роль, хоча вони і регулюють вказане право, основним джерелом реалізації права є мораль і гуманність суспільства.
Власне, що Україна як держава може зробити, аби право на життя було ефективно
захищене? Насамперед змінити кримінально-процесуальне законодавство для надання
більших прав потерпілим, у тому числі родині загиблих, та збільшення їхнього впливу на
хід розслідування. Наступне: запровадити ефективні незалежні механізми розслідування
смертей, особливо тих, що сталися внаслідок дії представників правоохоронних органів
і працівників медичних закладів. Слід запровадити незалежну медичну експертизу (при
президентові Кучмі вона була скасована). Необхідно прийняти закон України «Про права
пацієнтів», що буде забезпечувати правові гарантії дотримання прав пацієнтів на життя,
таємницю приватного життя та обсягу надання мінімальної безкоштовної медичної допомоги. Щорічно слід оприлюднювати звіт стосовно розслідування злочинів проти життя. Є потреба збільшити ефективність державного і громадського контролю над діяльністю правоохоронних органів.
Чи прагнуть державні інституції України досягти прогресу в цій сфері? Нібито якісь
заходи вживаються, проте ефективність від цього явно не простежується. Зупинимося на
найбільш важливих. Суттєвою проблемою є небажання правоохоронних органів порушувати кримінальні справи за фактом убивства. При цьому часто дізнання проводиться поверхово, не враховуються різні обставини, не допитуються всі свідки, причетні до справи.
Це пов’язано частково з небажанням відкривати справи щодо вбивств, котрі важко розкрити, що надалі псуватимуть загальні показники роботи правоохоронного органу.
…Співробітники міліції в м. Житомирі побили до смерті 36-річного чоловіка, особу якого
не встановлено, затриманого за звинуваченням у дрібному хуліганстві (2005). Засоби
масової інформації повідомили, що прокурор Житомирської області порушив кримінальну справу проти кількох (точну кількість не вказано) міліціонерів за фактом «умисного
завдання тілесних ушкоджень» та «перевищення повноважень».
…Газета «Киевские ведомости» повідомила, що в м. Херсоні було побито до смерті особу,
підозрювану в крадіжці. Газета зауважила також, що співробітник міліції, причетний
до цього інциденту, був затриманий.
…О 4-й годині ночі (грудень, 2005) співробітники міліції Червонозаводського районного
відділу внутрішніх справ м. Харкова затримали Олега Дунича і доставили його до райвідділу, звідси о 8-й годині ранку він був вивезений машиною швидкої допомоги до лікарні,
де помер через добу від травм, несумісних із життям.
…Згідно з повідомленнями ЗМІ 17 грудня 2005 р. в Харківському СІЗО побили до смерті
21-річного Армена Мелконяна, який перебував під слідством. Преса писала, що началь-
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ник слідчого ізолятора Сергій Ткаченко намагався приховати інцидент. Вищі посадовці Харківської області повідомили представникам Харківської правозахисної групи
(ХПГ) результати розтину, які підтвердили, що Мелконян помер внаслідок фізичного
насильства, що суперечить твердженням Ткаченка, буцімто смерть потерпілого була
викликана природними причинами. Безпосередньою причиною смерті стала «асфіксія
внаслідок обтурації дихальних шляхів блювотними масами». Крім того, результати
судово-медичного дослідження вказували на те, що Мелконян зазнав серйозної черепно-мозкової травми. Після наполягань представників ХПГ і родичів загиблого 23 грудня
у зв’язку з цим інцидентом прокуратура все-таки порушила кримінальну справу.
…Не зареєстровано просування в справі загибелі мешканця м. Мелітополя Миколи Загачевського, який за підозрілих обставин помер у квітні 2004 р., перебуваючи під вартою
в очікуванні суду.

Слід констатувати, що продовжують траплятися смертельні випадки в армії, проте
посадовці запевняють, що фізичне насильство не стало причиною смерті жодного військовослужбовця. Міністерство оборони України повідомляє, що переважна більшість смертей в армії — це самогубства.
Незважаючи на те, що армійські чиновники сповіщають про відсутність фактів смерті
військовослужбовців внаслідок фізичного насильства, Спілка солдатських матерів України (ССМУ) переконана, що насильство в армії залишається поширеним явищем, і повідомляє, що одного солдата з Житомирської області, який відбував строкову службу в м. Києві,
було побито до смерті під час такого інциденту в січні 2005 року. Старші солдати часто
б’ють новобранців і відбирають у них гроші та інші речі, що їм присилають із дому, — явище, відоме як «дідівщина». Прокурори часто не реагують на скарги щодо знущань, беруть
хабарі за невтручання або зволікають з початком розгляду справи, аби дочекатися демобілізації свідків чи навіть учасників злочину. ССМУ також звертає увагу на щонайменше
три випадки — у містах Сімферополі, Луганську і Сумах, — коли зусиллями гарнізонних
прокурорів військовослужбовці, які скаржилися на знущання, опинялися в психіатричних лікарнях.
…Відсутні прояви намірів влади продовжувати розслідування низки вбивств, які були
скоєні за часів Кучми і стали підставою для звинувачень колишньої влади у кримінальності. Правоохоронні органи відмовляються надавати як громадськості, так і спеціальній парламентській слідчій комісії будь-яку додаткову інформацію з приводу загибелі
в серпні 2003 року заступника голови Української народної партії Івана Гавдиди.
…Зовсім немає ознак того, що правоохоронні органи розслідують обставини загибелі
в листопаді 2003 року лідера партії «Реформи і порядок» у Хмельницькій області Юрія
Босака, якого було знайдено повішеним у лісі. Його смерть було кваліфіковано як самогубство.
…Генеральна прокуратура України (ГПУ) продовжує ухилятися від розслідування обставин смерті в грудні 2003 року Володимира Карачевцева — голови незалежної спілки
журналістів у м. Мелітополі та заступника головного редактора незалежної газети
«Кур’єр». Тіло Карачевцева, який неодноразово писав про корумпованість місцевих чиновників, було знайдене в зашморгу, зробленого зі светра і зачепленого за ручку холодильника. Попри наявність чітких свідчень, що спростовують версію самогубства, місцева
влада стверджує, що журналіст наклав на себе руки.
…Було здійснено кілька серйозних кроків у розслідуванні досі нерозкритого вбивства
Георгія Гонґадзе, тіло якого без голови було знайдене в листопаді 2000 року через два
місяці після зникнення відомого журналіста. 2 березня 2005 року ГПУ оголосила, що
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заарештовано трьох співробітників міліції, які брали участь у викраденні Гонґадзе
і детально розповіли про обставини вбивства журналіста. Згодом був затриманий
і нині засуджений четвертий високопоставлений співучасник злочину — генерал міліції
Олексій Пукач. Владні джерела повідомили також, що 4 березня колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко застрелився у своєму будинку в Києві вранці того самого
дня, коли мали допитати про його роль у справі Гонґадзе. Незважаючи на наявність
на голові Кравченка двох ран від вогнепальної зброї, офіційною версією причини смерті
Кравченка є самогубство. На думку засобів масової інформації та вдови Гонґадзе, саме
колишній міністр Кравченко був тим посадовцем, котрий, виконуючи розпорядження
тодішнього президента Леоніда Кучми, віддав наказ знищити Гонґадзе. При цьому замовники вбивства залишаються невідомими, а належне розслідування щодо їх пошуку
надалі не проводиться.

Тим часом Європейський суд з прав людини в рішенні від 5 листопада 2005 р. у справі
Гонгадзе проти України одностайно визнав, що українська влада неодноразово порушувала права вдови Георгія — Мирослави Гонґадзе, зокрема, не забезпечила захист журналіста, коли він ще був живий, і неадекватно провадила розслідування обставин його смерті.
Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною статей 2, 3 та 13 Конвенції
й присудив виплатити Мирославі Гонгадзе компенсацію в розмірі 100 тисяч євро за завдані збитки. Насправді, з правозахисної точки зору дана справа є класичною щодо засобів гальмування та неефективності правоохоронних органів у справах з розслідування
вбивств.
Бізнес, політика і кримінал переплітаються в Україні настільки щільно, що буває важко простежити справжні мотиви злочинів. Так, наприклад, преса повідомила, що колишній губернатор Львівської області Степан Сенчук був застрелений 29 листопада 2005 року
невідомими особами — ймовірно найманими вбивцями — в одному із сіл на околиці Львова. Бізнесмен Сенчук на початку року приєднався до Народного Союзу «Наша Україна».
…Відсутній поступ у розслідуванні зникнення в грудні 2003 року Василя Грисюка, журналі
ста газети «Народна справа», що видається в районному центрі — місті Радехові Львівської області. Ознак активних слідчих дій з боку влади в цій справі не спостерігається.
…У справі Тетяна Петрівна Муравська проти України (заява № 249/03) заявниця
скаржиться на неефективне та явно затягнене розслідування вбивства її сина, який
зник 23 січня 1999 року. 1 лютого мати дізналася, що її сина було побито і він помер
внаслідок цих побоїв. Тіло сина було знайдено в озері 18 березня 1999 року. Наступного
дня була призначена експертиза, проте експерт не зміг установити причину смерті.
З того часу заявниця намагається відкрити справу щодо експерта за винесення завідомо неправдивої медичної експертизи. Прокуратура 26 березня відмовила в порушенні
кримінальної справи за фактом убивства. Ці рішення були пізніше скасовані. Додатковим розслідуванням 11 листопада 1999 року було встановлено насильницьку смерть
особи. З того часу проводилися численні медичні експертизи. Тоді заявниця в березні
2005 року звернулася до Ворошиловського районного суду м. Донецька зі скаргою на дії
слідчих, проте суд відмовив у прийнятті заяви. Ця відмова була оскаржена до апеляційного суду Донецької області. Генеральна прокуратура 8 квітня 2005 року повідомила,
що розслідування в справі затримується через проведення медичних експертиз, які ще
не закінчено. Таким чином, у даній справі медичні експертизи проводяться вже протягом 6 років (!). І таких прикладів можна ще навести багато.

Часом українці порушують питання розміру пенсій як порушення права на життя.
На жаль, доводиться констатувати, що після опублікування Концепції розвитку охорони
здоров’я України позитивних кроків в охороні здоров’я зроблено дуже мало. І це яскраво
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демонструють показники народжуваності і смертності. Тож розмір пенсій часом ставить
людину за межу можливості вижити.
Суттєвою проблемою є численні порушення права на життя в місцях позбавлення
волі чи тимчасового затримання особи (СІЗО, установи виконання покарань тощо). Жахливі умови перебування, часто практично відсутнє чи неефективне медичне лікування
призводить до смерті людей. Актуальними проблемами залишаються насильство з боку
адміністрації пенітенціарних установ та практика примусу або навіть катування правоохоронцями, що в деяких випадках призводить до смерті затриманих та засуджених. Часто розслідування випадків позбавлення життя відбувається з порушенням принципів
оперативності, невідкладності, ефективності та незалежності. Особливо тоді, коли у вчиненні злочину підозрюються представники державних органів.
Неналежна організація надання медичної допомоги, недостатнє фінансування сфери
охорони здоров’я, а також відмова в наданні можливості лікуватися в установах Міністерства охорони здоров’я призвела до численних порушень права на життя осіб, які знаходяться в місцях несвободи. Яскравим прикладом може слугувати справа Олександри
Робейко, яка страждала на туберкульоз, СНІД та інші важкі хвороби. 15.08.2011 р. керівництво СІЗО звернулося до Шевченківського районного суду про надання їй медичної допомоги за межами СІЗО, оскільки в СІЗО їй не могла бути надана належна медична допомога. Однак суд проігнорував це звернення. Лише 12.09.2011 р. її було доставлено до
Київської міської лікарні № 9, де 15.09.2011 р. вона й померла.
На жаль, Україною не було розроблено окремої програми для ефективного поліпшення стану осіб, позбавлених волі. Очевидно, що заходів, які вживалися Україною для зниження рівня смертності серед ув’язнених, було недостатньо, адже кількість смертей у пенітенціарних установах зростає.
Залишається актуальною проблемою насильство з боку адміністрації пенітенціарних
установ, що в деяких випадках призводить до смерті засуджених. Так, прокуратурою Волинської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням службових
осіб Маневицької виправної колонії № 42 та Управління ДПСУ у Волинській області у вчиненні ними катування та перевищення службових повноважень, що потягло смерть засудженого.
Почастішали випадки смертей осіб в міліції за нез’ясованих обставин. За інформацією
ЗМІ, у 2009 році був зафіксований 21 смертний випадок в установах МВС, а на початок
жовтня 2010 року була зафіксована вже 41 смерть. За 2011 рік нараховується 35 смертельних випадків, що трапилися з громадянами під час їх перебування під юрисдикцією
органів внутрішніх справ. У 2012 році ці показники явно зросли.
…Наприклад, Ігор Індило помер у Шевченківському райвідділі міліції м. Києва від закритої черепно-мозкової травми (відео з камер спостереження потрапило в Інтернет). Колишній омбудсман Нінa Карпачова назвала цей випадок убивством.
…Дмитра Ящука знайшли повішеним у Святошинському райвідділі міліції м. Києва.
…Ласло Коломпаров під час допиту в Лозівському міськвідділі міліції Харківської області вистрибнув із четвертого поверху та від отриманих травм помер у лікарні. Родичі
загиблого стверджують, що правоохоронці катували Ласло та його дружину на очах
їхньої маленької дочки, а зрозумівши, що чоловік після побоїв може не вижити, викинули його у вікно.

Чи вживає держава загальних заходів щодо охорони життя? Сумна констатація, але,
наприклад, працівники міліції часто не вживають жодних заходів для охорони життя лю-
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дей у випадках, які потребують втручання правоохоронців. Так, 25.09.2010 р. в м. Харкові
вболівальники місцевого футбольного клубу на очах працівників міліції закидали камінням автобус з гравцями команди-суперника, проте міліція не зробила жодної спроби припинити напад, а лише спостерігала з відстані.
Серйозне занепокоєння викликає також ситуація з охорони життя людей міліцією під
час проведення спецоперації для затримання підозрюваних. Яскравим прикладом є проведення спецоперації із затримання п. Дикаєва, який підозрювався у вчиненні подвійного вбивства. Дикаєва та його спільників було оточено в пансіонаті в одному з густонаселених районів Одеси. В спецоперації брали участь близько ста бійців правоохоронних
органів та військових із використанням бронетехніки. Проте мешканців прилеглих будинків ніхто не попередив про проведення спецоперації. Їм довелося ховатися у ванних
кімнатах під час обстрілу. Операція проводилася чотири години. Будинок, у якому переховувалися підозрювані, було розстріляно з великокаліберного кулемета та гранатомета.
У результаті п. Дикаєва та одного з його спільників було вбито, а ще одному спільникові
вдалося втекти. Особливо серйозне занепокоєння викликає те, що в ході проведення операції під загрозу було поставлено життя мирних жителів.
Обов’язком держави є забезпечити ефективне розслідування позбавлення життя людини. Відповідно до національного законодавства без формального акта про порушення
кримінальної справи неможливо провести повноцінне розслідування. Тому поширеною є
ситуація, коли орган розслідування відмовляє в порушенні кримінальної справи, щоб не
проводити розслідування. Особливо часто відмови в порушенні кримінальної справи відбуваються у випадках позбавлення життя працівником правоохоронного органу, смертей
у лікарнях, смертей унаслідок ДТП, смертей у місцях позбавлення волі. Пізніше зазначені
відмови можуть скасовуватися судами, проте частіше це не впливає на ефективність розслідування, оскільки на початковому етапі не були зафіксовані докази.
Розслідування вже порушених кримінальних справ дуже часто проводиться повільно і неякісно, особливо тоді, коли у вчиненні злочину підозрюються представники державних органів. Особливої уваги заслуговує розслідування смертей в місцях позбавлення волі, а також унаслідок застосування державними агентами летальної сили.
У 2009–2011 роках Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) було постановлено
вісім рішень щодо порушення статті 2 Конвенції з прав людини та основоположних свобод, у яких констатовано неналежне розслідування випадків смерті.
На жаль, Україна не підписала Міжнародну конвенцію ООН щодо захисту всіх осіб від
насильницького зникнення. У цьому аспекті слід зазначити, що одну з найбільш резонансних справ 2010 року — справу зникнення редактора харківської газети «Новий стиль»
Василя Климентьєва — й досі не розслідувано.
Щоб припинити практику неналежного виконання службовими особами своїх обо
в’язків, державі слід докласти чимало зусиль: запровадити ефективні механізми розслідування смертей, особливо тих, що були викликані діями представників правоохоронних
органів; законодавчо передбачити додаткові гарантії та процедуру виключення свідчень,
отриманих під примусом та закріпити презумпцію того, що орган розслідування має доводити добровільність надання таких свідчень. Варіантами реалізації таких гарантій можуть бути судовий контроль — на стадії розслідування всі допити підозрюваних та обвинувачених мають проводитися лише в присутності судді, або ж проводити допити лише
в спеціально відведеному приміщенні для допитів з автоматичною відеофіксацією; перед
бачити можливість проведення незалежної судово-медичної експертизи для оцінки причин заподіяння смерті особі; проводити систематичні навчання та інструктажі працівників міліції, які задіяні у спецопераціях щодо затримання осіб, підозрюваних у злочинах;
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провести реформи у сфері охорони здоров’я для попередження зростання показників
смертності населення, у тому числі дитячої та малюкової; законодавчо передбачити можливість для осіб, які знаходяться в установах МВС, лікуватися в закладах МОЗ, особливо в тих випадках, коли в установах МВС відсутня можливість для надання ефективного лікування; підписати та ратифікувати Міжнародну конвенцію щодо захисту всіх осіб
від насильницького зникнення, прийняту 20.12.2006 р. (Резолюція Генеральної Асамблеї
ООН A/RES/61/177).
У контексті пошуку нової європейської ідентичності активізувалися ініційовані як
різними політичними секторами, так і осередками громадянського суспільства, спроби
активніше винести уроки з нещодавнього минулого Європи. Задля цього — втілити знання про злочинні вчинки тоталітарних режимів у систему освіти в різних країнах, розробити спільні методологічні підходи з цього приводу, аби в майбутньому унеможливити
порушення права на життя. Красномовним прикладом цього є ухвалена 25 січня 2006 р.
резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи № 1481 із закликом до засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів. Цим документом запровадили загальний
підхід на рівні органів та інституцій ЄС щодо вшанування дня пам’яті жертв сталінізму
й нацизму.
Сьогодення порушує нові питання щодо права на життя людини, розширюючи аспекти розгляду. Якщо донедавна йшлося лише про фізичне збереження життя індивіда, то зараз це коло розширилося. Наприклад, право на життя чи свобода життя? Держава не має
права позбавляти людину життя. А сама людина? Ще зовсім недавно у Великобританії
існував закон, на підставі якого каралися спроби самогубства. Цінується життя, і тому кожен замах потрібно присікати. Але є інше пояснення: самогубство — це провина перед
державою, тому на цю користь свідчать додаткові положення про те, що власність самогубця переходить у державну казну. Якщо людина вчинила самогубство, то ніхто не наслідує її майно, воно належатиме державі. Ці положення, хоча й не застосовувалися останнім
часом, але ще років 20 років тому діяли у Великобританії.
Самогубство (суїцид) і право на життя це — проблема, оскільки вона тісно пов’язана
з евтаназією. Це, наприклад, пов’язано з доктором Карвакяном у США, який побудував
«машину», що дає можливість зробити безболісне самогубство. І цю «машину» він пропонує використовувати в лікарнях для вмираючих, які самі хочуть припинити свої страждання. Легалізувати евтаназію в умовах сучасного суспільства неможливо, це створить
ґрунт для зловживань: при небажанні або складності лікування хворого, при складному
економічному становищі держави чи матеріальному стані певної родини. Легалізація евтаназії — це порушення заповідей християнської моралі й насамперед «Клятви Гіппократа». У той же час нечітке регулювання підстав застосування евтаназії призведе до притягнення судами медичних працівників до кримінальної відповідальності за навмисне
вбивство. При цьому можна зрозуміти і точку зору прихильників такого відходу з життя,
але все-таки подібна легалізація вимагає дуже високого рівня самосвідомості кожного,
не лише медиків, але й родичів, які дають згоду, і самих хворих, що насправді не знаходить підтримки в більшій частині суспільства. Незважаючи на те, що право на евтаназію знайшло своє закріплення в нормативній базі деяких європейських держав, у статті 2 (1) європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод немає
подібної підстави для позбавлення людини життя. Світова спільнота давно розділилася
на прихильників і противників такої реалізації права на смерть, але з упевненістю можна


Марек Новицький, Гельсінський Фонд прав людини (Варшава).
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сказати, що українське суспільство на сучасному етапі свого розвитку не готове до легалізації евтаназії з указаних вище причин.
Проблеми клонування і донорства найтісніше пов’язані з питаннями закріплення
і реалізації права на життя. Ці суто медичні проблеми розділили суспільство на прибічників технічного прогресу і так званих «консерваторів». Йдучи вперед і розвиваючи технічні сторони життя, людство забуває про суто моральний і культурний розвиток кожного
окремо взятого індивідуума. Звідси виникає питання, чи потрібне клонування людини,
якщо досі неможливо забезпечити право на життя усім людям, які вже живуть на Землі? Можна погодитися з тим, що потрібний розвиток клонування у напрямі вирощування
людських органів і стовбурових клітин для можливості продовження життя безнадійно
хворих людей, тим самим реалізовуючи їхнє право на життя. Найтісніше з клонуванням
органів пов’язана проблема донорства і трансплантації, адже саме слабкий розвиток останніх, а іноді й негативне ставлення до них, залишає реципієнтам шанс вижити, реалізувати право на життя, тільки завдяки розвитку цього напряму клонування.
З правом на життя тісно пов’язана обов’язкова військова повинність і небажання людини бути готовою до вбивства, навіть заради захисту своєї країни. Або ще проблема:
аборти й право на життя? Чи проблема, з якою зараз вимушена працювати Рада Європи, — Конвенція про захист людського ембріона, адже важко сформулювати такого роду
конвенцію.
Для реалізації цих прав потрібне не лише нормативне регулювання, але і культивування ідей високого рівня самосвідомості в суспільстві, що у свою чергу допоможе зруйнувати тенденцію знецінення людського життя. При цьому кожен повинен пам’ятати,
що необхідно не лише самому мати права, але й цінувати право на життя кожної людини.
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Кожен кат
любить червоне вино,
нагріте до 36о
В. Стус

Жалість до катів
стає жорстокістю
стосовно жертв
Р. Роллан

Тортури чи катування? Часом виникає питання до термінологічного визначення цього поняття, вони є тотожними. Катування відоме з найдавніших часів як засіб покарання,
залякування і отримання зізнань. Зокрема, різноманітні способи катування використовувалися ще в Стародавньому Римі. В середні віки це було пов’язано з розшуковою формою кримінального процесу. Катування часто використовувалися в діяльності Інквізиції.
У Європі обмеження застосування катувань спостерігається тільки з кінця XVII століття і пов’язане з поширенням гуманістичних ідей Просвітництва. Вже в другій половині
XVIII століття ряд провідних держав Європи (наприклад, Австрія, Пруссія) повністю забороняють катування. У Росії катування були формально скасовані в 1801 році — раніше, ніж у багатьох європейських державах (хоча вироки до покарання шпіцрутенами, які
налічували кілька тисяч ударів, виносились і в 40-і роки ХІХ століття).
У ХХ столітті катування знову широко використовуються в країнах із тоталітарними,
диктаторськими та іншими репресивними режимами. Проте їх застосування ґрунтувалося, як правило, вже не на законі, а на таємних наказах і інструкціях.
У даний час катування заборонено конституціями і законами практично всіх держав
сучасного світу. В деяких випадках застосування катувань визнається злочином проти
людяності.
Катування людей представниками державних органів має недалеке минуле в історії
України, йдеться про ще недавні радянські часи. Так, наприклад, працівники НКВС у своїх
методах дізнання використовували найпоширеніші способи: звуковий спосіб (двоє слідчих, підступивши до арештанта впритул, кричать йому в обидва вуха в примітивні рупори
із картону, часом арештант міг втратити слух; припікання цигаркою шкіри підозрюваного; світловий спосіб (різке цілодобове електричне світло в камері або боксі, де міститься
арештант, непомірно яскрава лампочка для малого приміщення і білих стін). І це далеко
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не повний перелік. Сталінський тоталітарний режим мав цілий арсенал катівських методів, аби тільки домогтися бажаного результату, в основі якого — страх людини перед
Системою. В ході репресій для отримання зізнань у широких масштабах застосовувалися
катування, санкціоновані особисто Сталіним.
Наступники Сталіна називали сталінську добу «періодом культу особи Сталіна». Цей
евфемізм натякав на «особисту нескромність» вождя і щонайбільше — на режим його
особистої диктатури. Проте це дуже поверхова характеристика.
Владна система, створена Сталіним на ґрунті однопартійної диктатури, була вже не
просто його особистою абсолютною владою, а й режимом найвищою мірою тоталітарним.
Усі громадські прояви життя кожної людини знаходились під державним контролем, кожен справжній, а часом уявний відступ від норм нещадно карався терористичними засобами. Були ліквідовані можливості найменшого натяку на опозицію владі, незалежності
громадських організацій і товариств від партійного керівництва, встановлено засобами
масового терору контроль за всіма сферами життя, включаючи культуру і навіть приватність особистого життя. Безпідставні арешти, катування, розстріли, духовні тортури були
знаряддям підтримування атмосфери жаху й непевності. Репресовані люди і заборонені
твори офіційно не існували, їх не згадували, суспільство жило парадним і прикрашеним
життям, але і до святкового карнавалу «країни переможного соціалізму» долітав сморід
«зони», «нижнього світу». Але так було потрібно, щоб кожен пам’ятав про небезпеку.
Параноїдальні риси особистості Сталіна проявлялись в його патологічній жорстокості. Він не просто знав про розстріли і катування — він прагнув знати деталі, йому
доповідали про останні хвилини страчених. Е. Фромм, проаналізувавши садизм Сталіна, дійшов висновку, що йому хворобливе задоволення давало саме по собі усвідомлення знищеної жертви. В такі хвилини на його обличчі з’являвся вираз понурої вдоволено
сті. З цим пов’язані й характерні сталінські ігри з жертвами — знищення, «порятунок» на
краю загибелі, приближення до себе, нове знищення, і так іноді по кілька разів. Насолода
владою переростає в насолоду помстою в найбільш патологічному її прояві.
Деякі історичні факти. У 1933 р. головним чекістом України став В. Балицький. Маючи лише два класи початкової освіти, він з великим задоволенням нищив «українських
націоналістів». Балицький узяв активну участь в організації постишевського масового
терору в Україні. 1 грудня 1934 р. було вбито С. Кірова. Сталін не лише позбувся суперника, а й дістав підстави для розгортання терору, спрямованого проти міфічних «ворогів
народу». Спільними зусиллями «вірні учні Сталіна» П. Постишев і В. Балицький в Україні
організували масовий постишевський терор, сфабрикували справи «Української військової організації», «Блоку українських націоналістичних партій». У 1935 р. знищили колишніх боротьбистів, відбулися процеси «Національно-терористичного центру», «Національно-терористичної групи професора М. Зерова» та ін. У 1936 р. було сфабриковано справи
«Українського троцькістського центру», Соціал-демократичної партії України. Упродовж
1929–1937 pp. жертвами сталінських репресій стали 7 млн. чоловік.
Так званий Великий терор припадає на 1937–1938 pp. Він охопив увесь СРСР, усі нації
і соціальні групи. Репресували не лише керівних осіб, а й рядових робітників, колгоспників, інтелігентів. Суспільство все глибше опускалося в прірву страху, відчаю, моральної деградації. Заарештованих піддавали катуванням. Не витримуючи їх, вони давали свідчення
і на себе, і на своїх знайомих. Так забезпечувався черговий виток арештів. Лише в одному Биковнянському лісі під самою столицею України поховано більш як 120 тис. жертв
сталінських репресій. Не врятувалося від репресій навіть партійно-державне керівництво
республіки. Із 62 членів ЦК КП(б)У, обраних у червні 1937 p., було звинувачено у ворожій
діяльності 55 чоловік. З 11 членів Політбюро ЦК КП(б)У репресували 10, а з 5 кандидатів
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у члени Політбюро — 4. Загинули всі 9 членів оргбюро ЦК КП(б)У, включаючи С. Косіора,
першого секретаря ЦК КП(б)У.
У 1937–1938 pp. нищівного удару зазнали військові кадри: було репресовано близько
40 тис. офіцерів Червоної армії, розстріляно видатних воєнних спеціалістів, воєначальників, у тому числі з України — Й. Якіра, І. Гаркавого, І. Федька, Д. Шмідта та інших. Великий
терор цього періоду набув апокаліптичного масштабу. Мільйони людей було знищено,
кинуто за грати і до концтаборів, що ж до інтелігенції, то її прописали постійно в архіпелазі ГУЛАГ. Навіть серед артистів знайшли «контрреволюцію». У 1937 р. «ворогів народу»
викрили в Київському театрі опери і балету ім. Тараса Шевченка, на Соловках було розстріляно цілу плеяду українських митців.
Тирани всіх часів без вагань опускали меч репресій на голови тих, хто пристрасним
словом чи життєвим прикладом міг пробудити в гнобленого люду жагу до свободи і волю
до боротьби. А ось у звіриній ненависті до цілих народів, зокрема до українського, Сталін
не мав аналога в історії світової цивілізації.
За часів хрущовської «відлиги» радянська прокуратура здійснила перевірку низки
політичних процесів і групових судових справ. У всіх випадках перевірка розкрила грубу фальсифікацію, коли «свідчення» були отримані під катуванням. Спеціальна комісія
ЦК КПРС під керівництвом секретаря ЦК П. Н. Поспєлова заявила, що мали місце «факти незаконних репресій, фальсифікації слідчих справ, застосування тортур і катувань
ув’язнених». Один із прикладів: під час допитів кандидата в члени Політбюро Р. Ейхе йому
зламали хребет, а маршал В. Блюхер помер у Лефортівській в’язниці від систематичних
побоїв.
Із доповідної записки міністра держбезпеки Ігнатьєва на ім’я І. В. Сталіна (15 листопада 1952 р.):
«Доповідаю Вам, товаришу Сталін, що на виконання Ваших вказівок від 5 і 13 листопада
ц. р. зроблено наступне:… 2. До Єгорова, Виноградова та Василенка застосовані заходи
фізичного впливу і посилені допити їх, особливо про зв’язки з іноземними розвідками».

До них застосовувалися так звані «стойки», «конвеєрні допити», ув’язнення в карцер,
поміщали у спеціально обладнані сирі, холодні або дуже жаркі приміщення, позбавляли
сну, їжі, води, били й по-різному катували. У записці, серед іншого, наводиться витяг із листа заступника командувача Забайкальським військовим округом комкора Лісовського:
«…Били жорстоко, зі злістю. Десять діб не давали хвилини сну, не припиняючи катувань.
Після цього послали в карцер… По 7–8 годин тримали на колінах із піднятими вгору руками або згинали головою під стіл і в такому положенні я стояв також по 7–8 годин.
Шкіра на колінах вся злізла, і я стояв на живому м’ясі. Ці тортури супроводжувалися
ударами по голові, спині».

У записці до комісії, що розслідувала випадки катувань за часів Сталіна, були приведені документи, що свідчать про те, що катування політичних в’язнів застосовувалися
з санкції вищого керівництва СРСР і особисто І. В. Сталіна. 10 січня 1939 р., через деякий
час після закінчення Великого терору, від імені ЦК на місця було розіслано телеграму,
де роз’яснювалося,
«що застосування фізичного впливу в практиці НКВД було допущено з 1937 року з дозволу ЦК ВКП», і незважаючи на все це, «ЦК ВКП вважає, що метод фізичного впливу повинен обов’язково застосовуватися й надалі… щодо явних і не роззброєних ворогів народу,
як абсолютно правильний і доцільний метод».
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У деяких випадках катування конкретних осіб проводилися за спеціальною вказівкою Сталіна. Так, у письмовій інструкції Єжову (13.09.1937) Сталін вимагав «побити
Уншліхта за те, що він не видав агентів Польщі по областях (Оренбург, Новосибірськ
і т. п.)».
4 квітня 1953 року, через місяць після смерті Сталіна, новопризначений главою міні
стерства внутрішніх справ Берія підписав наказ № 0068 «Про заборону застосування до
арештованих будь-яких примусових заходів і фізичного впливу» (1953). У документі зазначалося:
«Міністерством внутрішніх справ СРСР встановлено, що в слідчій роботі органів МГБ
мали місце грубі перекручення радянських законів, арешти невинних радянських громадян, розгнуздана фальсифікація слідчих матеріалів, широке застосування різних способів тортур — жорстокі побиття заарештованих, цілодобове застосування наручників на вивернуті за спину руки, що тривало в окремих випадках протягом декількох
місяців, тривале позбавлення сну, укладення заарештованих у роздягненому вигляді
в холодний карцер і ін… Такі бузувірські «методи допиту» призводили до того, що багато
з невинно заарештованих доводилися слідчими до стану занепаду фізичних сил, моральної депресії, а окремі з них до втрати людської подоби.
Користуючись таким станом заарештованих, слідчі-фальсифікатори підсовували
їм завчасно сфабриковані «визнання» про антирадянську і шпигунсько-терористичну
роботу».

Історики ще напишуть «чорну книгу пам’яті Сталіна», ми ж зазначаємо для прикладу окремі факти з тим, щоб пояснити, що нинішній стан речей із катуваннями тісно
пов’язаний із практикою радянського тоталітарного режиму і розірвати ці зв’язки — завдання нинішнього суспільства.
Головним міжнародним актом у сфері боротьби з катуваннями є Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдяних або принижуючих гідність видів знущання і покарання, прийнята Резолюцією 39/46 Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1984 року. Понад
100 держав світу приєдналися до цієї Конвенції. Документ встановив так звану універсальну юрисдикцію. Це означає, що винні в застосуванні катувань можуть кримінально
переслідуватися владою будь-якої держави, незалежно від громадянства винних і місця
здійснення ними діяння.
Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду катування є злочином проти людяності, якщо вони здійснюються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на будь-яких цивільних осіб (ч.1 ст. 7), або військовим злочином, коли
вони направлені проти осіб або майна, що охороняються згідно з положеннями відповідної Женевської конвенції (ч. 2 ст. 8 Статуту).
Норми про заборону катувань також включені в Загальну декларацію прав людини
(ст. 5), Міжнародний пакт про цивільні і політичні права 1966 року (ст. 7), в конвенціях
про захист жертв війни, про боротьбу з геноцидом, апартеїдом, рабством і т. ін.
Для контролю за дотриманням Конвенції 1984 року на основі її статті 17 був створений Комітет проти катувань, який приступив до роботи з 1 січня 1988 року. Засідання Комітету (дві сесії в рік) проходять у Женеві.
У статті 1 Конвенції надається визначення катування:
«Для цілей цієї Конвенції термін «катування» означає будь-яку дію, якою будь-якій особі
навмисне завдається сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи зізнання, покарати її за дії, які вчинила вона
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або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити
її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого
характеру, коли такий біль або страждання спричиняються державними посадовими
особами чи іншими особами, які виступають в офіційній якості, чи з їх підбурювання, чи
з їх відома, чи з їх мовчазної згоди…».

Незважаючи на те, що було зроблено значні кроки в боротьбі з катуваннями, факти
брутального нехтування своїми зобов’язаннями за Конвенцією в багатьох країнах, у тому
числі й Україні, продовжують мати місце.
Комітет ООН проти катувань розглядає періодичні доповіді України про виконання Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих
гідність видів поводження і покарання. Контрольний механізм ООН передбачає, що всі
країни-учасниці Конвенції ООН проти катувань зобов’язані кожні чотири роки звітувати
про заходи, які мають запобігати катуванням, — змінювати законодавство, переглядати
практику, гуманізувати систему виконання покарань тощо. На жаль, періодичні доповіді
готуються державними органами в парадному стилі, у них часом навіть не зазначаються
проблеми, які існують в Україні в цій сфері, зате стверджується, що Україна неухильно дотримується політики пріоритетів інтересів особистості.
Варто зауважити, що періодичні доповіді й інші подібні документи готуються державними органами без участі громадськості, не публікуються і не обговорюються. На думку
Харківської правозахисної організації та ряду інших громадських організацій (Севастопольської та Вінницької правозахисних груп, регіональних відділень асоціації «Зелений
світ», Донецького і Львівського «Меморіалу», Луганського громадського комітету захисту конституційних прав і свобод громадян, Луганського відділення Комітету виборців України, Української секції Міжнародного товариства прав людини, регіональних відділень
Союзу солдатських матерів України), процес звітування держави перед контрольними інституціями ООН, Ради Європи й інших міжнародних інституцій обов’язково має бути публічним.
Для того, щоби дати огляд міжнародних механізмів запобігання катуванням і продемонструвати їхню дію на прикладі України, ХПГ підготувала книгу «Проти катувань.
Міжнародні механізми запобігання катуванням і жорстокому поводженню», в якій надруковані Європейська конвенція захисту прав людини та основоположних свобод і Протоколи до неї, матеріали щодо звернення до Європейського суду з прав людини, Європейська конвенція запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню, Конвенція ООН проти катувань, періодичні доповіді України та матеріали її обговорення в Комітеті проти катувань, коментарі до неї, підготовлені
«Міжнародною Амністією» й українськими правозахисними організаціями.
Громадські активісти солідарні в тому, що проблема застосування катувань потребує
пильної уваги як державних органів, так і суспільства, що необхідні зміни в законодавстві
і практиці, зокрема, введення незалежного органу для розслідування скарг на застосування катувань, законодавча заборона проведення допиту затриманих без адвоката і використання судом зізнання, отриманих за допомогою катування, як доказів та інші.
Влада нібито намагається вжити заходів у законодавчому полі, аби припинити практику катування, однак не можна не бачити, що повідомлення про катування в Україні під
час дізнання і попереднього слідства стають частішими, а дії міліції стають більш жорстокими. Відомі факти смерті в результаті катувань. Як і раніше відсутня система незалежного розслідування скарг на жорстокі дії працівників органів внутрішніх справ. Службові
розслідування проводяться тим же відомством — МВС, і їх важко назвати безсторонніми
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й ефективними, домогтися ж порушення кримінальної справи прокуратурою надзвичайно складно. Судовий контроль за діяльністю правоохоронних органів ніяк не можна визнати ефективним, а громадський контроль, як і раніше, залишається дуже слабким.
На жаль, часто жорстоке поводження і застосування катувань, які забороняються
статтею 28 Конституції України, залишаються безкарними чи, що ще гірше, сприймаються як норма.
Такими порушеннями статті 28 Конституції України й Конвенції проти катувань, що
мають систематичний, масовий характер, є, на наш погляд:
— катування і жорстоке, нелюдське поводження з особами, підозрюваними в здійсненні злочину, в період проведення дізнання і попереднього слідства;
— умови утримання в слідчих ізоляторах (СІЗО), деяких установах виконання покарань (УВП);
— так звані нестатутні відносини в армії («дідівщина»), коли старослужбовці знущаються із солдатів першого року служби і принижують їх.
Ще у 2001 році Харківська правозахисна група, наприклад, підготувала дані про
174 конфлікти під час дізнання і досудового слідства за період червень 1997 року — липень 2001 року, у яких дії співробітників міліції можна кваліфікувати як застосування катувань, причому в 26 випадках катування призвели до смерті підозрюваних, і дані про
27 конфліктів, дії міліції, в яких можна кваліфікувати як жорстоке і нелюдське поводження. Найчастіше недозволені методи для «добування» визнань застосовуються на стадії
дізнання, ще до пред’явлення обвинувачення. Домогтися покарання працівників міліції
за незаконні дії дуже важко. В описаних 202 випадках вдалося домогтися осуду винних
тільки в найбільш кричущих і очевидних ситуаціях, при цьому тільки 17 працівників
міліції були позбавлені волі, практично усі по статті 166 тодішнього КК «Перевищення
влади чи службових повноважень».
На думку ХПГ, ситуацію на краще змінили би законодавчі заборони проводити допити
затриманих і арештованих без участі захисника та використання судом в якості доказів
зізнання, дані внаслідок катування.
Залишається дуже гострою проблема переповненості СІЗО і деяких УВП, хоча будуються нові СІЗО і вводяться в експлуатацію нові камери. Однак, поки що кількість засуджених, що надходять щорічно в установи виконання покарань, значно перевищує кількість
звільнених, і не допомагають навіть амністії, у ході яких звільняється щорічно в середньо
му 35 тис. чоловік. Іншою причиною жорстоких умов утримання позбавлених волі є катастрофічно недостатнє фінансування, особливо якщо врахувати, що кількість персоналу
СІЗО й УВП не може бути менше третини від кількості позбавлених волі.
Хоча установи виконання покарань стали більш відкритими, ніж раніше, кримінально-виконавча система залишається все ж таки загалом закритою. Наприклад, із засудженими важко поспілкуватися віч-на-віч. І коли отримуєш скарги на жорстоке поводження з засудженими з того чи іншого УВП, важко зрозуміти, що саме відбулося. Звернення
до керівництва Департаменту з питань виконання покарань результатів не дає: звичайно «факти не підтверджуються», а в автора листа неприємності посилюються. Необхідно
ввести інспектування таких УВП комісіями, до яких разом із працівниками Департаменту,
прокуратури й апарату Уповноваженого ВР з прав людини входили б члени недержавних
правозахисних організацій.
Як і раніше, гострою є й проблема «дідівщини». Хоча, здається, випадків нестатутних відносин усе-таки стало менше. Про це неодноразово писалося й у пресі. На наш
погляд, поліпшення ситуації сталося насамперед внаслідок принципової позиції Міні
стерства оборони, що уважно розслідує всі скарги, активно і доброзичливо співробіт190
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ничає з правозахисними організаціями, зокрема з регіональними відділеннями Союзу
солдатських матерів. Представники громадських організацій можуть відвідувати військові частини, зустрічатися із солдатами, командирами, проводити опитування і т. д.
Словом, керівництво Міністерства оборони не замовчує проблеми, а прагне їх обговорювати. Про такий рівень відкритості в кримінально-виконавчій системі можна тільки
мріяти.
А ось органи прокуратури не поспішають повідомляти про свої успіхи в нагляду за
законністю дій правоохоронних органів. Більшість обласних прокуратур на запити стосовно кількості скарг на незаконні дії працівників органів внутрішніх справ або не відповідають, або присилають т. зв. «відписки». А прокуратури Севастополя і АРК, приміром, можуть відповісти, що ця інформація не розголошується, оскільки має гриф «Для
службового користування». Отже, дані про те, які правопорушення скоюють працівники
міліції — за наші кошти! — становлять таємницю, що охороняється законом. Цікаво, що
більшість обласних управлінь МВС, на відміну від прокуратури, на ці питання таки відповідає.
Для виправлення ситуації необхідна зміна діючого законодавства і правозастосовчої
практики:
— уточнити кваліфікацію катування в КК України відповідно до визначення катування, даного в ст.1 Конвенції ООН проти катувань;
— домогтися того, щоб усі затримані особи інформувалися про їхні права, у тому числі право оскаржити жорстоке поводження;
— забезпечити негайне повідомлення близьким про затримання;
— законодавчо заборонити допитувати затриманих і заарештованих без участі
адвоката;
— законодавчо обмежити підстави для попереднього затримання;
— законодавчо обмежити терміни перебування під вартою на всіх стадіях розслідування і судового процесу, зокрема, знизити максимальний термін попереднього ув’язнення з 18 до 9 місяців і обмежити сумарний час перебування під вартою
у період слідства і суду до двох років, після чого перебування під вартою має бути
замінене на інший запобіжний захід, який не припускає позбавлення волі;
— законодавчо заборонити суду використовувати як доказ зізнання, зроблені під катуваннями;
Кримінально-процесуальний кодекс має забезпечувати право на захист на всіх стадіях
карного процесу й ефективний судовий контроль над дізнанням і слідством;
— забезпечити своєчасний, неупереджений медичний огляд осіб, які заявляють про
застосування до них катувань чи підданих катуванням;
— провести незалежну правову експертизу відомчих нормативних актів у сфері
дізнання, попереднього слідства і виконання покарань;
— змінити судову практику, набагато ширше застосовувати міри покарання, не
пов’язані з позбавленням волі;
Виправно-трудовий кодекс має відповідати міжнародним стандартам для пенітенціарних установ;
— зняти гриф ДСК з інформації про скарги на дії правоохоронних органів і про результати розгляду цих скарг, публікувати ці дані з інтервалом один раз у 6 місяців;
— ввести в програму професійної підготовки співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців курс прав людини, і зокрема, вивчення документів
про катування і жорстоке поводження;
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— ознайомити персонал правоохоронних органів і офіцерів української армії з положеннями Конвенції проти катувань;
— розширити правові основи судового і цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів.
З набуттям чинності в листопаді 2012 року нового Кримінального процесуального
кодексу (КПК) більшість цих рекомендацій виконано: новий КПК містить багато запобіжників проти катувань та поганого поводження.
Проте потік повідомлень про катування й жорстоке поводження в правоохоронних
органах не припиняється, однак одержати офіційні відомості, на підставі яких можна робити висновки як про ступінь поширеності катувань, так і про реакцію на повідомлення,
практично неможливо.
Тому головним джерелом, з якого можна робити висновки про масштаби цього явища, залишається інформація, що поступає до неурядових організацій, преси, а також соціологічні дослідження, з яких методом екстраполяції можна зробити попередні висновки.
Аби проілюструвати існуючу проблема, варто навести хоча б кілька прикладів.
Справа неповнолітнього Т. (місто Сєвєродонецьк Луганської області), якого затримав
слідчий Сєвєродонецького ГВ УМВС Шарапов. Т. доставили у відділення міліції і допитали як підозрюваного у скоєнні злочину. Мати дізналася про затримання сина від сусідів
і прибула в міськвідділ. До слідчого її не пропустили. Після закінчення допиту мати з сином прийшли додому, і мати одразу викликала «швидку», яка відвезла сина до травмпункту. Невропатолог поставив Т. діагноз — струс мозку. Якби Шарапов керувався би законом, і допитував би Т. у присутності матері чи вчителя, проблеми не виникло би.
Справа Вадима Новосада (місто Чоп Закарпатської області). Прикордонника запідозрили Вадима в крадіжці шести ящиків олії з вагонів потяга, що прямував з Угорщини
в Україну. Його допитували троє міліціонерів. Спочатку, протягом кількох годин вони вимагали зізнатися в крадіжці олії, а відтак удалися до тортур. Хоча справу по крадіжці
олії закрили, після того як з’ясували, що помилка сталася під час завантаження, однак
потерпілий прикордонник В. Новосад тиждень лікувався в санчастині. В історії хвороби
написано: «струс мозку та забійні рани на ступнях». Це підтвердила й судово-медична
експертиза.
Справа Михайла Дем’яна (селище Мельниця-Подільське Борщівського р-ну Тернопільської області). У мешканця селища Мельниця-Подільське І. Полівчака нібито пропала чимала, за містечковими мірками, сума грошей — декілька тисяч гривень. Підозра у крадіжці впала на сусіда Михайла Дем’яна, і хоча той категорично заперечив свою провину,
вранці Полівчаком було подано відповідну заяву у міліцію. Того ж дня, без будь-яких санкцій та повідомлень родичів Михайла Дем’яна затримали, привезли до райвідділу і почали «вибивати» в нього зізнання… Увесь день двоє дебелих катів тримали літнього чоловіка в наручниках, били шлангом та палицею, шантажували, принижували та залякували…
І хтозна, чим завершився би процес цього «слідства», якби ввечері до райвідділу не зателефонувала дружина І. Полівчака, не вибачилася б чемно та не повідомила, що злощасні
гроші… знайшлися. Відпускаючи М. Дем’яна на волю, «слідчі» попередили його, щоб він
мовчав про побиття. Але ж на другий день Дем’ян пройшов освідчення в судово-медичного експерта та подав скаргу на кривдників-міліціонерів до районної прокуратури. Спочатку районний прокурор Шаварівський підписав відмову в порушенні кримінальної справи
«за відсутністю в діях міліціонерів складу злочину». Лише після кількаразових звернень
потерпілого до прокуратури Тернопільської області було порушено кримінальну справу,
розгляд справи тривав майже два місяці. Відомо, що на протязі цього часу М. Дем’яна неодноразово та в різний спосіб намагалися схилити до компромісу зі своїми кривдниками,
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але той не зламався. У результаті Чортківський районний суд визнав міліціонерів В. Чепесюка та В. Кутасевича винними в «перевищенні влади та службових повноважень» за
частиною другою статті 365 Кримінального Кодексу України. Втім, отримати чіткої відповіді на запитання, чому в даному випадку дії міліціонерів не було кваліфіковано саме
як катування, не вдалося.
Справа Олега Дунича (місто Харків). Стався інцидент, під час якого затримали Дуніча О. М. й доставили до Червонозаводського РВ живим, здоровим і неушкодженим. Однак через деякий час Дуніч О. М. почав скаржитися на стан свого здоров’я, у приміщенні РВ судово-медичним експертом Даниленко Є.А. йому було проведено судово-медичне
обстеження, за висновками якого на тілі Дуніча О.М. були виявлені численні гематоми
та синці, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень та виникли не менше
ніж за 3 доби до огляду. Коли ж стан здоров’я Дуніча О.М. погіршився, йому було викликано бригаду „швидкої допомоги», яка доставила його до 4-ї лікарні, де він помер. Як згодом
було з’ясовано, смерть настала внаслідок «закритої черепно-мозкової травми».
Тривале обмеження рухів ув’язненого за допомогою наручників, які як засіб тортур
можуть одягатися і на руки, і на ноги, є типовою формою катування, бо призначення наручників — зовсім інше. Така форма фізичних знущань може тривати багато годин і має
на меті зламати волю людини. За нашими даними, цей спосіб катувань є також доволі поширеним, принаймні, 37% опитаних це підтверджують, близько 8% — указали на застосування наручників одночасно й для рук, і для ніг.
Справжні тортури спричиняють не просто страждання, а часто просто нестерпні муки
(на сленгу правоохоронців — це «ластівка», «слоник», «жабка»), у загальному обсязі протизаконного насильства займають відносно скромне місце — не більше 13% опитаних
указують на ці факти, що мали місце в їхній біографії. Але й ця частка не є такою вже малою з огляду на те, що через «чистилище» попереднього ув’язнення таких тортур підслідні нерідко втрачали здоров’я, і саме з цього починалася тяганина скарг до прокуратури,
подання до суду та інших інстанцій.
Ознакою позитивних змін у ставленні МВС до захисту прав людини й, зокрема, до
проблеми катувань у міліції було створення наприкінці 2005 року Громадської ради при
Міністерстві внутрішніх справ та громадських рад при обласних управліннях Міністер
ства з питань забезпечення прав людини. Однак після президентських виборів 2010 року
вони були ліквідовані.
За оцінкою соціологів Харківського інституту соціальних досліджень в абсолютних
цифрах протягом року, що передував дослідженню (2009), від побоїв та завдання тілесних ушкоджень під час розслідування потерпіли 355 293 осіб, у тих же обставинах зазнали
тортур із застосуванням спеціальних засобів 93 498 особи, а були побиті співкамерниками за вказівкою працівників міліції 56 099 осіб. Оціночна кількість осіб, які постраждали від поганого поводження в міліції в 2010 році, склала за даними соціологів 890 тис.,
а в 2011 році — 984 тис., тобто дані 2011 року близькі до результатів аналогічного соціологічного дослідження 2004 р., коли оціночна кількість постраждалих склала 1 млн.
Залишається поширеною практика використання «недобровільних» зізнань у кримінальному судочинстві. Моніторинг дії нового КПК покаже, наскільки зміниться ситуація
в цьому аспекті.
І досі в законодавстві відсутній один з елементів «катування», який згаданий у статті 1 Конвенції ООН проти катувань, а саме «будь-яка причина, що ґрунтується на дискри
мінації будь-якого характеру».
До цього часу в Україні не створений механізм ефективного розслідування заяв про
катування. Це не дозволяє відчути на практиці зміну в ставленні держави до вирішення
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проблеми катувань у міліції, яка проголошена в багатьох заявах високопосадовців. Тому
жорстоке поводження із підозрюваними залишається рутинним елементом боротьби зі
злочинністю, а міліція продовжує сприйматися населенням як значний фактор ризику.
Проблеми, з якими стикається людина, яка робить заяву про катування, залишаються значною мірою такими ж, як і раніше — небажання органів державної влади відповідати за злочинні дії своїх працівників.
У рішенні за справою «Афанасьєв проти України» Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 13 Конвенції через те, що «за скаргою заявника державні
органи здійснили поверхову перевірку і лише допитали можливих порушників. Вони
прийняли заперечення працівників міліції за чисту монету та відмовили в порушенні
кримінальної справи проти них попри свідчення заявника та незаперечні тілесні ушкодження в нього. Кримінальне розслідування скарги заявника почалося лише більш
ніж через рік після подання заяви, що органи влади не виконали своїх зобов’язань за
статтею 13 Конвенції».
Для того, щоб фундаментальні принципи Ради Європи панували в Україні, потрібні конкретні дії, які б відповідали словам Президента. Потрібно, щоб працівники міліції
мали необхідне обладнання та підготовку, щоб вони були не тільки «безжалісними переслідувачами підозрюваних», які нерідко вибивають зізнання з людей, а «людьми, які розслідують справи нейтральними методами та мають на меті встановлення істини».
Відповідно до статті 3 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних
свобод (далі — Конвенції) жодна людина не може зазнавати катувань чи нелюдського або
такого, що принижує її гідність, поводження чи покарання .
Стаття 3 Конвенції стала першою зі статей, за якою Європейський суд з прав людини
(далі — Європейський суд) розглянув заяви проти України. Практично одразу після ратифікації Конвенції та набрання нею чинності для нашої держави до Європейського суду
було надіслано заяви, які в принципі стосувалися права особи на справедливий судовий розгляд, ґарантований статтею 6 Конвенції, але торкалися також і питань про умови тримання в місцях позбавлення волі осіб, засуджених до смертної кари — виняткової
міри покарання, заміненої в 2001 році на довічне позбавлення волі. У своїх ухвалах щодо
прийнятності цих заяв Європейський суд визнав неприйнятними скарги про порушення права на справедливий судовий розгляд, виходячи зі своєї часової юрисдикції, оскільки судовий розгляд у справах заявників відбувся до набрання Європейською Конвенцією
чинності для України, але визнав прийнятними скарги на умови тримання. 29 квітня
2003 року у цих справах («Полторацький проти України, «Кузнецов проти України», «Алієв
проти України», «Хохліч проти України», «Назаренко проти України», «Данкевич проти України») Європейський суд виніс рішення, у яких було констатовано, серед іншого, порушення права, гарантованого статтею 3 Конвенції. Узагальнюючи рішення в цих справах,
необхідно звернути увагу на застосування Судом та колишньою Комісією з прав людини
критерію оцінки доказів «поза розумним сумнівом» та позиції щодо умов тримання в місцях позбавлення волі.
Позиція Європейського суду з прав людини щодо критерію оцінки доказів «поза розумним сумнівом»: комісія констатувала, що розповідь одного із заявників про побиття
його працівниками слідчого ізолятора містила ряд деталей, яких не могло бути у вигаданій історії, але попри це, дійшла висновку про недоведеність факту, оскільки не було
медичних чи інших суттєвих доказів, які підтверджували б, що заявник зазнав ушкоджень
внаслідок жорстокого поводження з боку службовців, тим більше, що деталі побиття, наведені заявником та його батьками, були різними. З огляду на це, Комісія не стверджувала, що побиття не було як такого, проте зазначила, що неможливо встановити поза
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розумним сумнівом, що заявника було піддано нелюдському поводженню в СІЗО, як він
стверджував. У зв’язку з таким висновком Комісії Суд не констатував порушення статті 3 в частині стверджуваного побиття заявника працівниками слідчого ізолятора, але
провів оцінку дій держави з точки зору її позитивних обов’язків за статтею 3 Європейської Конвенції, тобто з’ясував, чи провели державні органи ефективне й належне
розслідування скарг заявника та його батьків на нелюдське поводження. Комісія, яка
встановлювала факти, поінформувала Суд про відсутність необхідної медичної документації, про офіційні відповіді органів державної влади на скарги батьків заявника,
а також про те, що жоден відповідний орган державної влади не брав участі в розслідуванні цих скарг. Виходячи зі своєї власної оцінки фактів, Європейський суд дійшов висновку, що за умови проведення ефективного розслідування скарга заявника про застосоване до нього насильство могла знайти своє підтвердження. У зв’язку з цим Суд визнав
наявність порушення статті 3 в частині проведення розслідування скарги заявника про
побиття його працівниками слідчого ізолятора
Позиція Європейського суду з прав людини щодо умови тримання в місцях позбавлення волі: вирішуючи питання, чи відповідають статті 3 Конвенції умови тримання
в місцях позбавлення волі розглядуваної категорії засуджених, Суд керувався принципами, які наводилися вище. Але при цьому Суд також взяв до уваги документи Ради Європи
стосовно питання скасування смертної кари в Україні, і звіти Європейського комітету із
запобігання тортурам, які стосувались України. Аналізуючи всі ці складові, Суд не знайшов у діях державних органів України позитивного наміру принизити чи збентежити заявника. Однак, з погляду Європейського суду, хоча питання про те, чи метою поводження було прагнення принизити або зневажити жертву, є фактором, який слід брати до
уваги, відсутність такої мети не може виключати констатацію порушення статті 3 Конвенції. В результаті розгляду заяв Суд дійшов висновку, що умови, в яких трималися заявники мали завдати їм значного психологічного страждання і принизити їхню людську гідність. І хоча при цьому Суд констатував поліпшення в режимі тримання під вартою
зазначеної вище категорії засуджених, він, однак, визнав наявність порушення статті 3
Конвенції.
Наслідки цих рішень Європейського суду дуже важливі. 1) Відповідно до процедури
виконання рішень Європейського суду, держава має сплатити заявникам суму справедливої сатисфакції за завдані порушення. У цьому випадку кожен із заявників отримує по
2 тисячі євро на відшкодування моральної шкоди; крім того, двоє заявників отримують
по 1 тисячі євро за судові витрати. 2) Держава має змінити своє законодавство з огляду
на рішення Європейського суду з прав людини, в конкретному випадку — забезпечити
законодавчу гарантію заборони катування, нелюдського і такого, що принижує гідність,
поводження або покарання в місцях позбавлення волі — відповідно до стандартів, проголошених Європейським судом.
Але один із аспектів цих рішень є, безперечно, найважливішим. Усі рішення Європейського суду за статтею 3 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних
свобод, як і рішення, що були прийняті стосовно українських заяв у квітні 2003 року, спрямовані на забезпечення поваги до людської гідності, на унеможливлення випадків такого поводження, що підпадає під дію статті 3 Конвенції. Отже, наслідком, а загалом і метою
статті 3 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод стає підвищення поваги людини до самої себе і захищеність від неналежного поводження або покарання навіть у місцях позбавлення волі та під арештом.
«Міжнародна Амністія» також виступає проти катувань та жорстокого поводження
з 1972 року. Організація розробила програму, що складається з 12 пунктів, у якій викла195
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дено основні практичні заходи, яких мають вжити уряди, щоб повністю викорінити катування та жорстоке поводження.
Наприклад, Олексій Захаркін, за повідомленнями, був підвішений на металевому
пруті и побитий, а потім примушений одягти протигаз, наповнений якоюсь рідиною, від
якої він задихався. Це спричинило йому такі страждання, що він, наляканий тим, що ці
тортури можуть ще повторитися, спробував покінчити життя самогубством. Немає ніяких сумнівів, що його муки підпадають під визначення катування в Конвенції проти катувань.
Усі форми катувань та інших видів жорстокого поводження є однозначно забороненими згідно з міжнародним правом. Така заборона передбачена численними угодами та іншими інструментами, а також є частиною міжнародного звичайного права, яке застосовується в усіх державах, незалежно від того, чи є вони учасницями конкретних угод, які
передбачають таку заборону. Катування та жорстоке поводження забороняються у будьякий час та за будь-яких обставин. Не дозволяються ніякі винятки, а держави не можуть
відмовитися від своїх зобов’язань навіть у надзвичайних ситуаціях або з будь-яких інших
причин.
Стаття 5 Загальної декларації прав людини, яка була ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році, символізує одностайну згоду між країнами стосовно того, що нікого
не можна піддавати катуванням або жорстокому поводженню. З 1948 року було ухвалено
цілу низку міжнародних та регіональних інструментів з питань прав людини, включаючи
заборону катування.
Серед цих інструментів — юридично обов’язкові угоди та конвенції, а також декларації та інші документи, які хоча і не є юридично обов’язковими мають величезну вагу,
завдяки тому, що їх було прийнято Генеральною Асамблеєю та іншими органами ООН,
і демонструють згоду між державами щодо дотримання стандартів, викладених у них.
Стаття 7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (МПГПП), якого було
прийнято у 1996 році, забороняє застосування катувань та жорстоке поводження. МПГПП
заснував орган незалежних експертів — Комітет з прав людини — який має здійснювати
контроль за додержанням державами цих положень. Стаття 3 Європейської Конвенції про
захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ), яку було прийнято в 1950 році, забороняє
застосування катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження.
ЄКПЛ дозволяє окремим особам подавати офіційні скарги до Європейського суду
з прав людини, якщо було порушено їхні права за цією конвенцією. Суд приймає рішення,
які є обов’язковими до виконання, і може давати розпорядження державам щодо надання
потерпілим компенсації.
Окрім загальних правозахисних актів, в яких проголошується заборона катувань, існує також низка документів та механізмів, що стосуються саме катування та жорстокого
поводження. У 1972 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про захист усіх
осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження та покарання. В 1984 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію проти катувань та інших жорстоких або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (Конвенція проти катувань), у якій викладено заходи, яких мають
вжити держави, щоб запобігти застосуванню катувань та жорстокого поводження з боку
державних посадових осіб, і яка є юридично обов’язковою для тих держав, що ратифікували цю конвенцію. Конвенція засновує Комітет проти катувань (КПК) — орган незалежних
експертів, який має спостерігати за додержанням цих положень державами-учасницями
конвенції. В 1985 році Комісія ООН з прав людини призначила Спеціального доповідача
з питань застосування катувань.
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Як на Європейському, так і на міжнародному рівнях, є угоди, які засновують моніторингові органи, що мають відвідувати місця позбавлення волі. Європейська конвенція про
запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню
або покаранню, яку було ухвалено в 1987 році, засновує комітет, до якого залучаються експерти з країн-учасниць цієї конвенції — Європейський комітет з питань запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню та покаранню
(КЗК), який має повноваження відвідувати місця ув’язнення з метою посилення захисту
затриманих від катувань та жорстокого поводження. КЗК опублікував збірку стандартів,
яка охоплює головні питання, що вони їх вивчають під час візитів до місць позбавлення
волі у державах-учасницях; серед них є окремий розділ щодо поводження з затриманими
в міліції.
2002 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Факультативний протокол до Конвенції ООН проти катувань (Факультативний протокол до Конвенції проти катувань). Факультативний протокол до Конвенції проти катувань ще не набув чинності, але, подібно
до Європейської Конвенції про запобігання катуванням (дивись вище), встановлює механізми для відвідування місць утримання під вартою в державах-учасницях Конвенції;
він також вимагає, щоб держави-учасниці заснували свої власні національні органи для
відвідування місць позбавлення волі з метою запобігання катуванням та жорстокому поводженню.
На додаток до документів, що стосуються безпосередньо катування та жорстокого
поводження, є також два ключових міжнародних документа, що визначають стандарти
утримання під вартою взагалі; в них наводяться важливі запобіжні заходи проти застосування катувань та жорстокого поводження: Звід принципів ООН та Мінімальні стандартні
правила ООН.
Україна є країною-учасницею всіх вищезгаданих угод, за винятком Факультативного
протоколу до Конвенції проти катувань, отже, має зобов’язання дотримуватися їх положень. Після обрання нового Уповноваженого ВРУ з прав людини в квітні 2012 року в Україні почалося запровадження національних превентивних механізмів відповідно до Факультативного протоколу.
Рішення Європейського суду з прав людини надають можливість дещо прояснити
його підхід до тлумачення статті 3 Конвенції і зробити певні висновки:
1. Відповідно до Конвенції держава відповідає за дії своїх агентів. Така відповідальність може бути очевидна, наприклад, коли «погане поводження» сталося з боку співробітників правоохоронних органів або персоналу закритої установи. У деяких випадках
держава може бути визнаною відповідальною також за заборонене поводження, що було
завдане (або може бути завдане) агентами іншої держави чи навіть приватними особами,
але такі випадки спричиняють досить складні правові питання. Захист від катувань є абсолютним правом: за жодних обставин порушення статті 3 не можна виправдати.
2. Суд розглядає як «погане поводження» заподіяння страждання з незаконною метою, або — якщо мова йде про застосування насильства з законною метою — заподіяння
страждань понад міру, необхідну за даних обставин. У будь-якому випадку інтенсивність
заподіюваних страждань повинна сягати «мінімального рівня жорстокості».
3. Суд у ході практики виробив шкалу оцінок «поганого поводження» з погляду його
тяжкості. Як «катування» характеризується Судом найбільш тяжке порушення, пов’язане
з навмисним заподіянням страждань. Менш тяжкі порушення Суд розглядає як «нелюдське» або як «таке, що принижує гідність,» поводження. Іноді Суд кваліфікує поводження
одночасно як «нелюдське і таке, що принижує гідність».
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4. Як оцінка «мінімального рівня жорстокості», так і кваліфікація тяжкості того чи іншого поводження залежать від всіх обставин конкретної справи, однак у практиці Суду
можна помітити тенденцію до все більш жорстких оцінок дій агентів держави і зростаючий вплив «нематеріальних», психологічних факторів на оцінку Суду.
5. При оскарженні «поганого поводження» у Європейський Суд заявник, як правило, стикається зі значними труднощами в доведенні фактичних обставин справи. На потерпілому лежить обов’язок повідомити компетентний орган про зазнане ним погане
поводження, щоб той міг здійснити необхідні заходи щодо встановлення і покарання
винних.
6. Однак вирішальне значення для встановлення факту «поганого поводження» має
те, наскільки «негайно» і «ефективно» національні органи провели потрібне розслідування. Оскільки Конвенція не може дозволити, щоб встановлення відповідальності дер
жави цілком залежала від сумлінності її органів, може бути визнане порушення статті 3
тільки тому, що не було проведено належне розслідування.
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3 Заборона рабства і примусової праці.
Примусова праця за нацистського
та комуністичного режиму
Інна Сухорукова

Рабство було першою з проблем в галузі прав людини, яка викликала серйозну міжнародну стурбованість. І все ж, не дивлячись на загальний осуд, навіть на початку 21-го
століття практика, подібна до рабства, як і колись, залишається серйозною та нагальною
проблемою.
Рабство — це тотальне порушення всіх засадничих прав людини.
Під слово «рабство» підпадає цілий ряд порушень цих прав. Окрім рабства в його традиційному розумінні та работоргівлі, ці зловживання охоплюють торгівлю дітьми, дитячу проституцію, дитячу порнографію, експлуатацію дитячої праці, використання дітей
у збройних конфліктах, боргову кабалу, торгівлю людьми та людськими органами, експлуатацію проституції та деякі види практики, що використовуються в умовах апартеїду
та колоніальних режимів.
В історичному ракурсі ми бачимо й інші форми рабства. В тоталітарних державах —
нацистській Німеччині та, особливо, в Радянському Союзі праця в’язнів, яких було так багато, що навіть важко уявити — була рабською працею, яка одночасно була підвалиною
економіки держави. Економіка СРСР часів Сталіна базувалася на рабській праці мільйонів
в’язнів. З тим самим ми стикаємося і в Німеччині часів Гітлера, економіка якої в значній
мірі базувалася на праці в’язнів концтаборів. Але за своїми масштабами СРСР значно перевищував використання рабської праці в Німеччині.
В’язні радянських таборів видобували золото, вугілля, залізну руду, працювали на лісозаготівлях, каменоломнях, будівництві каналів, залізниць, навіть, у наукових «шарашках». Звичайно, вони не отримували ніякої платні, не могли відмовитися від роботи, а за
несумлінну працю їх карали, саджали у карцер, розстрілювали.
Існували такого роду спецпоселення — ті ж самі табори, але з більш м’яким режимом.
Спецпоселенці жили в домівках, а не в бараку і самі повинні були харчуватися. Але за працю їм платили зовсім мало, або видавали замість грошей харчі. Все це було дуже обмежене, люди голодували, але не мали права покинути місце проживання, яке їм визначила
держава. Отже, ми маємо всі підстави вважати працю спецпоселенців — рабською. При
тому, що до спецпоселень висилали цілі народи — наприклад, кримських татар, поляків,
німців, чеченців, інгушів, балкарців, карачаєвців можна уявити масштаби рабської праці
в СРСР.
Можна вважати наближеними до рабської праці і ситуацію з колгоспниками.
У 1932 році був прийнятий закон про паспортизацію громадян СРСР, але паспорти вида199
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вали тільки мешканцям міст. За наказом Сталіна колгоспникам взагалі паспорти не передбачалися, а без паспорту неможливо було ані пересуватися територією СРСР, ані влаштуватися на роботу. Тобто мешканці сіл не могли вільно обирати ані місце проживання,
ані роботу. Хлопці-колгоспники прагнули потрапити до армії, бо після закінчення служби
вони могли отримати паспорти. Цей порядок був змінений тільки за часів Хрущова. Колгоспникам не платили зарплатню, а записували трудодні, на які видавали якусь сільгосппродукцію.
Умови праці в таборах були жахливими. В’язня просто використовували як підручний
матеріал, зовсім не піклуючись ані про його здоров’я, ані про його життя. Якщо в’язень помирав, його легко було замінити іншим. Навіть за рабовласницького ладу рабів купляли
за гроші. А тут репресивний апарат цілої країни постачав безкоштовну робочу силу.
Проблема виживання в таборі, або на спецпоселеннях була виключно проблемою
самої людини. Про це багато написано в літературних творах Олександра Солженіцина,
Варлама Шаламова, Василя Гроссмана й інших письменників, твори яких були надруковані і розкрили світу страшну правду про сучасне рабовласництво у вигляді концтаборів
та спецпоселень. Багато літературних творів є і про нацистські концтабори. А ще більше
переконують свідчення тих, хто був в’язнями радянських та нацистських таборів, і вижив.
Зараз в усіх країнах післярадянського простору створені архіви документів про політичні репресії, :списки в’язнів концтаборів. Історія радянських репресій збереглася значно краще ніж нацистських, бо держава зберігала свої архіви і проіснувала на відміну від
Німеччини до 1991 року. Рабство, яке існувало в Німеччині та Радянському Союзі і мало
різні форми, є наслідком тоталітаризму — окремого виду державотворення. Тоталітарні
держави перетворюють своїх громадян на рабів, бо вважають себе власниками своїх громадян. Тому будь-який громадянин в тоталітарній державі у будь-яку мить міг перетворитися на раба: в’язня, спецпоселенця тощо.
«Мета терору — терор» — ці слова Оруела повністю пояснюють ситуацію в тоталітарній державі з її населенням. Терор і, як наслідок, рабство було самоціллю держави.
У післясталінські роки, після засудження культу особи Сталіна, ситуація дещо змінилася. Терор як всеохоплююча система існувати перестала, але радянська правоохоронна
система була репресивною за визначенням. І завжди знаходилися групи населення, які
підпадали під колеса репресій. Наприклад, ті, хто, незважаючи на репресивне законодав
ство, намагався займатися підприємництвом. Злочином вважалося навіть дрібне підприємництво, як, наприклад, пошиття взуття або рукавиць. А ще більшим злочином було зазіхання на державну власність. Людей, яких ловили на цьому, кидали в табори, інколи
навіть розстрілювали.
В 60-ті роки розпочався дисидентський рух, проти якого теж була задіяна репресивна
машина, багато кого засуджували за кримінальними статтями. Вони потрапляли до виправних колоній — таборів, де їх труд використовувався як примусова праця. За масштабами це не можна порівнювати зі сталінськими репресіями, але примусова праця існувала
до знищення СРСР, хоч і дещо обмежено.
Навіть зараз, в незалежній Україні праця в’язнів оплачується неадекватно. Часом
зовсім не оплачується. Отже, ми повною мірою живемо в цьому сенсі з радянською спадщиною.
В деякому вигляді радянська спадщина існує в Україні і по відношенню до працівників бюджетної сфери. Інколи державні підприємства використовують працю робітників,
а потім не оплачують її. Це також є прихованою формою державного рабства.
Але не тільки держава може бути рабовласником. Рабство існує в різних формах, про
які я писала вище, і продовжує існувати і в нашій країні.
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Одним із аспектів цього явища є дитяча праця. Дитяча праця користується великим
попитом, оскільки вона досить дешева, а також у зв’язку з тим, що діти, природно, більш
боязкі, більш слухняні, ніж дорослі, а також надто залякані, щоб комусь скаржитися. Їхні
руки розглядаються безпринципними наймачами як найбільш придатні для виконанні
певних видів робот. Нерідкі випадки, коли діти отримують роботу, в той час, як батьки залишаються безробітними.
Безліч дітей від семи до десяти років працюють по 12–14 годин на добу і отримують
за свою роботу в декілька разів менше ніж дорослі.
Діти, наймані як хатня прислуга, не тільки працюють від зорі до зорі за смішні гроші,
але й особливо часто стають жертвами сексуальних зловживань та інших видів сексуального насильства.
Найбільш потворним проявом є викрадення дітей, яких утримають у віддалених таборах, і, щоб запобігти втечі, приковують на ніч кайданками.
Їхня праця зазвичай використовується на будівництві доріг та в каменоломнях.
Дитяча праця, здебільшого важка і небезпечна, невиправно шкодить здоров’ю дітей,
позбавляє їх освіти і звичайних дитячих радощів.
Надходять повідомлення про те, що в багатьох частинах світу практикується насильницьке вербування дітей та військову службу. Це має найзгубніші наслідки. Багато цих дітей під час збройних операцій гине, або стають каліками, піддаються допитам, тортурам,
побиттю, утримаються як військовополонені.
Непорядні ділки встановили, що можна отримувати великий зиск за рахунок організації постачання дітей із сімей, які знаходяться в стані зубожіння, багатіям без будь-якого
контролю за забезпеченням охорони інтересів дитини. В таких випадках здобуття фінансового зиску — як батьками, так і посередниками — обох статей набуває характеру торгівлі дітьми.
Організована проституція дітей обох статей у ряді країн підтверджується безліччю
документів. У деяких випадках простежується чіткий зв’язок між проституцією та порнографією, особливо дитячого — і розвитком туризму.
Дитяче рабство існує, як виняток і у розвинених країнах світу. І, як система, в країнах
так званого «третього світу, де зубожіння населення призводить до вищеописаних злочинів.
Безумовно, світова спільнота має протистояти таким зухвалим формам порушень
прав людини. Але треба зазначити, що в світовому товаристві є ще місце для звичайних
форм рабства. Звичайними формами рабства є, наприклад, апартеїд та колоніалізм.
Апартеїд — це не просто проблема расової дискримінації, яку повинно вирішувати
шляхом просвітництва та політичних реформ. Апартеїд — це державоутворення, яке позбавляє чорношкіре населення Південної Африки права на власність. За рахунок використання примусових засобів корінне населення служить на користь інвесторів з числа
білої меншості.
Утискаючи права людини стосовно цілих народів, апартеїд та інші форми колоніалізму дозволяють говорити про таке явище, як колективне групове рабство. Весь його жах
саме в тому, що люди, потрапивши до нього, не мають вибору: вони народжуються в раб
стві і в них немає практично ніяких можливостей чинити опір цьому. Традиційне рабство,
як узаконена система праці, було повсюди скасоване, однак воно, як ми бачимо, не було
повністю викоренене. Все ще надходять повідомлення про невільничі ринки. Навіть скасоване рабство дає рецидиви. Воно може зберігатися як світогляд — і жертв та їх нащадків, і у спадкоємців тих, хто насаджував рабство — через тривалий час після його формального знищення.
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Одним із найпоширеніших видів сучасного рабства є торгівля людьми, зокрема, торгівля дітьми та жінками.
Світова спільнота ще з початку 20-го сторіччя намагається протидіяти рабству у цій
формі. Торгівля людьми є багатогранним складним явищем. Тому законодавча регламентація протидії цьому явищу ведеться в кількох різних напрямках.
Перший напрямок — боротьба з работоргівлею та рабством. У міжнародному праві
існує кілька міжнародних документів, які забороняють рабство та работоргівлю в передбачають заходи протидії цим явищам. Ці документи були прийняті в 30–50-ті роки 20-го
століття, проте залишаються актуальними і сьогодні. На початку 20-го сторіччя проблему торгівлі людьми назвали «білим рабством». Саме окреслення проблеми білого рабства
з’явилося на початку 20-го століття, коли більшість держав тодішньої Європи підписали
в 1904 році в Парижі міжнародну угоду, спрямовану на боротьбу з цим явищем.
Наступна Міжнародна конвенція, яка спрямовувалася на боротьбу з «білим рабством», була підписана в Парижі в 1910 році. Ця конвенція вимагала від держав-учасниць
визнати злочинами дії кожного, хто сприяє або безпосередньо займається торгівлею живим товаром.
Пізніше слідували Конвенції 1921 та 1933 років. У 1937 році Ліга націй, підсумовуючи
напрацьоване раніше, прийняла проект, спрямований на боротьбу з «білим рабством».
В 1949 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію «Про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами». Вона була ратифікована
СРСР 15 листопада 1954 року, набрала чинності в Україні 15 лютого 1955 року.
Ця Конвенція спрямована проти втягування жінок до проституції та на боротьбу
з торгівлею живим товаром. Конвенція проголошувала злочином сексуальну експлуатацію особи та використання проституції у секс-індустрії, а також вимагала від державучасниць проголосити злочинцями осіб — звідників, що використовують проституцію,
а також власників будинків розпусти.
Що являє собою торгівля жінками на сучасному етапі?
Це вербування та перевезення жінок в межах однієї країни або за кордон з метою залучення до роботи в секс-бізнесі, шляхом погроз чи насильства, зловживаючи повноваженнями, борговою залежністю та іншими формами залякування.
Ввезення жінок до країни в якості «наречених за листуванням», хатніх робітниць,
офіціанток, танцівниць чи фотомоделей досить часто обертається залученням їх до роботи в секс-бізнесі шляхом насилля, обману чи погроз. До такого бізнесу безпосередньо
можуть бути залучені як неурядові інституції так і державні чиновники.
Наша організація мала досвід в допомозі жертві «білого рабства». До нас звернувся
чоловік зі скаргою, що його дружину насильно утримують в Японії в тайному публічному домі і шляхом погроз і насильства примушують займатися проституцією. Дізнався він
про це після її телефонного дзвінка. Один з клієнтів, якому вона не побоялася розповісти
свою історію, дав їй свій мобільний телефон. На питання , як жінка опинилася в Японії, чоловік розповів про агенцію, яка запрошувала на роботу в Японію танцівниць, а його дружина викладала східні танці.
Ми передали дані про цю агенцію в СБУ, звернулися до Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини, а вона вже звернулася до амбасади Японії. Менше ніж за місяць молода жінка повернулася додому. І такі порушення прав людини в цьому бізнесі мають масовий характер.
Жінки працюють по 12–15 годин, а часто і цілу добу в секс-клубах, притонах, чи бюро
інтимних послуг, де власники окрім того використовують їх як прибиральниць, офіціанток чи хатніх робітниць. Обмеженнями, шантажуванням та залякуваннями сутенери пов202
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ністю підкоряють їх собі. Зрозуміло, в таких умовах особа потерпає від психологічних, моральних та фізичних страждань.
Одним з суттєвих факторів є те, що жінка часто знаходиться в державі нелегально.
Крім того, майже у кожному випадку сутенери вилучають у жертв їхні паспорти.
Жінок переконують, що без документів вони зовсім безправні і ні до кого не можуть
поскаржитися.
Не диво, що будучи сильно заляканими, пройшовши через шантаж та погрози, жертви секс-бізнесу, навіть при поверненні на батьківщину дуже рідко зважуються звертатися
до органів правосуддя щодо сутенерів та свідчити проти них в суді.
Висновок — «біле рабство», торгівля жінками неприпустиме суспільне явище, якому
держави повинні згуртовано протидіяти. Це повинно робитися і на міжнародному і на національному рівнях.
Україна має низку законів, спрямованих на запобігання торгівлі людьми. 27 березня 2007 року Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму протидії торгівлі людьми на період до 2010 року. За виконанням цієї програми окрім Уповноваженого
з прав людини та інших державних органів стежили й неурядові організації, такі як Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда — Україна», інші правозахисні організації.
Основним інструментом у боротьбі із торгівлею людьми є стаття 149 Кримінального
кодексу України — «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини»,
яка має три частини й охоплює більшість аспектів торгівлі людьми. Крім того, в КК України є низка статей, які визначають покарання за інші злочини, що мають зв’язок з торгівлею людьми.
Але Україна до сьогодні не приєдналася до Конвенції Ради Європи від 2005 року про
протидію торгівлі людьми та деяких інших міжнародних документів в цій сфері.
Хоча сексуальне рабство переважає в торгівлі людьми і складає до 90% від загальних
випадків, все ж не можна ігнорувати і випадки торгівлі людьми з іншими цілями. Так, останнім часом є випадки торгівлі людьми з метою вилучення органів для трансплантації.
Особливо поширене вилучення органів для трансплантації в Китаї. Китай є державою з тоталітарною ідеологією, де рабська праця має систематичний масовий характер. Репресії
проти власного народу носять в Китаї загальний характер. Концтабори цієї країни переповнені в’язнями. Правозахисні організації світу стурбовані системними випадками вилучення органів у в’язнів і продаж їх через посередників в треті країни для трансплантації.
Але якщо в Китаї це робиться на державному рівні і носить характер тотального рабовласництва, то в інших країнах — це здобуток криміналу.
Не обійшла ця навала і нашу країну. У Львові була порушена кримінальна справа за
підозрою у торгівлі людськими органами з метою вилучення органів.
Усе це доводить, що нові технології приходять в сучасний світ, в якому їхнє застосування цілком залежить від моральності. Тому тільки злагоджені дії світової спільноти можуть завадити таким злочинам.
Сучасне рабство більш витончене і лукаве, ніж просто рабовласництво, тому і законодавство усіх країн і, зокрема, України, повинне відповідати сучасним вимогам.
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4 Право на свободу та особисту недоторканність
Інна Сухорукова

Право на свободу від свавільного арешту захищається статтею 5 Європейської конвенції. Відповідно до статті 5 ніхто не може бути заарештованим і позбавленим свободи
без обґрунтованої підозри, що людини скоїла злочин і може бути небезпечною для суспільства або свого оточення, і до того ж є обґрунтовані підстави вважати, що вона спробує ухилитися від правосуддя. Таким чином, ця стаття Конвенції захищає наше право на
захист від свавільного арешту правоохоронними органами.
Звичайно, наша нещодавня історія дає багато фактів того, що за тоталітарного режиму, який переживали в Радянському Союзі, в нацистській Німеччині, а зараз існує, наприклад, в КНДР, це право постійно порушується.
В Радянському Союзі за часів Сталіна в 30-ті роки панував так званий «великий терор»,
коли йшли масові арешти, розстріли, ув’язнення до таборів. Основу сталінської економіки
закладали в’язні, які безкоштовно працювали в найважчих умовах на стратегічних об’єктах:
видобутку нафти, газу, золота, на лісоповалах, великих будівництвах, тощо. В СРСР використовували рабську працю в’язнів, збагачуючи державу і підсилюючи радянську економіку.
Держава прагнула заарештувати якомога більше людей. У цьому був сенс «великого
терору». Звичайно, люди, які були ув’язнені, не були винуваті в тих злочинах, за які їх заарештували і позбавили волі, або розстріляли. Але це не цікавило радянську владу. Навпаки, були створені умови, які підсилювали можливості каральник органів.
В 30-ті роки для НКВС були спущені плани арештів. Ці плани вони повинні були виконувати, а плани постійно збільшували. Це призводило до того, що НКВС взагалі заарештовувало будь-кого, хто першим потрапив їм в очі.
Красномовний випадок стався з українським поетом та перекладачем Василем Мисиком. Він жив в Будинку письменників у Харкові. НКВС прийшло арештувати його сусіда — теж письменника зі схожим прізвищем Мисько, який мешкав поверхом вище, але
переплутали квартиру і зайшли до Василя Мисика. Вони навіть не спитали в нього документи. Мисик не сказав їм , що вони помилилися, бо був впевнений, що як тільки вони
зрозуміють, що помилилися, його відпустять, а тим часом його сусід може сховатися. Але,
коли в НКВС побачили його документи, вони і не подумали його відпустити Мисика заарештували, і згодом він отримав 10 років ув’язнення. Це далеко не єдиний випадок , коли
НКВС помилялося, але заарештувало тих, хто потрапляв під руку.
Не треба доводити, що і в тих випадках, коли вони заарештовували того, хто був в їхньому списку, підстав для арешту теж не було.
Більшість людей заарештовували за абсурдними вигаданими обвинуваченнями,
а потім під час слідства з них вибивали зізнання, що вони були шпигунами, шкідниками,
що вони планували вбивати радянських керівників тощо. Під тортурами люди зізнавалися в будь-яких абсурдних злочинах.
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Потім їх судила так звана «трійка», як такого судового слідства та судового розгляду
не було. Не було адвокатів, змагальності сторін. «Трійка» виносила вироки, не звертаючи
уваги на закон і права людини.
Людина, яка потрапляла в цю машину, майже не мала шансів врятуватися.
Так само безпідставно наприкінці 20-х — початку 30-х років заарештовували так званих куркулів, які нібито не хотіли віддавати своє майно. Як правило, представники НКВС,
вже відібравши все можливе у заможних селян, чіплялося до незаможних. Часто наявність
коня або корови вже було підставою для конфіскації, а будь-який опір чи спроба довести,
що це майно майже нічого не коштує, тягнули за собою арешти і, навіть, розстріли.
Можна наводити безліч прикладів, як під час Великого терору людей заарештовували без будь-яких підстав.
Наприклад, репресії проти греків, поляків, кримських татар, чеченців, інгушів та інших — були за етнічною ознакою. За етнічною ознакою після вигаданої «справи лікарів»
заарештовували євреїв.
Священиків і монахів переслідували за релігійну приналежність
Масові репресії самі по собі передбачають незаконні, безпідставні і злочинні арешти.
У післясталінські роки ситуація різко змінюється. Після розвінчання культу особистості Сталіна масовий терор припинився і, за словами письменниці Людмили Улицької,
«страна начала говорить пока за закрытыми дверьми».Такі розмови за закритими дверима переросли в рух шестидесятників. Спочатку це був культурницький рух: країна відновлювала свої історичні культурні зв’язки, осмислювала свою нову історію.
Перш за все це був рух інтелігенції. КДБ уважно слідкувало за шестидесятниками. Найбільш активних навіть у часи відлиги інколи заарештовували за антирадянську
діяльність, але це було рідко і потребувало якихось причин. Так, наприклад, в часи відлиги мало що змінилося у відношенні свободи совісті.
Греко-католицька церква, УАПЦ, нелегальні (незареєстровані) баптисти, п’ятидесят
ники, адвентисти сьомого дня — всі вважалися сектами, вони існували у підпіллі. Влада
СРСР переслідувала не тільки священиків цих церков, а й вірян.
Заборонена греко-католицька церков мала катакомбні монастирі, де жили монахи
і монахині. Їх священики, які відмовилися приєднуватися до Російської православної церкви, відправляли таємні служби, за це їх арештовували. І це були незаконні арешти. Заарештовували і пресвітерів підпільних протестантських церков.
Інколи репресії торкалися і вірян-протестантів.
Насамперед переслідували молодих людей — протестантів, які за своїм віросповіданням не могли брати в руки зброю — тобто служити в армії. В СРСР їх за це саджали в тюрми за ухилення від строкової служби. Інколи вони встигали до досягнення 28 років (граничний вік призову) відсидіти по два терміни ув’язнення. В будь-який демократичній
країні, де є обов’язкова військова служба, є й інститут альтернативної служби. Звичайно,
в СРСР такого закону не було, і тільки в незалежній Україні був прийнятий закон про альтернативну службу, і протестантську молодь перестали переслідувати.
Ці ув’язнення, безумовно, були несправедливими. До речі, в Конституції СРСР гарантувалися і свобода слова, і свобода віросповідання, і свобода мирних зібрань, але в Радянському Союзі Конституція ніколи не виконувалася.
Під час відлиги в Україні з’явилися підпільні національні-визвольні організації. Найвідоміші з них: УНП (Українська національна партія, яка було створена в 1961 році),
УРСС — Українська робітничо-селянська спілка (створена в 1959 році), УНФ — Український національний фронт (створений в 1961 році). Всі ці рухи за незалежність України були
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мирними, і їхня боротьба з владою була боротьба словом. Тим не менше всі провідники
і члени цих організацій були репресовані і отримали досить великі терміни ув’язнення.
Духовний феномен шестидесятників похитнув засади тоталітарного режиму, який будується на припиненні природних культурних процесів і створення на базі культурологічних підмін і фальсифікацій нової агресивної субкультури, що претендує на тотальність.
Молоді поети , художники, актори, просто інтелігенція збиралися групами, читали вірші,
співали пісні, ставили театральні вистави. Виступи поетів збирали цілі стадіони слухачів.
Але в 1965 році більшість літераторів-шестидесятників припинили друкувати. Твори
почали поширюватися в самвидаві, деякі твори потрапляли за кордон і видавалися там.
З цього моменту в Україні починається боротьба КДБ з самвидавом і тамвидавом,
а рух шестидесятників стає правозахисним, громадським рухом. На момент арештів рух
шестидесятників вийшов на рівень громадського протистояння режиму і став базою подальшого руху опору.
Восени 1965 року в Києві були заарештовані відомі шестидесятники: І. Світличний,
П. Моргун, О. Мартиненко, І. Русін, Є. Кузнецова, М. Гревіч, М. Гринь та інші. У Львові були
арештовані брати Горині, І. Гель, М. Осадчий, М. Косів, Є. Батурін та інші.
Арешти пройшли й в інших містах України. Вони були абсолютно несподіваними для
громадськості і, навіть, для української верхівки, бо то був наказ з Москви.
Незрозумілим здається принцип відбору кандидатур для арештів в Україні. Центром шестидесятників був Київ, однак заарештованих у Києві було тільки сім чоловік, а на
Західній Україні було заарештовано сімнадцять осіб. Радянська влада пам’ятала про рух
опору на Західній Україні і бажала позбавитися усіх активістів. Репресії 1965 року відкрили нову сторінку історії дій більшовицької імперії під назвою «доба неосталінізму».
Але на відміну від сталінських часів суспільство було менш індоктринованим і дедалі
все більш розчаровувалось в ідеях комунізму. Утопічність цих ідей бачила вже не тільки
інтелігенція. Цьому сприяли і загальносвітові процеси, технічна і інформаційна інтеграція світу. Тоталітарний режим, враховуючи всі ці фактори, вже не міг використовувати
такі засоби, як тотальний терор зі знищенням мільйонів людей, та ще більш ув’язнених
і обмежився репресіями проти дисидентів, які відкрито висловлювали свої думки. Дисиденти вийшли з руху шестидесятників, а потім представляли в Україні національно-визвольний і демократичний рухи.
Особливо жорстокими репресії проти інакодумців були в тих місцях, де влада бачила
загрозу не тільки радянській ідеології — а й самій імперській сутності — там, де був високий рівень національної свідомості. в Україні репресії проти дисидентів були найжорстокішими в СРСР.
Арешти 1965 року в Україні викликали широкий резонанс. Як писав дисидент Валентин Мороз у 1980 році, «найбільшим сюрпризом минулого десятиріччя було те, що арешти 1965 року не загальмували, а прискорили українське відродження. Ера великого страху минула. Арешти не налякали, а викликали велику зацікавленість не тільки в Україні,
а й в усьому світі».
Яким же був масштаб незаконних арештів? Для відповіді на це питання слід звернутися до діяльності 5-го управління КДБ.
Сумнозвісне п’яте управління КДБ, яке займалося тільки полюванням за інакодумцями, було створено за ініціативою Ю. В. Андропова, призначеного начальником КДБ у травні
1967 року. У доповідній записці, поданій до ЦК КПРС, Ю. В. Андропов відзначав, що робота
на ідеологічному фронті ослаблена і пропонував створити окреме управління КДБ, яке займалося б виявленням ідеологічних диверсантів у середовищі художньої та технічної інтелігенції, студентства, боролася з націоналістичними течіями, релігійними та сектантськи206
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ми організаціями, стежила за зв’язками радянських громадян з іноземцями, розшукувала
авторів анонімних антирадянських листівок, боролася проти зарубіжних антирадянських
організацій. Ю. В. Андропов просив виділити кошти для збільшення штату та створення
200 нових міських і районних відділів та управлінь КГБ. ЦК КПРС ухвалив відповідне рішення, і у липні 1967 року було створено п’яте управління, в якому був начальник, заступник і шість відділів загальною чисельністю 201 чоловік. У всіх територіальних органах КДБ
також були створені відповідні підрозділи. З рішенням про створення п’ятого управління
ознайомили керівників місцевих партійних органів, і надалі їх робота була тісно пов’язана.
До 1982 р. у центральному апараті п’ятого управління було вже 14 відділів, у яких працювало 424 людини. Тривалий час (з 1969 року по 1983 рік) п’яте управління очолював Ф. Д. Бобков, який закінчив свою кар’єру генералом армії і першим заступником В. А. Крючкова.
Результати стеження, а також доноси штатних і позаштатних інформаторів — їх рапорти та пояснювальні записки, часто написані в результаті грубого тиску та погроз КДБ,
заносилися у справи оперативного обліку. Більшість з них уже знищено. Відповідний наказ був даний головою КДБ В. А. Крючковим ще в 1989 році, і залишилося таких справ небагато. Але і майже всі збережені справи, як і раніше, недоступні, навіть справи реабілітованих, оскільки всі відомості про оперативну роботу досі є державною таємницею.
Політичні репресії в СРСР мали судову та позасудову форми. Щоб уявити масштаб
переслідувань в СРСР, наведемо деякі загальні дані. З 1956 до 1987 року було засуджено 6543 осіб за антирадянську агітацію та пропаганду з метою підриву чи ослаблення
радянської влади (статті 70 КК РСФСР, 62 КК УРСР та їх аналоги у КК інших республік)
та 1609 осіб — за поширювання завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський
державний і суспільний лад (статті 1901 КК РСФСР, 1871 КК УРСР та їх аналоги у КК інших
республік). Тут не враховані інші категорії дисидентів:
— засуджені за зраду Батьківщини (статті 64 КК РСФСР, 56 КК РСФСР та їх аналоги) — за цими статтями карали, зокрема, тих, хто намагався втекти з СРСР; так,
за період 1959–1974 рр. було засуджено 2240 осіб;
— засуджені за відмову від служби в армії, а також засуджені «за віру» за різними іншими статтями КК (баптисти, п’ятидесятники, адвентисти, свідки Єгови, православні, католики, греко-католики, православні-автокефали, кришнаїти, мусульмани, іудеї тощо), — за нашими оцінками, це декілька тисяч репресованих;
— засуджені за сфальсифікованими кримінальними справами (один з поширених
прийомів КДБ);
— жертви «репресивної психіатрії», коли до спецпсихлікарень вміщували здорових
людей і тримали там до тих пір, поки вони не відмовлялися від активних дій (частина потрапляла до психлікарень за рішенням суду, частина — без будь-якого судового рішення);
— автори анонімних антирадянських листівок, листів, надписів в публічних місцях
(цю категорію осіб КДБ вишукував різними засобами; так, з 1975 по 1984 рік було
виявлено більш ніж 136 000 листівок, листів та надписів і знайдено 13 155 їх авторів, з яких тільки приблизно 4% було притягнено до кримінальної відповідальності і приблизно 15% потрапили до психлікарень);
— жертви позасудових розправ — політичних вбивств, побиття тощо.


Вестник архива Президента РФ, 1995,. № 6. — С. 153.
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Великого масштабу набули психіатричні репресії — це явище характерне тільки
для СРСР, в Німеччині, наскільки нам відомо, дисидентів не карали примусовим лікуванням в психлікарнях. Точні дані про кількість людей, яких за їхні протестні дії проти
радянського режиму доправляли до психлікарень, невідомі. Списки жертв психіатричних репресій за політичними мотивами, які складалися за дисидентськими джерелами недержавними дослідницькими організаціями, такими, як «Меморіал», Харківська
правозахисна група та інші, містять близько 2600 прізвищ. Серед них приблизно 30%
українських дисидентів.
Крім судових та психіатричних репресій КДБ широко застосовував більш м’які позасудові методи впливу та покарання на інакодумців. Йдеться про так звану «профілактику», коли певних осіб викликали до КДБ, до першого відділу установ або до парткому для
«спасенної» бесіди, виявлення ставлення до тих чи інших подій, для попередження про
те, що слід негайно припинити спілкування з іноземцями, припинити антирадянську
діяльність — читати й поширювати антирадянські книжки, вести антирадянські розмови тощо, бо інакше не забаряться арешт і табір. Водночас намагалися отримати потрібну
інформацію про людей, які цікавлять органи КДБ. Ці виклики також відносяться до категорії затримань, оскільки уникнути їх було неможливо, з сучасної точки зору такі виклики є порушенням права на свободу. З 1967 р., коли буле створене 5-те управління, тих, хто
«профілактувався», КГБ поділяв на дві категорії: «особи, які мають підозрілі зв’язки з іноземцями та виношують зрадницькі наміри» й «особи, що допускають політично шкідливі
вияви». Співвідношення «профілактованих» до арештованих за 70 статтею КК РСФСР
та її аналогами складало приблизно 96 до 1, за статтею 1901 РСФСР та її аналогами —
25 до 1. Тобто можна припустити, що з 1959 по 1987 рік було «профілактовано» близько
650 тис. чоловік. Точні дані щодо «профілактованих» невідомі, оскільки з 1959 року, коли
була введена «профілактика», до 1967 року централізованого обліку не велося. З 1967 по
1974 рік було «профілактовано» 121 406 осіб, а в період 1975–1984 рр. — в середньому
20 тис. щорічно.
Слід підкреслити, що ця практика була абсолютно незаконною. КДБ не мав законного
права отак «бесідувати» й вимагати «пояснювальних записок» від «профілактованих».
Ці «пояснювальні записки» йшли до справи оперативного обліку й слугували матеріалом
для подальших переслідувань. Зрозуміло, що частина викликаних для «профілактики»
пасували перед «оком государевим», але все ж таки ясно, що масштаби дисидентського
руху були досить великими.
Ці дані охоплюють увесь радянський простір, цифри по Україні окремо за цей період
невідомі. Але в Україні дисидентський рух був найсильнішим порівняно з іншими республіками колишнього СРСР. Про це свідчить багато даних, зокрема, і спогади дисидентів.
Іван Гель, засуджений у 1966 р., розповідає:
«Я приїхав до Мордовії в так званий посьолок Явас-11. Туди мене привезли етапом.
Ну, і вперше я зустрівся з совєцькими концтаборами. Табір, який нараховував близько
2000 чоловік, 950 там було українців».

Враховуючи масштабність українського руху, можна припустити, що українська «пайка»
серед загальної кількості тих, що потрапили до поля зору КДБ, сягає щонайменше 30%.
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Дисидентський рух в Україні як сукупність національного (найбільш масового і помітного), релігійних і громадських рухів народився з появою в 1950-ті ідей ненасильницького опору. З одного боку, він виник як продовження національно-визвольних змагань
40-х — початку 50-х років, а з другого — як заперечення збройного опору радянській
владі. Як і скрізь, дисидентська діяльність все менше виявлялася в створенні підпільних
організацій і все більше — набувала рис відкритої суспільної активності. За даними КДБ,
протягом 1954–1959 в Україні було ліквідовано 183 «націоналістичні та антирадянські
угруповання», засуджено 1879 чоловік, із них 46 угруповань (245 чоловік) у середовищі
інтелігенції та молоді. Найбільші масштабні політичні репресії після смерті Сталіна припадають саме на ці роки.
Протягом 1960 — початку 1970-х в українському дисенті превалював національно-культурний суспільний рух. У сучасній українській літературі активістів цього руху
часто називають шістдесятниками. При цьому в даний термін вкладається цілком інший, істотно більш вужчий і визначений зміст, ніж той, який асоціюється з поняттям
«шестидесятництво» стосовно до радянської культури в цілому у світовій культурології та який був предметом пожвавленої суспільної дискусії в Росії. Українське шістдесятництво — це рух творчої (у першу чергу, гуманітарної) інтелігенції, спрямований,
головним чином, на боротьбу з русифікацією та відродження національної культури.
Центром був Київ, хоча цей рух поширювався на всю Україну. Шістдесятники викликали
співчуття й у частини української партійно-державної номенклатури, можливо, тому
до 1965 вони не піддавалися кримінальним переслідуванням, а багато хто з них робили
успішну кар’єру.
Рух шістдесятників не був монолітним. У ньому можна знайти витоки всіх напрямків політичної думки сучасної України. Шістдесятників можна розділити на «культурників» — тих, хто прийшов до руху через літературу і мистецтво і не міг змиритися з режимом, морально опираючись йому, і «політиків» — тих, хто із самого початку ставив перед
собою політичні цілі та завдання.
Із закінченням «відлиги» частина шістдесятників увійшла у відкриту конфронтацію
із владою. Коли їх припинили друкувати в часописах і газетах, припинили видання їхніх
книг, їхні твори почали поширюватися в самвидаві. Був він спочатку чисто літературним,
переважно поетичним, проте стрімко політизувався. З’явилася політична публіцистика.
Спочатку це були анонімні або псевдоанонімні статті; із другої половини 1960-х починають переважати відкриті виступи, статті та листи протесту з приводу репресій. Самвидав фактично став інфраструктурою руху шістдесятників, засобом консолідації нонконформістської інтелігенції. Він був зосереджений, головним чином, на національній
проблемі, яка аналізувалася в політичному, історичному і культурному аспектах, іноді
зустрічалися соціально-економічна публіцистика і філософські праці. Самвидав набув
великого поширення, його кращі твори розповсюджувалися в тисячах копій, перекладалися на усі європейські мови.
Ідеологічний і адміністративний тиск на радикальну частину шістдесятників не давав
результату, і влада перейшла до репресій. Перша хвиля арештів пройшла в серпні–вересні
1965 р. Було заарештовано 25 чоловік. Після цього і аж до кінця 1971 прямим репресіям
піддавалися тільки окремі дисиденти, чия діяльність мала міжнародний резонанс, і ті, хто
радикально виступав проти радянського режиму (члени підпільних націоналістичних організацій). Проте в умовах загального пожорсткішання режиму, яке сталося після окупації

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х — початок 1990-х років. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1998. — С. 325, 326.
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Чехословаччини 1968 року, дисидентська активність не могла не спричинити нову хвилю
репресій, яка співпала із загальним в СРСР наступом на самвидав.
У січні 1972 у Києві, Львові й інших містах України заарештували близько 20 найбільше помітних фігур українського дисенту (арешти продовжувалися протягом року,
було заарештовано 100 чоловік, засуджено 89). Позасудовим переслідуванням піддалися сотні людей. Чистка торкнулася не тільки наукових і культурних закладів, але й сільської інтелігенції, партійних і радянських робітників. Одночасно почалася нова хвиля
русифікації.
Надалі Україна перетворилася в полігон для випробування КДБ нових методів боротьби з дисидентами. Тут були здійснені дивні вбивства, які дотепер залишаються загадкою (Алла Горська — утім, це убивство сталося ще в 1970, Володимир Івасюк, Микола Зварич), уперше були підкинуті наркотики при обшуках. Тут була почата фабрикація
кримінальних справ проти дисидентів — за зґвалтування, за хуліганство, за опір владі,
за зберігання наркотиків і т.д. Саме в Україні репресії були особливо жорстокими. Їй належить сумна пальма першості багато в чому. Перший тривалий табірний термін жінці
(Ніні Строкатій), перше застосування ст. 62 КК УРСР до жінки пенсійного віку — 75-літньої Оксани Мешко, перше засудження жінки за те, що вона домагалася звільнення чоловіка-політзека (Раїса Руденко). Поширеним явищем стали повторні арешти колишніх
політв’язнів, що відбули свій термін за ту або іншу незначну, за московськими мірками, суспільну активність — наприклад, за рукопис табірних спогадів (Данило Шумук,
Юрій Шухевич).
Проте, незважаючи на репресії, опозиційний національний рух продовжувався. Новим його етапом стало створення наприкінці 1976 р. Української Гельсінкської групи
(УГГ). Гельсінкський етап дисидентства на Україні означав прийняття національним рухом правозахисних методів і форм. Ідея прав людини виявилася близькою українській
нонконформістській інтелігенції: для «культурників» вона була органічною, «політики»
використовували мову і форму правозахисної ідеології, зрозумілі Заходу, щоб залучити
більшу увагу і співчуття до українських національних проблем. УГГ головну увагу зосередила на фіксації порушень національних прав. На початку 80-х діяльність УГГ була цілком
паралізована: майже всі її члени були позбавлені волі.
Що стосується релігійних рухів, то особливістю України була наявність двох масових
невизнаних державою конфесій: Української греко-католицької Церкви — переважно на
заході республіки, і Української автокефальної православної Церкви — на сході. Віруючі
й особливо священнослужителі, що належали до цих конфесій, жорстоко переслідувалися. Греко-католицька церква, офіційно заборонена в 1946, існувала на засадах катакомбної церкви, користуючись масовою підтримкою значної частини населення Західної України, насамперед сільського. Переслідування віруючих інших конфесій були такими ж,
як в інших регіонах СРСР.
У 1987–1988 рр. українські дисиденти, що повернулися з таборів та заслання, активно зайнялися політичною діяльністю. Практично в усіх політичних партіях національнодемократичного спрямування і національних партій радикального напрямку колишні
дисиденти задавали тон, були лідерами цих партій.



Русначенко А., цит. праця. — С.190, 192.

Була поширеною думка, що однією з причин усунення П. Ю. Шелеста з посади у 1972 виявилось недостатнє
завзяття, яке було ним виявлене у боротьбі з «буржуазним націоналізмом».
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У ці роки почався новий, пост-дисидентський етап національно-визвольного руху.
Він характеризувався участю значно ширших верств населення, відкритістю політичного
протистояння і закінчився в 1991 створенням незалежної української держави.
В перші роки незалежності В Україні не було політичних переслідувань, хоча законодавство було ще радянським, правоохоронні органи працювали як за часів СРСР, і тому
багато людей незаконно потрапляли за грати за кримінальним статтями. Ця хвороба збереглася і в незалежній Україні до сьогодні.
Часто, заарештовуючи людину, правоохоронні органи вдаються до незаконних арештів та незаконних способів ведення слідства. Підозрюваних б’ють, щоб вони зізналися
у скоєнні злочину, їм підкидають наркотики, контрабандні товари.
Правозахисні організації борються з цим явищем, і не одну невинувату людину їм
вдалося врятувати від незаконного арешту.
Правозахисний рух після здобуття Україною незалежності поширився і існує по всій
території України. Це один з найбільших здобутків демократії в Україні.
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5 Право на справедливий судовий розгляд.

Політичні судові процеси в радянські часи
Наталка Ковальчук

На тему специфічних особливостей радянського правосуддя з притаманними йому
репресивністю, замовними політичними процесами, порушенням елементарних правових
норм існує чимало історичних досліджень, публіцистичних і літературних творів. Коли
в Україні почали оприлюднюватися документи з архівів ВНК-НКВС-ДПУ-КДБ, почали розкриватися і вражаючі факти порушення прав людини, необмеженого втручання держави
в життя окремих громадян і суспільства в цілому. З самого початку свого становлення радянська держава нехтувала дотриманням законів, демократичних норм функціонування
державних органів, у тому числі забезпечення незалежності суду. У тоталітарній країні
право на справедливий судовий розгляд не діяло як щодо окремих громадян, так і цілих
груп населення і народів.
У партійно-державному діловодстві колишнього СРСР, починаючи з 20-х років минулого століття, існувала особлива категорія документів під грифом «окрема папка».
Ми знаємо, що є документи під грифом, «таємно», «цілком таємно». Позначка «окрема
папка» означала найвищий ступінь секретності. Доступ до цих документів мало надзвичайно вузьке коло партійно-державного керівництва. Передбачалась довічна закритість
«окремої папки». Про неї не було згадки в інструкціях по діловодству. Документи «окремої папки» не входили до переліку справ і не здавалися до архівів. Вони виконувалися зазвичай лише у одному примірнику, нерідко від руки.
Серед цих документів чимало таких, що засвідчують безпосереднє втручання компартійно-радянського керівництва у сферу діяльності правоохоронних та судових органів.
В умовах багатолітньої цілковитої безкарності партійно-державне керівництво СРСР
та союзних республік порушувало основний принцип законності, за яким притягувати
особу до відповідальності можуть тільки компетентні органи в строго встановленому законом порядку і на передбачених законом підставах. Радянська держава позбавила своїх
громадян права на дотримання таких важливих аспектів правосуддя як справедливий
і публічний розгляд справи, незалежність і безсторонність суду, обов’язкове отримання
юридичної допомоги і захисту тощо. Основою правосуддя в СРСР стало не верховенство
права, а жорстокі каральні, репресивні заходи, притягнення до відповідальності навіть
тоді, коли в діях обвинувачених не було жодного елементу складу злочину чи навіть правопорушення.
Скажімо, влітку 1924 року політбюро ЦК КП(б)У дає дозвіл застосувати вищу міру
покарання до осіб, що проходять у справі «Політичної організації на Лубенщині», як
до винних у політичних вбивствах і «встановлює квоту», кого слід підвести «під розстріл», — 5 осіб. Це характерний, але не єдиний випадок виняткового правосуддя в СРСР,
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коли каральні заходи застосовувалися без доведення вини обвинувачених, а вирок виносився в позасудовому порядку.
Восени 1924 року в країні встановлено порядок, за яким місцеві прокурори у випадках, де можливо застосувати вищу міру покарання, обвинувальні вироки надсилали прямо до прокуратури УРСР та ЦК КП(б)У, а не до суду. Таким чином судова процедура як інструмент забезпечення справедливого розгляду справи через дотримання верховенства
права, проведення судового розгляду на засадах законності, рівності учасників процесу перед законом і судом для радянського суспільства стає «зайвою правовою ланкою».
Долю людей вирішують позасудові органи, не переймаючись пошуком доказів, на підставі
яких можна довести вину і винести вирок. Виконання смертних вироків тим же політбюро ЦК КП(б)У також спрощено до краю: з лютого 1924 року виконувати їх доручено Дер
жавному політичному управлінню (ДПУ).
Варто сказати, що в деяких історичних дослідженнях щодо судочинства початку
20-х років знаходимо згадку про випадки, коли прокуратура входила в конфлікт з органами ДПУ, вказуючи на необхідність проведення відкритих судових розглядів за політичними мотивами. Належного результату це не давало, адже вирішальне слово залишалося за комуністичною партійною верхівкою.
Зокрема, в матеріалах вже згаданої «окремої папки» зазначається, що нарком юстиції та прокурор України М. Скрипник виступив проти позасудового розгляду політичних
справ, вступивши в конфлікт з головою ДПУ УРСР В.Балицьким.
Однак Постанова ЦК КП(б)У від 28 лютого 1924 року на пропозицію М. Скрипника про
розгляд у судовому порядку справ членів антирадянських партій звучить однозначно:
«Визнати розгляд у судовому порядку справ про діяльність осіб, що належать до анти
радянських партій, політично недоцільним, а тому пропозицію тов. Скрипника від
хилити».

У «Пропозиціях ДПУ УСРР до ЦК КП(б)У…» пояснюється, чому саме не можна допустити щодо «…меньшовиків і членів антирадянських партій загалом гласного суду». Виявляється, тому, що у них дуже рідко «при обшуку вдається виявити компрометуючі матеріали (літературу, прокламації і ін.), які могли б служити для гласного суду речовим
доказом вини підсудних». Отже, не знайшовши підстав для законного притягнення обвинуваченних до відповідальності, їх починають засуджувати поза законом.
У такій ситуації тоталітарній державі конче необхідним був орган, здатний застосовувати каральні заходи до обвинувачених незалежно від важкості правопорушення чи
наявності такого взагалі, без врахування особливостей особи обвинуваченого, обставин,
в яких могло виникнути протиправне діяння. Цим органом і стало Державне політичне
управління, яке постійно знаходилося в полі зору партійної комуністичної влади, зміцнювалося, спрямовувалося на політичний розшук, фактично ставилося в окреме положення
у системі державних органів.
Фактично з ДПУ надходили директиви наркомату юстиції, верховному суду, президії
ВУЦВК щодо проходження справ по суду, винесення вироків до вищої міри покарання,
встановлення «квоти» кількості тих, кого треба засудити до вищої міри покарання. Затверджене Постановою ВУЦВК від 16 грудня 1922 року Положення про судоустрій УСРР,
яким скасувалися революційні трибунали і чинні судові органи і встановлювалася єдина система народних судів: народний суд у межах повітового або міського суду — губернський суд — Верховний Суд УСРР (Українська соціалістична радянська республіка, до
1937 р.), — практично нічого не змінило по суті справи. Невід’ємною частиною суспільно213
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го життя України залишалася репресивна політика влади, постійний пошук ідейних «ворогів», створення умов, коли право громадян на справедливий розгляд справи у суді нівелювалося, доля вирішувалася різноманітними органами спеціального призначення, які
брали на себе функцію судити, карати чи милувати.
Рішення, що ухвалювалися керівництвом СРСР та України, як союзної республіки,
фактично позбавляли радянських громадян навіть примарної можливості захисту в судовому процесі. Наприклад, у 1924 році під пильним контролем ДПУ перебували, крім вже
згаданої «Політичної організації на Лубенщині», судові процеси відразу по кількох інших
політичних справах — «Київського центру дій», «Димівська справа», «Полтавська справа». У «Справі Катеринославської УКП» вирішено, що «організація політичного процесу»
недоцільна, аби виключити можливість будь-якої офіційної полеміки з Українською комуністичною партією в періодичній пресі.
На початку 1928 року ДПУ сфабрикувало відомий в історії «процес над шкідниками
у вугільній промисловості Донбасу», що отримав назву «Шахтинська справа», а через два
роки — процес «Промислової партії». Наприкінці 1928 року «чекістами» «викрите» «Українське селянське об’єднання», яке складалося зі студентів київських вузів. Каральнорепресивна машина ДПУ «працювала» безперервно.
У 1929 році оголошено про розкриття підпільної, насправді неіснуючої, організації
«Спілка виволення України» (СВУ). Ця справа, по суті, стала початком розгрому української інтелігенції. На лаві підсудних опинилося 45 чоловік, серед яких були науковці, діячі
церкви, освітяни, письменники. У зв’язку з СВУ «викрита» і так звана «Спілка української
молоді».
Підсудним у справі СВУ закидали зв’язок з лідерами української еміграції, підготовку народних повстань чи, принаймні, заколотів, терору проти всесоюзних та українських
радянських керівників. У обвинувальному вироку стверджувалося, що СВУ мала на меті
заснування самостійної української республіки, як парламентської і демократичної, з широким правом громадян на приватну власність.
Засуджені за справою СВУ отримали вироки від 10 років ув’язнення з суворою ізоляцією до умовних. П’ятеро помилувані. Однак на цьому справа СВУ не завершилася. У 30-х
роках і під час перших місяців Другої світової війни багатьох з учасників процесу СВУ знову заарештовано й знищено. Більшість — загинуло в тюрмах або на засланні, лише одиниці змогли вирватися за межі СРСР в еміграцію. По закінченню Другої світової війни дехто
реабілітований.
І сам процес над СВУ, а тим більше повторне покарання обвинувачених у цій справі
стали можливим лише в країні, де нехтувалися елементарні правові норми, за якими відповідальність наступає тільки за фактом вини обвинуваченого, а за одне й те ж правопорушення можливе лише одне покарання. Судова практика обвинувачення без доказів
і повторні перегляди справ з неминучими вироками у бік посилення відповідальності залишалася незмінною впродовж всього існування Радянського Союзу.
«Каральний меч» надзвичайних органів, який почав «ходити» ще з часів «червоного
терору», розпочатого з 1918 року, знаходив все нові і нові жертви. На початку 30-х років
проведено широкомасштабну операцію «Весна», спрямовану переважно проти військових УСРР, з яких вибивали свідчення про «виступ зрадників» проти режиму в союзі з повсталими селянами в 14 регіонах України.
Варто зазначити, що будь-які дії, спрямовані проти радянського ладу, згідно з тогочасним законодавством, мали б розглядатися в судовому порядку. Однак у переважній більшості випадків справ за політичними мотивами органи ДПУ здійснювали позасудову розправу. «Методи впливу» до обвинувачених стали більш жорстокими, коли
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закритою Постановою ЦВК СРСР від 28 березня 1924 року надано право Особливій нараді у складі трьох членів колегї ДПУ застосовувати до обвинувачених адміністративні
заслання, висилки та ув’язнення у концентраційних таборах. Ув’язнення до концтаборів
як адміністративний захід міг здійснювалася навіть стосовно… «громадян, що викликали сумнів».
Особлива нарада, створена при ДПУ УСРР, також отримала право застосовувати висилку в межах України. З квітня 1927 року Державне політичне управління набуло права
позасудового розгляду справ з призначенням суворих покарань аж до вищої міри включно. Прокурорський нагляд за слідством і дізнанням у політичних справах і в справах про
шпигунство був обмежений.
Силами ДПУ «готували грунт» й щодо осіб, яких можна буде притягнути до суду або
застосувати позасудові каральні санкції. Місцевим органам ДПУ надсилалися циркуляри
про складання таємних списків Так, у вересні 1922 року він стосувався «непманів»: власників і орендарів мануфактур, промислових підприємств, торговельних посередників,
просто багатих людей.
Статистичні звіти ДПУ України за 1929 рік містять вже набагато ширші дані «про
облік політично неблагонадійного елементу». Тобто тих, хто в першу чергу ставав
об’єктом обвинувачення у злочинах і правопорушеннях. Визначається 38 «забарвлень»
«політично неблагонадійних», серед яких «меншовики; анархісти; ліві соціалісти-революціонери; праві соціалісти-революціонери; ліві сіоністи; праві сіоністи; …троцькісти й децисти; духівництво та сектантство…». За цим же списком визначалися українська, російська, біла, сільська, економічна контрреволюція, польське, румунське
«шпигунство», диверсанти, аж до тих, хто порушив правила ведення «мобілізаційного»
діловодства. Фактично, будь-яку особу можна було звинуватити у політичній неблагонадійності.
Крім архівних документів періоду 20-х років про вирішення долі тих, кого вважали
«ідейними противниками», «контрреволюціонерами» поза судом і слідством, є й інші,
більш емоційні свідчення того часу:
«— Треба вбити… Мушу, власне, не вбити, а розстріляти. І тоді, коли перед очима
з’явиться їхня кров, коли ця кров розстріляних повстанців, куркульні, спекулянтів, заручників і безлічі усяких категорій, що зведені до одного знаменника — контрреволюція,
хоч раз впаде на мою голову, заляпає руки, тоді — всьому цьому кінець. Тоді Рубікон буде
перейдено. Тоді я буду цілком вільний. Тоді сміливо й одверто можна буде сказати самому собі: я — більшовик…».
(Борис Антоненко-Давидович. «Смерть»)

Ситуація набула ще більш неконтрольованого характеру з ліквідацією у грудні
1930 року Наркомату внутрішніх справ при УСРР і створенні при ДПУ УСРР Головного управління робітничо-селянської міліції, на яке додатково покладалися функції забезпечення громадського порядку, охорони державної та колективної власності. Ці нові можливості, а також запровадження в цей період паспортної системи використано ДПУ для
нових «справ» проти «ворожих елементів».
Дотримання необхідних для справедливого і публічного судового розгляду процесуальних норм, за яких обвинувачений має бути негайно і детально поінформований про
характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; отримати можливість для
підготовки свого захисту; захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд чи отриманого безоплатно, для громадян
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СРСР повністю перекреслювала прийнята з ініціативи Сталіна та Ради народних комісарів Постанова «Про внесення змін у діючі кримінально-процесуальні кодекси союзних
республік» від 1 грудня 1934 року. Постановою передбачалося у справах про терористичні
організації і терористичні акти проти працівників радянської влади:
«1. Слідство в цих справах закінчувати в строк не більше десяти днів;

2. Обвинувальний висновок вручати обвинуваченим за одну добу до розгляду справи
в суді;
3. Справи слухати без участі сторін (тобто без прокурора й адвоката);
4. Касаційного оскарження вироків, як і подачі клопотань про помилування, не допу
скати.
Вирок до вищої міри покарання здійснювати негайно після винесення вироку».
Відразу ж після прийняття постанови викрито «терористів», у тому числі й в Україні.
Вже 13–15 грудня 1934 року в Києві відбувся суд над «учасниками об’єднання українських
націоналістів» — організації, яка начебто мала на меті повалення радянської влади
шляхом терористичних актів. З 37 осіб, справи яких розглядалися, 28 засуджені до розстрілу, інші — на 8–10 років ув’язнення.
Чи не найбільшого розмаху з цього часу набуває діяльність позасудового органу — Особливої наради. Так, в усіх обласних центрах України діяли особливі каральні органи у складі
начальника обласного управління ДПУ, обласного прокурора, першого секретаря обкому КП(б)У, так звані «трійки». Вони в позасудовому порядку без ознайомлення зі справою, без свідків, без захисту і без підсудного виносили вироки. Позасудові повноваження
стали для тогочасних правоохоронних органів СРСР основою діяльності, спрямованої
на встановлення в країні тоталітарного політичного режиму. Існування особливих
каральних органів в системі органів держбезпеки повністю виключало демократичні
норми в судочинстві: не може одне й те ж відомство вести слідство, виносити рішення
у справі і виконувати вирок.
З 1937 року поряд з «трійками», які діяли на місцях, з’являються й «двійки», які працюють вже без участі секретарів обкомів партії, лише за представництва начальників
управлінь держбезпеки і прокурорів.
Пошук «класових ворогів» в період 30-х років відбувався відразу в кількох напрямках. Продовжувалися політичні процеси проти української інтелігенції: у 1931 році сфабрикована справа «Українського національного центру» (УНЦ), до якої втягнуто й визначних
українських істориків М. Грушевського та М. Яворського. Усі 50 «членів УНЦ» в позасудовому порядку отримали вироки до різних строків ув’язнення. Згодом, як і раніше у випадку з СВУ, 33 з них засуджено повторно: 21 розстріляли, а іншим подовжили строки
ув’язнення.
У березні 1935 року відбувся процес у так званій справі «боротьбистів» — над колишніми
членами Української комуністичної партії, серед яких були громадські діячі, письменники. За вироком суду усі позбавлені волі на різні строки від 7 до 10 років. У 1937 році справу
також переглянуто і більшість засуджених розстріляні.
Усього за 1936 рік в Україні «викрито» до 10 «троцькістських організацій».

Потужний виток репресій, пов’язаних з порушенням права особи на справедливий
судовий розгляд, відбувався в період колективізації та голодомору 1932–1933 років. «Велика чистка» української державної та партійної еліти, звинувачуваної у терпимості до
«національного ухильництва», значно зачепила тих українських керівників, які у 1932–
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1933 роках намагалися виправити становище, відправляючи в окремі голодуючі райони продовольство і навіть зверталися до Сталіна з проханням про допомогу голодуючим.
Керівники, котрі викликали недовіру, також потрапляли під репресії. Так, постановою колегії ДПУ УСРР від 12 січня 1933 року вирішено направити до концтабору деяких членів
Харківської обласної парторганізації за саботаж хлібозаготівель «як куркульських агентів». Взагалі ж, за період з 1 червня 1932 до 1 жовтня 1933 року змінено 75 відсотків чиновників у місцевих радах і 80 відсотків секретарів партійних організацій. Вихідців з України в місцевих адміністраціях замінювали переважно росіянами.
Репресуванням «колишніх куркулів», «шкідництвом» фахівців сільського господар
ства влада прикривала геноцид проти цілого народу, знаходячи «винних у голодоморі».
У 1933 році звинувачено професорів-аграрників у тому, що вони спеціально «прищеплюють худобі в колгоспах і радгоспах чуму, сибірку, сприяють поширенню менінгіту серед
коней та ін.».
У практику діяльності позасудових органів СРСР входить розгляд справ «за списками».
Повністю знехтувано правовими нормами, за котрими вину обвинуваченого необхідно
довести, коли лише винний особисто може нести відповідальність за скоєне правопорушення. Натомість в СРСР для винесення покарань, в першу чергу в замовних політичних
справах, вступає в силу колективна відповідальність. У березні 1933 року колегія ОДПУ
СРСР розглянула «за списком» справу 75 службовців наркоматів землеробства і радгоспів України, Білорусі та Північного Кавказу. На розгляд справи, за якою проходило 75 осіб,
витратили менше доби. За вироком — 35 осіб розстріляно. Справжній погром вчинено
у харківських сільськогосподарському та зоотехнічному інститутах. Науково-дослідні установи та університети України втратили до 270 професорів і викладачів.
Та найбільш постраждалою стороною в період «карального судочинства» початку і середини 30-х років можна назвати українське селянство. Колективізація в Україні відбувалася в умовах значного супротиву владі. Історики вважають, що за період насильницького
створення колективних господарств в Україні відбулося 7382 бунти і акти масової непокори, 15 з яких визнані широкомасштабними озброєними повстаннями проти Радянської
влади. Вироком у справах, пов’язаних з періодом колективізації, ставала переважно висилка до необжитих і малообжитих районів. В округи Північного краю вислано 70 тисяч
родин, Сибіру — 50 тисяч, Уралу — 20–25 тисяч, Казахстану — 20–25 тисяч родин. У деяких випадках висилка до малообжитих місць була фактично смертним вироком.
«Тисячі так званих куркулів на той час перебували у «спецпоселеннях», переважно засуджені на 10 років за різними звинуваченнями — від шпигунства та саботажу до розробки
планів збройних повстань. Але інші селяни теж сильно потерпіли: ті, хто вибився в «нову сільську еліту», притягали їх тепер до відповідальності за те, що вони, мовляв, могли бути невдоволені колективізацією. Саме селяни складали основну массу заарештованих. Один в’язень зазначає, що в тюрмі «Холодна Гора» селяни переважали від вересня
1937 до грудня 1938 р. Їх звичайно жорстоко били, до їхніх камер підсаджували провокаторів, котрі підказували, які «визнання» їм слід зробити, після чого звозили до таборів,
звідки рідко хто повертався. Багатьох страчували. З понад 9 тис. трупів у масових похованнях початку 1938 р., віднайдених пізніше у Вінниці, близько 60% були селяни».
(Роберт Конквест. «Жнива скорботи»)

Максимуму інтенсивності сталінські репресії сягнули в 1936–1938 роках. Наприкінці
січня 1938 року ЦК ВКП(б) «затвердило додаткову кількість колишніх куркулів, карних
злочинців, активного антирадянського елементу», котрий підлягав репресіям. В Україні
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пропонувалося розстріляти 6 тисяч осіб. Але вже в середині лютого доведено іншу чисельність, «засуджених» до розстрілу — 30 тисяч чоловік. Вище керівництво СРСР ініціювало як проведення, так і припинення масових репресивних операцій, доводило «ліміти»
по кількості жертв.
Протиправність радянської системи виявлялася, зокрема, й в порушенні важливого
принципу судочинства, за яким тільки порушення закону може тягнути за собою відповідальність. Підставою для обвинуваченння ніяк не може бути належність до тієї чи іншої
національності, партійність, ідеологічні погляди тощо. Але саме ці фактори нерідко ставали підгрунттям для обвинувачення і винесення вироків для радянських судових і позасудових органів.
З 1935 року почалися масові «чистки» за етнічною ознакою, в основу яких покладено
політичний фактор. Їх жертвами в Україні періоду 30-х років стали переважно сім’ї поляків, німців, румунів, болгар. Варто зазначити, що для «національних операцій» не діяла
навіть практика встановлення «лімітів» на розстріл. Відбувалося масове знищення громадян за національною ознакою.
Відповідно, з’явилися й «нові» підстави для винесення вироків засудженим: шпигун
ство, диверсія, терор, повстанство, бандитизм, шкідництво, нелегальний перехід кордону
та контрабандистська діяльність. Такою була вказівка в постанові політбюро ЦК ВКП(б),
прийнятій на основі розгляду «Питання НКВС по Українській РСР». Правові норми, необхідні для справедливого судочинства, керівництвом Радянського Союзу цим документом
порушено в черговий раз.
Вироки у справах заарештованих «за національними лініями» виносили комісія
НКВС СРСР та прокуратура СРСР. І у цьому випадку замість слідчих справ, які мали б
ставати предметом судового розгляду, до «всесоюзної «двійки» направлялися списки
(альбоми) осіб, що підлягали репресіям. Місцеві органи у них зазначали коротко суть
справи і статтю, за якою проходив заарештований. Іноді процедура обвинувачення
була «спрощена настільки», що в НКВС лише ставили позначки проти тих, кого, на їх по
гляд, варто репресувати, у списках населення, складених на основі даних сільських рад
та райвиконкомів.
Одна з найбільших в цей період справа «Польської організації військової». Паралельно об’єктами репресій ставали «церковники», «сектанти», «сіоністи». Сфабриковано справи право-троцькістської молодіжної організації «Молода генерація», за якою заарештували 14 партійно-радянських керівників, «Російського загальновійськового союзу», нібито
створеного білогвардійським фіцерським підпіллям, яке здійснює контрреволюційну
роботу на території всієї України і має зв’язки з есерівськими організаціями. «Військове
спрямування» мала й справа військово-партизанської організації на Черкащині, яка нібито планувала здійснити диверсійні акти.
У Києві «викрили» так званий всеукраїнський антирадянський націоналістичний
центр, філіали якого нібито знаходилися в усіх областях України. Взагалі, справи проти
«українських націоналістів» можна назвати характерною ознакою репресивної діяльності НКВС на території республіки. Крім, власне, націоналістичної діяльності тих, хто
проходив у цих справах, нерідко звинувачували в стосунках з «сіоністами», «польськими
шпигунами», «німецько-японськими диверсантами».
Обвинувачення у «антирадянській», «контрреволюційній» діяльності розглядалися в позасудовому порядку без встановлення обґрунтованості висунутих звинувачень, без присутності самих обвинувачених і охоплювали різні потоки репресованих.
До 1938 року тільки справ «за національною ознакою» стало настільки багато, що їх
розгляд з центрального всесоюзного апарату передали обласним «особливим трій218

Наталка Ковальчук

Право на справедливий судовий розгляд

кам». Вироком для тих, хто проходив по них, найчастіше ставала вища в СРСР міра покарання — розстріл.
Варто відзначити, що існування «двійок» і «трійок» як позасудових органів в Радянській країні протирічило не тільки демократичним нормам судочинства, а й навіть Конституції СРСР 1936 року, де за статтею 102 судові функції реалізовувалися тільки судом,
а стаття 111 вказувала, що в усіх випадках без винятків має бути відкритість судового
процесу та забезпечення обвинуваченому права на захист. Зміни до Конституції чи інших
законів, які б допускали функціонування «трійок» чи «двійок» не вносилися.
З іншого боку, в СРСР не було розроблено Кримінального кодексу. Його заміняли укази
Президії Верховної Ради СРСР. А діяльність НКВС та органів державної безпеки переважно
здійснювалася на підставі рішень та постанов політбюро ЦК ВКП(б). По суті, Особлива нарада НКВС, «трійки» та «двійки» на місцях не мали нічого спільного з кримінальним судочинством. Їх діяльність не мала таких головних принципів судочинства як незалежність
суду, змагальність і рівність сторін перед судом та законом. Під час розгляду справ позасудовими органами нехтувалися такі важливі аспекти судового процесу, як відкритість
та прийняття доводів обвинуваченої сторони, які є обов’язковими елементами як кримінального, так і адміністративного провадження.
Однак і судовий порядок розгляду справ мало чим відрізнявся від позасудового. Так
само виносилися нічим необґрунтовані вироки за недоведеною виною підсудного. Значно збільшився максимальний строк позбавлення волі за державні злочини — з 10 до
25 років. А міра покарання для тих, кого звинувачували в антирадянській діяльності, завжди була максимальною аж до вищої.
Так, 3 листопада 1937 року за вироком «трійки» у Соловецькому таборі особливого призначення страчено понад 100 представників української інтелігенції. Їх розстріл
НКВС приурочило до відзначення «20 річниці Великого Жовтня». Період фізичного
і морального знищення цілого покоління української інтелігенції, котра пройшла через тортури в тюрмах, сталінські табори, ввійшов в історію під назвою «розстріляне
відродження».
У поле зору НКВС потрапляли не тільки самі діячі культури і мистецтва, письменники, а й їх рідні, які ставали «об’єктом агентурно-оперативної роботи НКВС», і вже проти
них фальсифікувалися справи. Так було встановлене стеження за групою дружин засуджених українських письменників. Були вигадані «штаби дружин», які нібито «у Дніпропетровську, Харкові, Одесі координували збір матеріальної допомоги для репресованих
чоловіків. Органи держбезпеки не випускали з поля зору і дітей репресованих. Серед
них також «виявлено» «антирадянські» та «терористичні» групи молоді: молодіжну групу Тульчинської середньої школи Вінницької області, яка не з’явилася на демонстрацію
7 листопада 1928 року і нібито готувала теракт проти вождів СРСР, «Нелегальну партію»
з 7 осіб молоді в селі Дуниному Харківської області, «Таємне товариство» з програмою
та статутом «Народної волі» в Сумах та інші молодіжні угруповання в різних куточках
України.
Справи за політичними мотивами залишалися одним з основних напрямків діяльності
НКВС і після того, як завершився так званий період «єжовщини». Адже і після зміщення
з посади наркома НКВС СРСР М. Єжова 20 листопада 1938 року підхід до забезпечення
прав людини в СРСР не змінився. Тільки за період з 17 листопада 1938 року до 20 лютого
1939 року у віданні НКВС УРСР перебували слідчі справи на 24 602 особи, за якими більше
20 тисяч громадян, що проходили по них, засуджено «за карні злочини».
У період кінця 1939–1940 року активна репресивна діяльність НКВС поширюється на
території, захоплені радянськими військами на підставі Договору про ненапад між Німеч219
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чиною і Радянським Союзом, відомим як пакт Молотова-Ріббентропа. В Україні основними «обвинуваченими» стають жителі Галичини, Буковини. Сотні тисяч людей, переважно польського населення, а також «українців, що користувалися перевагами колишньої
польської держави», як зазначено в одній з постанов Тернопільського обкому КП(б)У, депортовано у віддалені райони СРСР. Для вирішенні долі тих, хто потрапив під слідство, використовувалася вже відпрацьована схема розгляду справ за списками і поза судом. Число
тих, кого намітили до виселення, було настільки значним, що сил НКВС виявилося замало
для здійснення операцій. Тому дільничним «трійкам» НКВС дозволили залучати до роботи, «пов’язаної з моментом безпосередньо виселення», перевірених осіб з місцевого населення, членів і кандидатів в члени ВКП(б), комсомольців. У цей час масово заводилися
справи за причетністю до «Організації українських націоналістів», «Польської молодіжної
повстанської організації», «Польської організації націоналістів». Тільки за 22–23 березня
1940 року в Тернопільській (Тарнопільській до 1944 року) області арештовано 242 людини, а з 22 березня до 25 квітня — 540 осіб.
Виселення без суду і слідства чекало і тих громадян західних областей, які бажали
виїхати в Німеччину і відмовилися отримувати радянські паспорти. У одній з доповідних записок заступника наркома НКВС України Горлинського наркому СРСР Л. Берії про
результати операції щодо виселення із західних областей УРСР зазначено, що операцію
почато в ніч з 28 на 29 червня 1940 року і закінчено 1 липня. За цей час у шести областях
(за територіальним поділом і назвою 1940 року) — Львівській, Волинській, Дрогобичській,
Станіславській, Ровенській, Тарнопільській — всього виселено 24700 родин. Забезпечувалася операція силами управління НКВС західних областей України, військ Радянської армії, партійно-радянського активу та 2550 осіб працівників держбезпеки і міліції, відряджених зі східних областей.
У цій же «Записці» зазначається, що «робота» з розгляду справ обвинувачених Особливою нарадою зволікається «…в силу того, що провести слідство по такій кількості арештованих в короткий термін немає змоги». На розгляд Особливої наради спрямовано справи
9275 чоловік, тільки у Львові арештували 6649 осіб. Умов для утримання під вартою такої
кількості арештованих не було. Всі тюрми Львова виявилися переповненими.
Подальша доля ув’язнених була жахливою. У перші місяці після оголошення Німеччиною війни Радянському Союзу в 1941 році арештантів, котрі ще знаходилися
під слідством чи відбували покарання за різними статтями у тюрмах Західної України,
«енкаведисти» розстрілювали десятками, позбавивши їх права бодай і на не демократичні, але все ж передбачені тогочасним радянським законодавством слідство і судовий
розгляд.
Тридцяті роки минулого століття стали для радянського суспільства, за означенням
британського історика Р. Конквеста, періодом «великого терору». Це був час повного зневаження прав людини. Сотні тисяч громадян країни або за вироком несправедливого
суду, або взагалі поза судом ув’язнено, засуджено, страчено репресивною машиною НКВС,
керованою компартійною владою.
«Тож не дивно, що по тюрмах і таборах в СРСР в 1936–1939 рр. сиділи коло 11 мільйонів
людей. Тюрми були так переповнені, що в одиночних камерах, цебто площею на одного
чоловіка, сиділи по 25–30 людей і так сиділи, вірніш стояли, по 10–11 місяців і більше «під
слідством», цебто ще до вияснення, чи вони дійсно в чомусь винні. І нікого те не обходило, що люди загибали живцем… Крім того кожного мордовано на допитах».
(Іван Багряний. «Чому я не хочу вертатися до СРСР?»)
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З початком звільнення України від німецько-фашистських загарбників в 1943 році
і в повоєнний час органи держбезпеки також відразу ж «включилися в роботу». Разом
з Радянською армією в Україну повернулися каральні відділи НКВС. До 1953 року працювали військові трибунали. Кого не могли засудити на підставі статтей трибунали, того
судила Особлива нарада. Розглядаються не тільки справи обвинувачених вперше у злочинах, а й вже засуджених. Якщо термін ув’язнення засуджених Особливою нарадою спливав, їм давали новий строк.
У період 1943–1945 років переважна більшість справ стосується «зрадників Батьківщини», «дезертирів», «шпигунів», «посібників окупантів» тощо. Поряд з тими, хто дійсно
скоював такі злочини, до відповідальності притягувалися й ті, кого лише підозрювали,
чи «неблагонадійні елементи», чи ті, кого «не встигли» обвинуватити «у злочинній діяльності» у довоєнний час. За статистикою соціального складу репресованих радянськими
органами безпеки, майже половину обвинувачених в цей час в Україні становило населення сільської місцевості. Третина репресованих — селяни-одноосібники. Так, у 1943 році
селян-одноосібників заарештовано 31,4 відсотка від усього загалу репресованих жителів
сільської місцевості, у 1944 році — 29,2 відсотка, в 1945 — 39,4 відсотка.
Повоєнний час — це ще й період нових масових переселень і депортацій населення.
Близько 800 тисяч поляків, а також українців та євреїв, що визнали себе поляками, переселено до Польщі, натомість 500 тисяч українців добровільно чи примусово переміщено
на територію СРСР внаслідок операції «Вісла».
У травні 1944 року видано наказ про масове виселення кримських татар, яких звинуватили у активній співпраці з німцями. Масові примусові переселення в повоєнний період
торкнулися й інших жителів Кримського півострова — греків, болгарів, яких також звинуватили у «посібництві нацистам». З 200 тисяч осіб, депортованих з Криму до Середньої
Азії, майже половина загинула по дорозі.
Згодом, починаючи з 1956 року, указами та постановами Президії Верховної Ради
СРСР та виконавчими актами Ради Міністрів СРСР ніби то вирішувалося питання повернення кримських татар до Криму, як і інших депортованих з півострова національностей.
Однак насправді радянська влада робила все можливе, щоб призупинити цей процес. Так,
про активізацію органів КДБ для стримування масового переселення кримських татар
до Криму йдеться в доповідній записці голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому
секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому від 17 січня 1977 року. Для вирішення питання у площині, потрібній державі, органами державної безпеки здійснювалися на тільки такі заходи «соціального впливу», як компрометація лідерів кримських татар, організація зриву масових виступів, особливо приурочених до проведення важливих політичних заходів
в країні. Їх притягували за «порушення паспортного режиму», «незаконне придбання домоволодінь». Судові процеси, направлені проти кримських татар, як правило, стосувалися
розірвання договорів купівлі-продажу домоволодінь між кримськими татарами та іншими жителями півострова. Так, у 1976 році, за рішенням народних судів, визнано недійсними 75 угод купівлі-продажу домоволодінь.
Посилення репресивного судочинства в повоєнний період пов’язане і з голодомором
1946–1947 років. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1947 року мірою відповідальності у покараннях за розкрадання державного майна визначається 7-10 років позбавлення волі, за крадіжку колгоспного — 5–8 років. Перевіювання соломи або збирання коло
сків в полі кваліфікується як розкрадання державної, колгоспної власності. Сотні жителів
України кинуті до в’язниць. У 1947 році тюрми знову переповнені, особливо у східних областях України, де голод відчувався сильніше.
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1946–1957 роки — це й черговий наступ проти інтелігенції України, спроби якої добитися лібералізації соціального і культурного клімату обернулися репресивними «ідеологічними чистками». Як боротьба «з українським націоналізмом» представлялося публічне цькування відомих українських письменників А. Головка, О. Копиленка, О. Вишні,
М. Стельмаха, Ю. Яновського, О. Довженка, М. Рильського, художників М. Глущенка, М. Дерегуса, та інших.
Почавши «боротьбу» з «низькопоклонством перед Заходом», а згодом з «космополітизмом», свої зусилля органи держбезпеки вже спрямовують переважно проти єврейської
інтелігенції. Так, сфабриковано справу Єврейського антифашистського комітету, за якою
репресовано 19 письменників. На початку 50-х років почалося масове вигнання євреїв
з центральних культурно-просвітницьких та освітніх установ, редакцій газет, журналів,
академічних інститутів, театрів. Загалом приховані або відкриті антисемітські кампанії,
початі в повоєнний час, продовжувалися в СРСР не одне десятиліття, викликаючи у відповідь активізацію єврейського національного руху. Окремим напрямоком «роботи» силових відомств СРСР стало викриття і притягнення до кримінальної відповідальності активних пропагандистів «руху» за виїзд євреїв з СРСР», протидія еміграційним настроям
єврейського населення.
Будь-які акції протесту щодо неправомірного перешкоджання владою виїзду з СРСР,
тягли переслідування і судову відповідальність. Так, судом Печерського району міста Києва як хуліганські кваліфіковано дії учасників демонстрації в приймальні Президії Верховної Ради УРСР в жовтні 1979 року, які протестували проти відмов їм у виїзді з Радянського
Союзу. Мірою покарання у цьому випадку обрано 15 діб арешту. Супротив владі закінчувався звільненням з роботи, штрафами, переслідуваннями, вироками за політичними
статтями, інкримінацією кримінальнихі злочинів. Загалом за різними звинуваченнями в
1970-1980 роках засуджено чимало представників єврейського національного руху опору, найперше інтелігенції.
Певна лібералізація суспільних процесів у 60-х роках під час так званої «хрущовської відлиги» дозволила українській інтелігенції, в першу чергу молодшому поколінню,
формувати власну думку на процеси, що відбувалися в державі, відмінну від офіційної
позиції. На період 1956 року органи держбезпеки констатували, що значно зросли антирадянські прояви серед інтелігенції та молоді, особливо в потужних промислових
та культурних центрах УРСР. Протестні настрої серед населення викликали нову хвилю
репресій, спрямовану на «локалізацію в радянському суспільстві вогнищ антирадянського забарвлення».
Відповідно до нових реалій формувалася законотворча та нормативна база, що значною мірою розширювала можливості для здійснення політичних репресій. Приймаються
відповідні закони, розробляються численні інструкції та постанови, у кримінальні кодекси союзних республік вводиться стаття «антирадянська агітація та пропаганда». У цей
час жертвами радянського тоталітаризму з його винятковою судовою системою стають
представники «українського шістдесятництва» — громадського руху, що став основою
духовної опозиції діючій владі, з якого виросли в Україні дисидентський та правозахисний рухи. З їх представниками пов’язана значна кількість замовних політичних судових
процесів 60–80 років.
У серпні-вересні 1965 року Україною прокотилася хвиля арештів. За грати переважно потрапили «шістдесятники». Судові вироки виносилися за «виготовлення, зберігання
та розповсюдження наклепницької літератури», за «проведення антирадянської агітації
в усній формі». Більшість засуджено до позбавлення волі у виправно-трудових таборах
суворого режиму.
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Право на справедливий судовий розгляд

З 1967 року основним завданням спеціального «п’ятого управління», створеного
в системі КДБ, стає боротьба з «ідеологічними диверсіями», зокрема й нелегальним розповсюдженням «самвидаву». На протидію поширенню «антирадянських та інших шкідливих матеріалів» спрямовані постанови ЦК КПРС від 28 червня 1971 року та ЦК КПУ
27 липня 1971 року. Практично відразу ж, 9 серпня 1971 року, порушено кримінальну
справу «за фактом виготовлення та поширення» самвидавського часопису «Український
вісник». Але ще до прийняття партійних постанов в Україні прокотилася хвиля арештів
за причетність до «самвидаву».
Активізація кампанії проти інакомислячих відбулася в 1972 році, коли арештовано
переважну більшість активістів дисидентського руху, серед яких В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, Тарас Мельничук, Іван Дзюба та інші. Більшість засуджено до тривалого
ув’язнення в таборах суворого чи особливого режимів. Тих з опозиціонерів, кого не змогли звинуватити у порушенні відповідних статей Кримінального кодексу, оголошували
божевільними та замикали до психіатричних лікарень спеціального типу.
Погроми дисидентів не припинилися навіть тоді, коли керівництво СРСР, підписавши
в 1975 році Гельсінкські угоди, офіційно погодилося шанувати громадянські права в своїй
державі. Створення Гельсінкських груп, у тому числі й в Україні, покликаних слідкувати за
дотриманням громадянських прав в Радянській країні, викликало нові судові процеси. До
1980 року приблизно три чверті членів Української Гельсінкської групи, котра вважалася
найсильнішою на території СРСР, засуджені до ув’язнення від 10 до 15 років та 7 років заслання. Декому, аби заспокоїти світову спільноту, дозволили емігрувати.
«Постійними погромами до війни, а після війни — у 1947, 1949, 1951-му, було забезпечено
цілковиту лояльність щодо погромника. Параліч КДБ в 1953 році (арешт Берії) і викриття Сталіна в 1956 році — не зрушили стелі. Відлига не пробудила велетня, зачаклованого страхом. І тим більше не привела до тями тих бовдурів і негідників, що майстрували
стелю. Вони майстрували і в відлигу, пильно наглядаючи…»
(Євген Сверстюк. «Шістдесятники і захід»)
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6 «Ніякого покарання без закону»
Тетяна Урбан

Стаття 7 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод має назву
«Покарання виключно на підставі закону», в ній зазначено:
1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення
не становила кримінального правопорушення згідно з національним законом
або міжнародним правом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального право
порушення.

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будьякої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила
кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних
цивілізованими націями.

Ця стаття стосується групи прав, що визначають гарантії особистості, яка опинилася
у сфері кримінальної юстиції, та права якої знаходяться, таким чином, в залежності від
діяльності правоохоронних органів. У ній викладено фундаментальний принцип права,
юридична аксіома неможливості зворотного застосування закону і сформульовані передумови, які забезпечують законність, справедливість і гуманність правосуддя.
Цей істотний комплекс правових принципів зафіксований також у Загальній декларації прав людини (ст. 11, п. 2), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права
(частина III, ст. 15) та закріплений у Конституціях більшості сучасних держав (ст. 58 Конституції України; ст. 54 Конституції Росії) і в їх законодавствах (КК України 2001 р., ст. 4,
ч. 2. та ст. 5; КК Російської Федерації 1996 р., ст. 9, ст. 10; та навіть КК РРФСР 1960 р., ст. 6).
Неухильне дотримання цих принципів є гарантією того, що ніхто не буде засуджений
інакше як за чітко визначеним і ясно викладеним законом, тобто забезпечує захист людської особистості від свавілля судової влади.
Щоб оцінити основоположний характер статті 7 Конвенції, яка містить таке, здавалося б, очевидне твердження: «Ніхто не може бути засуджений за дію, яка на час її вчинення
не становила злочину», необхідно розглянути такі ключові поняття, як права і право, закон, злочин і покарання, а також виявити їх взаємозв’язок і їх цілеспрямованість. Історія
виникнення правової аксіоми, яка лежить в основі цієї статті, а також огляд окремих юридичних прецедентів радянського періоду, коли грубі її порушення мали трагічні наслідки
для долі людей, що потрапили до м’ясорубки радянського «правосуддя», дозволить оцінити ступінь її цінності.
Нюрнберзький процес 1945 року, а також процес у справі Адольфа Ейхмана, що відбувся у Єрусалимі в 1961 році, дадуть змогу проаналізувати п. 2 цієї статті, яка обумовлює
виключення або обмеження заборони, сформульованої вище.
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Перша в історії людства демократична держава, Афіни, є прообразом сучасних демо
кратій. Ті принципи, які втілилися в законах, за якими вона функціонувала, залишаються
дієвими і сьогодні. Один з перших афінських законодавців, Дракон, що жив у VII ст. до н. е.,
положив, що закони повинні бути записані і доступні для ознайомлення всім без винятку
громадянам. Потім Солон створив окремі за своїми повноваженнями законодавчі органи,
які стримували один одного, і незалежний від них судовий орган. Так з’явився і в подальшому вдосконалювався механізм охорони основного зводу законів.
У 403–402 рр. до н. е. після падіння тиранії Тридцяти і відновлення демократії в Афінах була проведена глибока законодавча та юридична реформа. «Постанова афінських
Ради та Народу про набуття чинності нових законів» наголошувала:
Неписаним законом владі не користуватися ні в якому разі. Жодній постанові ані Ради,
ані Народу не мати більшої сили, ніж закон. А також закон щодо окремої особи не до
зволяти приймати, якщо він не стосується всіх афінян (…) Законами ж користуватися,
починаючи з архонта Евкліда.

Таким чином, ніхто не міг бути покараний за діяння, вчинене до набуття чинності
цим законом. Величезне значення цього Положення для встановлення громадянського
миру в державі важко переоцінити, але ще більш важливою є його принципова значущість. Адже в ньому містяться основні принципи сучасних демократичних держав: верховенство закону над усіма, рівність усіх перед законом і принцип законності правосуддя.
Але Афінська демократія припинила своє існування в 338 р. до н. е. і ці принципи упродовж тривалого часу залишалися темою для філософських робіт. Римське право, в якому вони були відсутні, стало моделлю для законодавств більшості європейських країн.
Очевидно, що в країнах з монархічною формою правління принципи верховенства закону
і законності правосуддя не могли мати місце, хоча не можна стверджувати, що тут правосуддя підпорядковувалося тільки примхам влади. Поряд з існуванням спеціальних судів
і lettres de cachet, листів монарха, що мають силу закону, існувала законність формального
характеру, законність на підставі процедури. Французький юрист XVI в., П. Ейро, стверджував: «правосуддя є не що іншим, як формальністю».
Тільки через майже дві тисячі років, 26 серпня 1789 Національні установчі збори
Франції прийняли Декларацію прав людини і громадянина, в якій оголошувалися природні невід’ємні права людини і народний суверенітет. З тих пір цей програмний документ є складовою частиною всіх версій французької Конституції, а також Конституцій
всіх правових держав. Декларація заснована на тих же принципах права, що й афінський
звід законів (πολιτεία), тому і вона містить статтю, що дозволяє покарання лише в силу
закону і забороняє протилежну його дію.
Не зовсім коректним було б твердження, що Декларація має прямий зв’язок з політичними вченнями стародавньої Греції. Правильніше сказати, що вона є втіленням у політико-правовому акті політичної філософії європейського Просвітництва, яка в свою чергу узагальнює теорії природного права, що розвивалися в Європі протягом XVI–XVII ст.
В рамках цього вчення виникли великі соціально-політичні проекти громадянського суспільства і правової держави, концепції індивідуалізму і лібералізму, теорія держави Нового часу, теорія договірних відносин між суспільством і державою.
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Істотний вплив на розвиток кримінального права і на філософсько-правові вчення XIX-XX ст. зробили ідеї Ч. Беккаріа (1738–1794). Його філософські погляди, викладені
в роботі «Про злочини і покарання» (1764), сформувалися під впливом ідей Т. Гоббса,
Дж. Локка, Д. Юма, Ш. Л. Монтеск’є та ін. Виходячи з принципів гуманності та законності,
він обґрунтовував право покарання з позицій теорії суспільного договору, тобто необхідність захищати «загальне благо» і забезпечувати безпеку і свободу громадян. Визнаючи авторитет закону як гарантію від зловживань, він наполягав на рівності покарань
для всіх громадян, на відповідність між вчиненим злочином і призначуваним покаранням. Мету покарання бачив не в залякуванні, а в його неминучості, говорив про презумпцію невинуватості. Велику роль Ч. Беккаріа відводив попередженню злочинності через
вдосконалення виховання і законів; він першим виступив проти смертної кари.
Після Другої світової війни загальна концепція прав і свобод людини була закріплена
в міжнародно-правових актах, в силу яких склався міжнародний правовий стандарт, і всі
демократичні держави привели у відповідність з ним свої національні законодавства.
Принцип, викладений у статті 7 Конвенції, був сформульований вперше в кримінальному праві А.Фейєрбахом в Баварському КК 1813 року. Тут він отримав форму латинського вислову — nullum crimen sine lege та nulla poena sine lege — і був введений до законодавства більшості країн континентальної правової сім’ї, в тому числі в Російській Імперії.
Її новий кримінальний кодекс, Ухвала про покарання, вступивши в дію в 1846 р., не мав
зворотної сили, крім як у статтях, що пом’якшують або скасовують відповідальність.
У січні 1919 р. в м. Веймарі відбулися вибори до Установчих зборів Німеччини. Установчі збори проголосили Німеччину республікою і було прийнято нову конституцію
Німеччини, що мала назву Веймарської. Вона містила статтю 116, відповідну принципу
nullum crimen sine lege. Прийшовши до влади в 1933 р., Націонал-Соціалістична німецька
робоча партія ввела ряд надзвичайних законів, які ліквідували державно-правові інститути, засновані Веймарською конституцією, і закріпили створення партійного механізму
влади і управління.
28 лютого 1933 року було видано два надзвичайних декрети: «Проти зради німецького народу» і «Про захист народу і держави», які скасовували статті Веймарської конституції щодо свободи особи, недоторканності житла, свободи слова, друку, мітингів, демонстрацій тощо. Закон допускав необмежений терор по відношенню до осіб, що здійснюють
шкідливі для держави «комуністичні насильницькі дії». А законом від 24 березня 1933 р.
«з метою усунення бідувань народу і держави» уряд отримав надзвичайні повноваження
і право видавати закони за підписом рейхсканцлера. Після кончини 1 квітня 1934 року
президента Гінденбурга уряд прийняв закон про поєднання посад канцлера і президента. А. Гітлер отримав право здійснювати свою владу довічно з правом призначати собі наступника. Він був також верховним головнокомандувачем та верховним суддею.
Тільки лише 23 травня 1949 року набула чинності Конституція нової демократичної
правової держави, ФРН. НДР, що виникла в той же період на окупованих військами СРСР
територіях, припинила своє існування як самостійна держава 3 жовтня 1990 р.




Нова філософська енциклопедія , Інститут Філософії Російської Академії Наук.

Країни англо-саксонської правової сім’ї мають власну специфіку; тут існують два основних джерела права: статути (парламентське некодифіковане законодавство) і судові прецеденти; однак Велика хартія вольностей, підписана англійським королем Іоанном Безземельним у 1215 р., стала згодом одним з основоположних конституційних актів
Англії ; більша частина її статей присвячена встановленню законності, правопорядку і гарантіям особистих прав населення в рамках «common law» («загального права») і особливе значення в ній має стаття 39, якою заборонялися арешт,
ув’язнення, позбавлення власності, оголошення поза законом, вигнання і інший утиск прав інакше як за законним вироком рівних. Тут термін «право» повинен бути зрозумілий в його суб’єктивному сенсі, тобто як міра дозволеного.
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Ті факти, які свідчать про порушення радянською владою принципу верховенства
права та законності правосуддя, a також усіх основних правових та етичних принципів
людського співжиття, будуть розглянуті нижче.
Права і свободи
Стаття 7 знаходиться в I-му розділу Конвенції, що має назву «Права і свободи». Вона
викладена в заборонній формі, але тим не менше ця заборона (як і всі інші) може бути
переформульована за допомогою понять «свобода» або «право». Так, заборона катувань
може бути ототожнена зі свободою від катувань чи з правом ніколи і ні за яких умов не
бути підданим тортурам.
Така смислова тотожність формулювань вказує на те, що поняття «право» і «свобода»
схожі за сутністю, тобто що можна визначити і те, й інше як міру можливої і допустимої поведінки або, інакше кажучи, як можливість, опосередковану правом. У такому випадку, свобода є видом прав особистості, це — право вільно здійснювати не заборонені законом дії.
Тим не менше, використання слова «свобода» поряд зі словом «право», як у Конвенції,
так і у всіх інших міжнародних і державних документах, підкреслює специфічні властивості
цих двох понять, що виявляються з точки зору правомочності відносно «людина — держава». Їх відмінність полягає в наступному: вживання терміна «свободи» дозволяє визначити
сфери діяльності людини, в які держава (і жодні інші особи) не повинна втручатися, вона
лише має окреслити за допомогою правових норм кордони, в яких людина діє (або не діє)
на свій розсуд, не порушуючи при цьому права і свободи інших осіб. Вживання ж терміну
«права» визначає визнані і гарантовані державою можливості дій людини у визначеній законом сфері. Наразі права і основні свободи людини нормативно закріплені в правових актах (міжнародних документах, Конституції, законодавстві тощо) і мають механізми захисту в тих державах, які ратифікували Конвенцію. У цих країнах орієнтація права на «права
і свободи людини» є вихідним правовим початком і передбачає їх природжений характер і
невідчужуваність. Вони мають безпосередньо діючий характер, тобто навіть за відсутності
законів суди та інші державні органи зобов’язані приймати рішення на їх захист. Вони є основоположними для правового статусу особи і зумовлюють зміст всіх інших прав і свобод
громадян. Права і свободи людини визначають зміст і застосування законів, а також діяльність законодавчої і виконавчої влади, і повинні забезпечуватися правосуддям.
Правовий статус людської особистості містить у собі як права і свободи, так і обов’язки,
однією з яких є юридичний обов’язок, тобто обов’язок дотримуватися Конституції та законів держави, громадянином якої вона є.
Сама етимологія терміна «злочин» вказує на його суть: це — крок за кордони, ви
значені законом, порушення закону, а отже, він і тягне за собою санкцію, визначену законом. Закон — це та межа, де починається взаємодія двох абсолютно невимірних по силі
суб’єктів: людської особистості і держави.
Про ступінь могутності держави нагадує термін, яким позначена одна з форм його управління: демократія. Грецькі корені, які його складають, переводяться зазвичай таким
чином: δμος як «народ» і κράτος як «влада», але κράτος може бути переведений і як: «па


Тут термін «право» має бути зрозумілий в його суб’єктивному сенсі, тобто як міра дозволеної поведінки.

Тут і далі термін «право» повинен бути зрозумілий в його об’єктивному значенні, тобто як система загально
обов’язкових, формально визначених норм, що регулюють відносини в суспільстві.
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нування», «сила» або «міць». Очевидно, що ступені потужності впливу одного на іншого
несумірні, як несумірні і ступені шкоди, який один може заподіяти іншому. Тим більше,
що держава має монополію легітимного насильства і має у своєму розпорядженні інструменти для його застосування.
Юридичний статус особистості є тими обладунками, тією захисною егідою АфіниПаллади, яка дозволяє їй «грати на рівних» з державою, за умови, звичайно, що держава
дотримується встановлених, чітко визначених і оприлюднених правил гри (законів), тобто при підпорядкуванні самої держави конституційним принципам та законодавству.
Покарання виключно на підставі закону
Використовуючи в заголовку термін «злочин», стаття 7 Конвенції відсилає до його
визначення в самому вузько-специфічному, юридичному сенсі. Не всяке протизаконне
діяння може бути кваліфіковано, як злочин. Так, наприклад, наклеп або порушення правил дорожнього руху є правопорушеннями, але не злочинами.
Та область права, яка має справу з процесом кваліфікації вчинків як злочинів і визначенням міри їх покарання є особливою галуззю, це — кримінальне право. Як про те свідчить саме її визначення, ця галузь судить про проступки, за які доведеться «відповідати
головою» того, хто їх чинить. Таким чином, злочином є вчинене винне суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), заборонене кримінальним законом під страхом покарання у вигляді позбавлення волі, а в деяких випадках і страти.
Тому саме область кримінального права повинна найскрупульознішим чином відповідати основним принципам права, які закріплені у Конституції, в законах і у всіх інших нормативно-правових актах. Одним із таких принципів є принцип законності, відповідно до
якого злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки діючим законодавством. Важливість цього принципу важко переоцінити,
адже тут мова йде про точне і неухильне дотримання чинного кримінального законодав
ства не тільки всіма громадянами, але і всією правоохоронною системою. Для того, щоб цей
принцип був реалізований з найбільшою ефективністю, законодавець повинен чітко окреслити всі ознаки злочину, межі відповідальності за його вчинення та систему покарань.
Щоб зрозуміти, чому точне визначення в тексті закону діянь, що вважаються злочинними, і заходи їх покарань є настільки важливим для дотримання законності охорони прав
людини, достатньо вивчити сумнозвісний «закон про п’ять колосків», який мав трагічні
наслідки для доль мільйонів людей. Будучи прийнятим у 1932 р., він зіграв свою зловісну
роль у здійсненні планів керівництва країни щодо встановлення абсолютно ніким і нічим
не обмеженої влади і призвів до знищення мільйонів людей в період Голодомору в Україні та в інших районах СРСР. Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних
підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення громадської (соціалістичної) власності»
було прийнято 7 серпня 1932 року. Ця постанова розглядала посягання на соціалістичну власність як найтяжчий державний злочин. Суспільна власність (державна, колгоспна,
кооперативна), проголошувалась нею основою радянського ладу, вона священна і недо

Етимологічний Словник російської мови: «кримінальний» — можлива калька з лат. capitalis (від caput — голова, людина, індивідуум), яке в римському праві входило в назви найбільш суворих видів покарань, пов’язаних зі
смертною карою, позбавленням волі або римського громадянства; має смисловий зв’язок з давньоруським словом
«голова», яке вживалося і в сенсі «убитий».
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торканна, і люди, які вчиняють замах на неї, повинні розглядатися як «вороги народу»,
через що рішуча боротьба з ними є найпершим обов’язком Радянської влади.
Незаконно привласнюючи собі ім’я закону, цей злочинний припис не мав жодної характеристики закону, який в цій якості повинен:
— бути прийнятим законодавчими органами влади з дотриманням процедур прийняття і вступу закону в силу;
— відповідати Конституції та іншим актам вищої юридичної сили;
— бути конкретним, повним, простим, коротким, ясним і логічно коректним.
По-перше, незважаючи на відкриваючу Постанову апеляцію до «гласу народу», яка
слугувала протягом усього радянського періоду фіговим листочком, що прикривав ганебні укази влади, вона була прийнята за прямою вказівкою Й.Сталіна, майже дослівно відтворюючи ті слова, в яких він виклав своє побажання. До цього звелася процедура прийняття закону законодавчими органами.
По-друге, Постанова взагалі не містила жодного визначення тієї дії, яка повинна
була б визначатися як «розкрадання», в ній йшла лише мова про покарання, якому воно
повинно піддаватися. Отже, вона не була ані конкретною, ані повною.
По-третє, вона не відповідала існуючим законам. Кримінальний Кодекс РРФСР 1926 р.,
тобто діюче на момент набрання чинності Постановою законодавство, давало наступні
кваліфікації різним злочинам проти власності:
гл. V. ЗЛОЧИНИ ГОСПОДАРСЬКІ

Розкрадання державного або громадського майна, зокрема, шляхом укладення невигідних
угод, особою, яка керує державною чи громадською установою або підприємством, вчинене за угодою з контрагентами цих установ або підприємств — і визначав як міру покарання — позбавлення волі на строк не нижче одного року з конфіскацією всього або частини
майна або без такої (ст. 129,) a також Безгосподарність (ст. 128) і Марнування (ст. 130);
гл. VII. МАЙНОВІ ЗЛОЧИНИ

Крадіжка — таємне викрадення чужого майна (ст. 162)

Грабіж — відкрите викрадення чужого майна у присутності особи, яка володіє, кори
стується або відає їм (ст. 165),
Розбій — відкритий напад з метою заволодіння чужим майном (ст. 167).

Злочину під назвою «розкрадання», в цьому Кримінальному кодексі не існувало 10.
Постанову не було включено в Кримінальні кодекси союзних республік і формально не
скасовувались статті Кодексів, якими встановлювалася відповідальність за майнові зло



«Останнім часом почастішали скарги робітників і колгоспників на розкрадання (крадіжки)…»

Сталін — Кагановичу, Молотову [раніше 24 липня 1932]: «Тт. Кагановичу, Молотову.
Соціалізм (…) не може зміцнити і розвинути новий лад (…) якщо він не відіб’є охоту (…) розкрадати суспільну
власність. Для цього і потрібен новий закон. Такого закону у нас немає. Цю прогалину треба заповнити. Його, тобто
новий закон, можна було б назвати, приблизно, так: «Про охорону майна громадських організацій (колгоспи, кооперація тощо) та зміцнення принципу суспільної (соціалістичної) власності». Або що-небудь в цьому роді».

Тобто це поняття широко застосовувалося у судовій практиці, але не було точно визначено в жодному з існуючих до цього законів.
10

В СРСР воно з’явилося в 1954 р., коли в постанові Пленуму Верховного Суду СРСР вперше було зазначено, що
«умисне звернення у свою власність державного та громадського майна, незалежно від форм і способів його вчинення, повинно розглядатися як розкрадання».
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чини. Вона діяло поряд з ними як самостійний кримінальний закон загальносоюзного
значення.
Використання терміну «розкрадання» з використанням в дужках уточнюючого слова
«крадіжка», яке взагалі не було в той час юридичним терміном, дало радянському керівництву можливість ввести в обіг новий злочин проти радянської влади і таким чином, на
квазізаконних підставах відкрити новий етап в посиленні терору.
Текст Постанови містив лише перелік заходів покарання, які були сформульовані таким чином:
Застосовувати в якості заходу судової репресії за розкрадання (крадіжку) колгоспного і кооперативного майна вищу міру соціального захисту — розстріл із конфіскацією
всього майна і з заміною за пом’якшуючих обставин позбавленням свободи на термін не
нижче 10 років з конфіскацією всього майна.

Відсутність чіткого розмежування між дрібними і великими розкраданнями, а також
оцінки ступеня завданих збитків надавало цій Постанови жорстоко-репресивний характер: в рівній мірі і малозначна крадіжка, і крадіжка у великому розмірі визнавалися державними злочинами.
Єдина диференціація, яка могла вплинути на міру покарання, була визначена в «Інструкції по застосуванню постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. про охорону майна
державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення громадської (соціалістичної)
власності». Це була диференціація за класовою ознакою: покарання повинні були виноситися в залежності від соціальної категорії розкрадачів:
щодо куркулів, колишніх торговців і інших соціально-чужих елементів (…) застосовувати вищу міру покарання;
у відношенні трудящих одноосібників та колгоспників (…) повинне застосовуватися деся
тирічне позбавлення волі.

Ця Інструкція була затверджена на засіданні Політбюро ЦК ВКП (б) 16 вересня 1932 р.
вона мала гриф «таємно» і була скерована Верховному Суду СРСР і прокуратурі Верховного Суду СРСР, НКЮ союзних республік, (…), районним прокурорам, Голові ГПУ України11,
(…), начальникам оперативних секторів.
В Інструкції також роз’яснювалося, які злочини підпадали під дію Указу від 7 серпня
1932 р. і регламентувалися особливості і терміни проведення санкцій у справах про розкрадання соціалістичної власності. Судово-слідчим органам наказувалося закінчувати
справи і виносити по них вироки не довше, ніж у 15-денний термін з моменту розкриття
злочину і виникнення справи.
На додаток до всіх перерахованих вище пороків, ця Інструкція додавала ще один: вона
дозволяла ретроактивне застосування закону. Так у її 4-ому розділі йдеться:
Допустити застосування заходів репресії у справах, що підпадають під дію закону від
7 серпня щодо злочинів, вчинених до видання закону, у випадках, коли злочини мають
суспільно-політичне значення.

11
Відзначимо особливо виділену фігуру Голови ГПУ України, що можливо вказує на специфіку відношення
Політбюро до ситуації в Україні в порівнянні з усіма іншими союзними республіками.
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Цей закон став відомий під назвою «закон про п’ять колосків», оскільки, згідно з ним,
могли бути покарані ті, хто збирав на колгоспних полях колоски жита чи пшениці, що залишилися після збирання. Прийнятий у розпал колективізації, коли селяни і колгоспники
вже перебували в критичному становищі в умовах посилення масового голоду, тому що
були позбавлені власного господарства, він став одним з найжорстокіших заходів періоду
«суцільної колективізації». Людям не залишалося ніякого іншого вибору, окрім «розкрадання державного майна» в тих мінімальних розмірах, які дозволили б їм вижити. У таких
умовах не дивно, що перші ж місяці після прийняття закону були відзначені масовими арештами за маловажливі розкрадання. Закон дозволив засудити в період з серпня 1932 по
грудень 1933 більше 125 000 чоловік, з яких 5400 були засуджені до смертної кари12.
Саме в цій Постанові вперше в законодавчому акті був використаний термін «ворог
народу».
Таким чином, назва статті 7 Конвенції «покарання виключно на підставі закону»
вказує на те, що закон повинен характеризуватися легітимністю, узгодженістю з міжнародним і внутрішнім правом, здатністю при певних умовах до стабільної, прогнозованої
та ефективної дії. Ці якості закону роблять можливою його максимально сувору інтерпретацію суддею, який розглядає справу і виносить по ній вирок.
Вимога точності і можливо максимальної повноти в викладі законів означає також,
що не допускається застосування кримінального закону за аналогією. Кримінальну справу не може бути порушено, якщо не встановлено точна відповідність скоєного конкретним нормам закону. Аналогія — це зовнішня схожість вчиненого діяння і діяння, ознаки
якого закріплені в якій-небудь кримінально-правовій нормі. Заголовок статті 7 Конвенції
вказує і на цю заборону: «покарання виключно на підставі закону».
Перше кримінальне законодавство Радянської Росії, КК РРФСР, з’явилося на світ
в 1922 р., було перероблено та оформлено, як новий Кримінальний Кодекс, в 192613.
Цей Кодекс діяв, поповнюючись новими нормами, впродовж 35 років, до 1958 р.14 До цього часу і проіснувала в Радянському Союзі можливість застосування кримінального закону за аналогією, інакше кажучи, можливість для судово-слідчих органів оцінювати те чи
інше діяння як злочин, керуючись «революційною совістю», на яку посилається Декрет
про суд від 24 листопада 1917 року, що оголошував:
Місцеві суди вирішують справи ім’ям Російської Республіки і керуються у своїх рішеннях
і вироках законами повалених урядів лише остільки, оскільки вони не відмінені революцією і не суперечать революційній совісті і революційній правосвідомості.
Примітка. Скасованими зізнаються всі закони, що суперечать декретам Центрального
Виконавчого Комітету Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів і Робочо12

13

С. Куртуа, Н. Верт, Ж.-Л. Панне, А. Пачковський, К. Бартошек, Ж.-Л. Марголен «Чорна книга комунізму».

Конституція СРСР 1924 р., відносила до виключного відання СРСР «встановлення основ судоустрою і судочинства, а також цивільного і кримінального законодавства Союзу». Союзним республікам при цьому було надано
право самостійно розробляти і приймати кримінально-правові акти, які не суперечать основам кримінального законодавства СРСР.
Першим загальносоюзним актом кримінального законодавства стали прийняті 31 жовтня 1924 Другою сесією
ЦВК СРСР II скликання «Основні начала кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік» 1924 року.
Підставою для їх прийняття послужили прийняті союзними республіками кримінальні кодекси та судова практика,
що базується на них. Результатом їх узагальнення стала низка принципів, визначень і інститутів, що є єдиними для
всього радянського кримінального права.
14

КК Р.С.Ф.С.Р. 1926 р., ст. 16. «Якщо те чи інше суспільно — небезпечне діяння прямо не передбачено цим Кодексом, то підстава та межі відповідальності за нього визначаються стосовно до тих статей Кодексу, які передбачають
найбільш схожі за родом злочину».
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го і Селянського уряду, а також програмам-мінімум Російської соціал-демократичної
робітничої партії і партії соціалістів-революціонерів.

Роботи сучасних істориків, і в першу чергу «Чорна книга комунізму», свідчать про
те, яким було правосуддя, яке мало своїм принципом революційну класову доцільність,
в якому в якості злочину розглядалося будь-яке суспільно небезпечне діяння, яке загрожує основам радянського ладу, яке визнавало підставою кримінальної відповідальності
«небезпечний стан особи», трактуючи його з позицій класової небезпеки, в якому замість
«покарання» фігурували «заходи соціального захисту» та яке дозволяло застосовувати
закон за аналогією, що давало кримінальному переслідуванню можливість обходитися
без дотримання формальних процедур доказування і здійснення правосуддя.
Право і закон
З вищевикладеного випливає, що права і свободи людини можуть бути реалізовані
і ефективно захищені лише в рамках правової держави, тобто держави, де дотримані такі
принципи права як:
— верховенство закону, тобто сувора відповідність йому всіх підзаконних правових
актів та рішень державних органів та посадових осіб;
— законність, тобто суворе дотримання вимог закону як органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами, так і громадянами та їх
об’єднаннями;
— рівність перед законом;
— гарантованість прав і свобод громадян, а також можливість їх захисту;
— встановлення і підтримка принципу взаємної відповідальності громадянина і дер
жави;
— реалізація принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову;
— незалежність суддів.
Саме закон покликаний бути провідним джерелом права в правовій державі, але
він може виконати цю функцію, лише маючи якість правового закону. Закон є правовим у тому випадку, коли він виходить від вищих законодавчих органів держави, які
володіють ексклюзивним правом приймати закони; спирається на конституційні принципи і не може їм суперечити ані формально, ані змістовно; є первинним по відношенню до всіх інших нормативних актів, так само як і до всіх інших правових актів; має
загальнообов’язковий характер і виражає принципи права. Правові закони складають
підґрунтя правової держави. Таким чином, можна вважати, що право і закон збігаються, коли закони відповідають правовим критеріям. Так буває не завжди, і в різні періоди
в різних країнах існували (і продовжують існувати) закони, які не відповідають вищевикладеним правовим критеріям.
Термін «право», який використаний в п.1 статті 7 Конвенції, можна розуміти у вузькому, специфічно-юридичному сенсі цього слова, тобто, розуміти право як сукупність
законів і постанов, створених певною державою або міжнародною спільнотою. Тим не
менше, видається очевидним те, що творці Конвенції, викладаючи в цій частині статті існуючий здавна правовий принцип «закон зворотної сили не має» і надаючи їй назву «покарання виключно на підставі закону», ґрунтувалися на припущенні, що закон, про який
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йдеться, обов’язково носить правовий характер. На це вказує і той факт, що в п. 2 цієї статті йдеться про «загальні принципи права, визнані цивілізованими країнами».
Корінна відмінність між праворозумінням, що визначало систему радянського «правосуддя», і праворозумінням, що було в основі Конвенції, полягає в наступному: в першому
випадку право розуміється як система соціальних норм і відносин, що охороняються силою держави, отже, єдиним і виключним його джерелом є тільки держава, інакше кажучи,
всі норми поведінки, які держава визначає за допомогою законів та інших правових актів,
і є право; у другому — як форма вираження свободи в суспільних відносинах і як міра цієї
свободи, що втілюється в законі. Інакше кажучи, як загальний і загальнообов’язковий соціальний інститут нормативного регулювання суспільних відносин, при цьому держава
є другим таким соціальним інститутом, однією з функцій якого є законотворча діяльність
і яка саме обмежена правом. У першому випадку законотворчість і застосування законів
керуються інтересами держави, у другому — інтересами людської особистості і суспіль
ства, забезпечуючи баланс їх інтересів.
Юристи 20-х років, розробляючи радянське законодавство, втілили в ньому політичне замовлення влади. Забезпечення охорони існуючого ладу було його головною метою,
і ні інтереси суспільства, ні інтереси особистості не бралися до уваги. Головною ознакою
злочину стала його небезпека для радянської держави, а це дозволило створити легальну
основу для репресій стосовно осіб, які злочинів не вчиняли, але були суспільно-небезпечними для держави згідно з різними довільними оцінками. Діяльність органів, що забезпечувала правове регулювання (правотворчих та правозастосовчих), була виведена з рамок
законності, а суд розглядався як правоохоронний орган, а не як орган правосуддя.
Таким чином, КК РРФСР 1926 р. був знаряддям політичного та ідеологічного впливу
на суспільство, і закони, які він містив, були не тільки неправовими, з точки зору захисту
основних прав і свобод людської особистості, але і не-законними, проти-законними, позазаконними.
Так, той факт, що згідно КК заходи соціального захисту (= покарання) могли застосовуватися не за вчинене діяння, а у відношенні осіб, що представляють небезпеку через
свій зв’язок зі злочинним середовищем або через свою минулу діяльність, послужив легальною підставою для репресій, що обрушилися на селян на початку 30-х років.
Постанова ЦВК і РНК СРСР від 1 лютого 1930 р. «Про заходи щодо зміцнення соціалістичної перебудови сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством» встановило поділ так званих куркулів на три категорії і визначило
покарання для кожної з категорій. Саме визначення «куркуль» було далеко неоднозначним і з самих перших днів радянської влади витлумачувалося «на злобу дня», але це не
завадило тому, що 2 лютого 1930 р. був виданий наказ ОДПУ СРСР № 44/21, в якому говорилося, що «з метою найбільш організованого проведення ліквідації куркульства як класу
(…) в самий найближчий час куркулю, особливо його багатій і активній контрреволюційній
частині, повинен бути нанесений нищівний удар». Відділ центральної реєстратури ОДПУ
в довідці про виселення куркулів з початку 1930 року до 30 вересня 1931 визначав кількість «спецпереселенців» в 517 665 сімей, 2 437 062 людини.
Таке поставлення злочину не за вчиненою дією, а за певними якостями особистості,
грубо порушує і заборону на зворотну дію закону. Залита кров’ю, всім відома 58-я стаття
цього Кодексу, яка послужила легальною підставою для знищення мільйонів людей, містить у собі пункт, який свідчить і про це:
Стаття 58-13. Активні дії або активна боротьба проти робітничого класу і революційного руху, проявлені на відповідальній або секретній (агентура) посаді за царського ладу
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або у контрреволюційних урядах у період громадянської війни, тягнуть за собою заходи
соціального захисту, зазначені в ст. 58-2 цього Кодексу.

Хоча ця стаття і починається зі слів «активні дії», мова в ній йде про «посади», які займалися 10 років тому , а отже, про соціально-професійний статус особи, яка в цей період
не тільки не вчинила ніякого злочину, але і, більш того, вела себе відповідно до існуючого тоді законодавства. Оцінка ж того, що можна назвати «активними» діями або «боротьбою», мабуть, залишалась на розуміння «революційної свідомості» судді.
Про незалежність суддів в той час не могло бути й мови. У 1928 році серед суддів члени ВКП (б) становили 85,6%, а за станом на 1 липня 1931 р. — 91,9%, члени ВЛКСМ —
3,1%, безпартійні — 5%. Яку незалежність може мати суддя, член тієї партії, в якій партійна дисципліна і неухильне дотримання всіх прийнятих нею рішень є необхідною умовою
членства в ній?
Відбір контингенту йшов і за класовою ознакою: робітники становили 53,2%, селяни — 25,8%, службовці — 21%. Юридична ж освіта або стаж роботи за юридичною спеціальністю не мали у цей період практично ніякого значення: майже половина суддів
мала стаж роботи менше 3 років; вищу юридичну освіту мали 5,9% суддів, 17,2% здобули
середню юридичну освіту або здолали юридичні курси15.
Зауважимо, що і зараз, коли судді всіх колишніх республік СРСР, і зокрема, Росії та України, мають вищу юридичну освіту і в принципі не відбираються за партійною або класовою ознакою, питання про незалежність судового інституту залишається відкритим.
Чи були незалежні судді, які виносили вирок Ю. Тимошенко і Ю. Луценку? М. Ходорковському і П. Лєбєдєву? Н. Толоконніковій, М. Альохіній і Е. Самуцевіч?
Дійсна, а не декларативна незалежність суддів від будь-яких впливів — ключова проблема правосуддя, тому без набуття суддею справжньої незалежності воно не може здійснюватися відповідно до міжнародних стандартів в галузі прав людини.
Отже, підкреслимо, що обидва терміна «право» і «закон» у статті 7 Конвенції мають
істотне значення для розуміння її основоположного характеру в області захисту прав людини. Можна вважати, що назва статті є невід’ємною її частиною, суть якої не зводиться
тільки лише до формулювання заборони беззаконних покарань і неприпустимість зворотної сили закону. Основоположний характер цієї статті полягає в тому, що у формі передумов вона містить принципи і норми правової держави.
Правова держава
Однією з істотних рис правової держави є наявність в ній поділу влади на незалежні
одна від одної (але при необхідності контролюючі одна одну) гілки: законодавчої, виконавчої і судової.
Класична теорія цього принципу, практично в сучасному її розумінні, була розроблена в епоху Просвітництва французьким філософом Ш.-Л. Монтеск’є в трактаті «Про дух
законів», що був опублікований в 1748 р. Він писав:

«Якщо влада законодавча і виконавча будуть поєднані в одній особі чи закладі, то свободи не буде, тому що можна побоюватися, що цей монарх або сенат стане створюва-

15

Див С. Пашин, «Короткий нарис судових реформ і революцій в Росії», журнал ВІТЧИЗНЯНІ ЗАПИСКИ, 2003, № 2 (10).

235

Частина 2

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД В УКРАЇНІ

ти тиранічні закони для того, щоб також тиранічне застосовувати їх. Не буде свободи
і в тому випадку, якщо судова влада не відділена від влади законодавчої і виконавчої.
Якщо вона поєднана з законодавчою владою, то життя і свобода громадян опиняться
у владі сваволі, бо суддя буде законодавцем. Якщо судова влада поєднана з виконавчою,
то суддя одержує можливість стати гнобителем. Усе загинуло б, якби в одній і тій же
особі або установі, що складається з сановників, з дворян або простих людей, були поєднані ці три влади: влада, що створює закони, влада, що виконує постанови загальнодержавного характеру, і влада, що судить злочини або тяжби приватних осіб»16.

Марксистська теорія надала цьому теоретичному положенню ідеологічний характер
і визначила його лише як відображення компромісу існуючих тоді класових сил. Тому радянська політико-правова доктрина відкинула принцип поділу влади як буржуазний і неприйнятний. Вона протиставила теорії поділу влади теорію повновладдя Рад, повновладдя народу тощо. Влада Рад, тобто влада представницьких органів, проголошувалася як
єдина державна влада. Очевидно, що ці декларації були лише квазі-теоретичним обґрунтуванням узурпації державної влади. Державний переворот, здійснений більшовиками
в жовтні 1917 р., привів до створення держави, яка мала своєю основою принцип диктатури пролетаріату у вигляді республіки Рад і відмовилася тому від усіх, що існували до перевороту, форм державного управління, в тому числі і від принципу поділу влади.
Зміна влади була оформлена законодавчо II-м Всеросійським з’їздом Рад робітничих
і солдатських депутатів, який відбувся 25 жовтня17 1917 р. в Петрограді. З’їзд проголосив себе найвищим органом державної влади. Для керівництва державою в перервах між
з’їздами був обраний ВЦВК (Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет), до якого в блоці з більшовиками увійшли ліві есери і есери-максималісти. З’їзд сформував також Тимчасовий робітничий і селянський уряд в особі Ради Народних Комісарів (РНК), що
складалася з одних більшовиків на чолі з Леніним.
«Декрет II Всеросійського з’їзду Рад про утворення Робочого і Селянського уряду»
26 жовтня 1917 р., визначав структуру і склад РНК, не визначаючи жодним чином його
законодавчі повноваження, що анітрохи не перешкодило цьому органу привласнити їх
собі самовільно і беззаконно. Той факт, що першим законом РНК був декрет «Про пресу»
від 27 жовтня 1917 р., що вводив жорстку цензуру і узаконив повне знищення свободи
слова, говорить сам за себе.
Піклуючись про легалізацію цього цинічного і своєвладного присвоєння законодавчої
функції, яка крім усього викликала шквал протестів, РНК власноруч видала post factum
декрет «Про порядок затвердження та опублікування законів» від 30 жовтня 1917 р.,
де було проголошено:
Надалі до скликання Установчих Зборів складання і опублікування законів провадиться
в порядку цієї постанови Тимчасовим робітничим і селянським Урядом, обраним Всеросійським з’їздом Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.

У спробі вилучити з компетенції РНК законодавчу прерогативу, 4 листопада 1917 р.
партія лівих есерів звернулася до законного законодавчого органу, ВЦВК, з питанням, чи
має орган виконавчої влади (РНК) видавати закони. Ось якою була відповідь18:
16
17

18
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Тут і далі дати вказані за ст. стилем.
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Центральний Виконавчий Комітет з приводу внесеного запиту встановлює:
1. Радянський парламент робочих мас не може мати нічого спільного за своїми методами з буржуазним парламентом, де представлені різні класи з протилежними інтересами і де представники правлячого класу перетворюють регламент
і наказ на знаряддя законодавчої обструкції.
2. Радянський парламент не може відмовити Раді Народних Комісарів у праві видавати без попереднього обговорення Центральним Виконавчим Комітетом невідкладні декрети в рамках загальної програми Всеросійського з’їзду Рад.
3. В руках Центрального Виконавчого Комітету зосереджується загальний контроль над всією діяльністю Ради Народних Комісарів і можливість змінювати Уряд
або окремих членів його.
4. Разом з тим Центральний Виконавчий Комітет висловлює свій жаль з приводу
того, що представники лівих есерів, з середовища яких вийшов запит, не знайшли
можливим взяти на себе пряму участь в Уряді, а стало бути, і у виробленні всіх
невідкладних декретів19.

Очевидно, що відповідь за принципом «цього не може бути, тому що цього не може
бути ніколи»20 не може бути законним обґрунтуванням дій, але ті, хто підписав цю відповідь (ВЦВК складався з 101 члена: 62 були більшовиками, 29 — лівими есерами, 6 —
меншовиками-інтернаціоналістами) не могли «мати нічого спільного за своїми методами
з буржуазним парламентом», ні із законністю взагалі.
В одному з декретів, який був виданий 28 листопада 1917 року, РНК порушив і принцип
про неприпустимість зворотної дії закону, оголосивши «ворогами народу» членів партії
кадетів. Цей декрет був виданий після виборів в Установчі збори, що відбулися 12 листопада 1917 р., в результаті яких більшовики виявилися в меншості (менше 1/3 місць). Він був
озаглавлений «Про арешт вождів громадянської війни проти революції» і свідчив:
Члени керівних установ партії кадетів, як партії ворогів народу, підлягають арешту
і передачі суду революційних трибуналів.

Конституційно-демократична партія, ліволіберальна політична партія мала все більший вплив серед представників середніх класів великих міст Росії і у прихильників правих партій, які до цього часу були вже заборонені більшовиками. Декрет, що оголошував
членів керівних установ цієї партії ворогами народу, ставив їх практично поза законом.
У день прийняття декрету два депутати Установчих зборів від партії кадетів, лікар
А. Шінгарьов і юрист Ф. Кокошкін, були заарештовані після їх прибуття до Петрограда на
відкриття Установчих зборів. 6 січня 1918 їх перевели до Маріїнської тюремної лікарні,
а в ніч з 6 на 7 січня 1918 року обидва політики були по-звірячому вбиті в порядку самосуду групою революційних матросів і червоногвардійців. Деякі дослідники вважають, що
це був перший акт «червоного терору».
За декретом «Про арешт вождів» послідувало «Звернення ВЦВК до Рад, армійських
і фронтових комітетів про відкликання та перевибори тих членів Установчих зборів, які
не є виразниками інтересів трудових мас». Потім розстріл з кулеметів демонстрацій на
підтримку Установчих зборів, що відбулися в Петрограді і в Москві 5 січня 1918 р., і 6 січ19

Уїдливе співчуття, виражене в п.4, пояснюється тим фактом, що партія лівих есерів відмовилася від участі
в РНК, вважаючи, що цей орган повинен містити широку коаліцію партій соціалістичного спрямування. Згодом ліві
есери пішли на компроміс із більшовиками і увійшли до складу уряду.
20

див. А. Чехов, Лист до вченого сусіди.
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ня розгін о 5-й годині ранку Установчих зборів, засідання якого відкрилося напередодні в Петрограді в Таврійському палаці і які відмовилися прийняти ультимативну вимогу
більшовиків про визнання декретів з’їздів Рад. У ніч на 7 січня ВЦВК прийняв декрет «Про
розпуск Установчих зборів».
Саме ця ліквідація законно обраного представницького органу влади, створеного на
підставі загального виборчого права для встановлення форми правління і вироблення
конституції Росії, а не тільки лише військовий переворот 25 жовтня 1917 р., відкрила нову
епоху російської історії, коли з’явилася держава нового типу — диктатура пролетаріату.
Саме 6 січня 1918 року законна державна влада Росії припинила існування і почався період партійної диктатури.
В якості законодавчого органу РНК була виключно потужним знаряддям в руках більшовиків, що сприяло встановленню і зміцненню в країні їх нічим необмеженої влади. Щоб
переконатися в цьому, достатньо проаналізувати закони, видані РНК за перші місяці влади.
24.11.1917 р. РНК видала декрет «Про суд», згідно з яким були створені Революційні
Трибунали;
06.12.1917 р. РНК, з ініціативи В. Леніна, видала постанову про створення ВЧК (Всеросійська Надзвичайна Комісія);
21.02.1918 р. РНК видала декрет «Соціалістична вітчизна в небезпеці!», який відновлював страту у вигляді розстрілу без судового розгляду;
05.09.1918 РНК РРФСР видала постанову «Про червоний терор».
Об’єднавши у своїх руках законодавчу і виконавчу гілки влади, більшовики не залишили без уваги і судову. При формуванні РНК був створений Народний комісаріат юстиції, задача якого полягала у створенні системи радянських судів і розробці законодавства,
кодифікації законів, їх тлумаченні і опублікуванні. Одночасно з системою місцевих народних судів, чия компетенція була дуже обмеженою21, були створені революційні трибунали, які мали право розглядати справи і призначати міри покарання, «керуючись веліннями революційної совісті».
У 1918 р. був утворений Революційний трибунал при ВЦВК, якому передавалися вилучені з підсудності місцевих судів всі справи про найбільш небезпечні злочини, спрямованих проти Радянської влади. Крім того, були створені також Військово-революційний
трибунал, Головний революційний залізничний трибунал, Військово-промисловий трибунал. Вони не були пов’язані з Наркоматом юстиції РРФСР і були окремими системами.
Як це зазначено в «Чорній книзі комунізму»:
поява таких понять, як «підозрілий», «ворог народу», «заручник», «концентраційний табір»,
«революційний трибунал», нечувана практика таких дій, як «профілактичне ув’язнення»,
масові розстріли сотень і тисяч людей, заарештованих без суду і слідства ВЧК, що стоїть
над законом, справили справжній переворот в юридичній практиці і теорії.

З жовтня 1917 року до липня 1918 року (до прийняття Конституції РРФСР) ВЦВК прийняв більше 100 декретів, постанов та інших актів. За цей же період РНК прийняла близько 600 правових актів. Новий державний лад був остаточно затверджений прийнятою
10 липня 1918 р. V Всеросійським з’їздом Рад Конституцією РРФСР.
Але ця активна законотворча діяльність більшовиків велася ними перш за все з точки зору політичної доцільності. Звертаючись до кандидатів з’їзду, які зібралися для того,
щоб обговорити і прийняти основний закон держави, В. Ленін стверджував:
21
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Поганий той революціонер, який в момент гострої боротьби зупиняється перед непорушністю закону. Закони в перехідний період мають тимчасове значення. І якщо закон
перешкоджає розвитку революції, він скасовується або виправляється22.

Гуманність і справедливість правосуддя
Людська особистість є не тільки правовим, але і етичним феноменом. Тому в правовій
державі поняття «гідність особистості» є етичним базисом конституційного закріплення
«прав і основних свобод людини». A її визнання, дотримання і захист — наріжним каменем, на якому вибудовується вся правова державна система, тобто держава повинна ставитися до нього, як до найвищої цінності і цілі.
П. 2 статті 7 Конвенції вказує на необхідність гуманності правосуддя, стверджуючи,
що «не може також накладатись покарання тяжче від того, яке застосовувалося на час
вчинення кримінального правопорушення».
Гуманність законів проявляється і в тому, що в них наявні умови амністії та помилування, можливість звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, можливість більш м’якого ставлення до осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці,
врахування при призначенні покарання пом’якшуючих обставин та ін. Більш того, покарання не можуть мати на меті заподіяння фізичних страждань або приниження людської
гідності.
Кримінальне законодавство має ґрунтуватися на принципі справедливості23 та гуманності24. Міра покарання, про яку йде мова в Кримінальному кодексі, і повинна бути
«мірою» злочину, тобто величиною, сумірною йому. Тільки сумірність злочину і покарання може оцінюватися як справедливість. Покарання, що застосовуються до особи, яка
вчинила злочин, повинні відповідати характеру і ступеню суспільної небезпеки злочину,
обставинам його вчинення, особі винного та бути адекватними тій шкоді, яка була заподіяна у результаті злочинних діянь.
Неможливо говорити про будь-яку справедливість, якщо по відношенню до особи, що
вчинила злочин, застосовується та міра покарання, про яку вона не знала і в принципі не
могла знати в момент вчинення тієї дії, яку новий закон визначає як злочинну. Виходячи
з цього, стаття 7 Конвенції і проголошує неприпустимість зворотного застосування закону.
Караність діяння може мати місце тоді, коли опублікований закон вже визнав діяння
злочинним і попередив про кримінальне покарання за його вчинення, але це не подіяло
належним чином на того, хто все-таки скоїв злочин. Іншими словами, тільки тоді, коли
чітко визначаються правила взаємодії людини і держави. Якщо людина щось зробила, наслідком вчинку може бути тільки те, що передбачено законом. І ніхто не має права змінити цей встановлений порядок.
22

23

В.І.Ленін, повне зібрання творів, т. 36.

Див. ст. 10-у «Загальної декларації прав людини», ст. 14-у «Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права», ст. 6-у «Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод», згідно з якими кожен має право
на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону.
24

Принцип гуманності закріплений у Конституціях всіх правових держав, у «Загальній декларації прав людини» (ст. 5), в «Міжнародному пакті про громадянські і політичні права» (ст. 7), а також у Європейській конвенції про
захист прав людини та основних свобод «(ст. 3), згідно з якими ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого,
нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
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Тільки в державі, де людина може передбачити реакцію держави на його дії, де закони є передбачуваними і широко оприлюдненими, де існують рамки, що стримують владу
держави, які зобов’язують її вести себе відповідно до низки запропонованих і публічно
оголошених правил, може бути гарантований ефективний судовий захист законних прав
та інтересів особистості.
Порушення принципів законності, справедливості та гуманності незмінно є результатом
ретроактивного застосування закону, як про це свідчить так звана «справа валютників».
У червні 1961 р. в Москві відбувся судовий процес за звинуваченням Я. Рокотова,
В. Файбішенко і Д. Яковлєва в незаконних валютних операціях. Я. Рокотов народився
в 1929 році в Ленінграді. Під час навчання в інституті на юридичному факультеті в кінці
40-х років був арештований, звинувачений в антирадянській діяльності і засуджений до
позбавлення волі терміном на 8 років. Був реабілітований і звільнений з ув’язнення, переїхав до Москви, де зустрів 24-річного В.Файбішенка і 33-річного Д.Яковлєва, аспіранта
Інституту народного господарства ім. Плеханова. Починаючи з 1957 року, вони займалися
купівлею-продажем іноземної валюти на чорному ринку, що приносило гарний прибуток
через ті найсуворіші обмеження, які влада накладала на офіційний грошовий обмін.
Влітку 1960 року вийшов указ, відповідно до якого КДБ передавалися справи про порушення правил валютних операцій, контрабанду, розкрадання державної власності в особливо великих розмірах. Новостворена служба КДБ проявила оперативність, і 19 травня
1961 р. усі центральні газети помістили інформацію з КДБ СРСР і союзної Прокуратури
про арешт групи валютників. А потім «Комсомольська правда» і «Ізвестія» надрукували
на своїх сторінках викривальні статті з назвами: «Стерв’ятники», «Стерв’ятники тримають відповідь» і зі звичними для радянської преси кліше: «мерзотне огидне враження»,
«мерзенні покидьки» тощо.
Згідно з існуючим тоді законодавством «порушення правил валютних операцій» каралося тюремним ув’язненням терміном від трьох до восьми років. Вже після арешту обвинувачених, 5 травня 1961 року, вийшов «Указ Президії Верховної Ради СРСР про боротьбу з розкрадачами соціалістичної власності і порушниками правил про валютні операції»,
за яким максимальний термін ув’язнення підвищувався до 15 років.
Тим часом, після повернення з поїздки до Західного Берліна, де він почув неприємне
йому зауваження про існування чорного ринку в СРСР, М. Хрущов зажадав від КДБ довідку
по боротьбі з валютниками і контрабандистами і, ознайомившись зі справою Я. Рокотова–В. Файбішенка–Д. Яковлєва, впав в лють через те, що вважав нікчемним 8-річний максимальний термін.
Бажання М. Хрущова зразково покарати тих, хто займається «підривом радянської
економіки», призвело до першого ретроактивного застосування нового закону, що тільки-но увійшов в силу. Суд засудив обвинувачених до 15-ти років ув’язнення.
6 липня 1961 вийшов ще один Указ Президії Верховної Ради СРСР, яким було встановлено смертну кару за низку економічних злочинів, скоєних «в особливо великих розмірах». 21 липня 1961 газета «Правда» повідомила:
Генеральним прокурором СРСР25 був внесений до Верховного суду РРФСР касаційний протест на м’якість вироку Московського міського суду у справі Рокотова та ін. Враховуючи,
що Рокотов і Файбішенко скоїли тяжкий кримінальний злочин, Верховний суд РРФСР на
підставі частини другої статті 15-1 Закону про державні злочини засудив Рокотова і Файбішенка до смертної кари — розстрілу з конфіскацією всіх вилучених цінностей та майна».
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Таким чином, всупереч принципам справедливості і гуманності, попри те, що ст.6 КК
РРФСР 1960 р. свідчила, що «злочинність і караність діяння визначаються законом, чинним на час вчинення цього діяння», а також що «закон, що встановлює караність діяння або посилює покарання, зворотної сили не має», суд вдруге ретроактивно застосував
закон та ще й із застосуванням максимально посиленого покарання — страти. Потім до
вищої міри покарання було засуджено і Д. Яковлєва. Через кілька днів після цього в Пугачовській башті Бутирської в’язниці вирок був приведений у виконання.
Справа А. Нейланда є ще одним прикладом, який свідчить про те, що радянські керівники дозволяли собі без сорому порушувати загальнолюдські цінності та загальні принципи права, «визнані усіма цивілізованими країнами», і поширювати всюди брехливі
запевнення про гуманність радянського правосуддя, застосовуючи жорстокі і нелюдські
покарання. У той час як правосуддя у справах неповнолітніх покликане вирішувати одночасно подвійне завдання захисту прав дітей і підлітків та кримінального переслідування
неповнолітніх злочинців, Президія Верховної Ради СРСР прийняла 17 лютого 1964 постанову, що допускала застосування щодо неповнолітніх вищої міри покарання — розстрілу.
Ця постанова була пов’язана з подією, що відбулася в Ленінграді 27 січня 1964 року.
Жорстоке подвійне вбивство, вчинене 15-річним підлітком А. Нейландом, дало привід партійному і радянському керівництву посилити заходи по боротьбі із злочинністю,
в тому числі і підлітковою, зростання якої намітилося в цей період. 30 січня 1964 року
А. Нейланд був затриманий, розгляд справи по суті відбувся 23 березня 1964 р. у закритому судовому процесі.
Цій трагічній події дали широкий розголос в радянських газетах, і на ім’я голови Президії Верховної Ради СРСР Л. Брежнєва з усіх кінців країни почали надходити листи від
громадян і організацій з проханнями прийняти закон про застосування до неповнолітніх,
які вчинили особливо тяжкі злочини, вищої міри покарання. А ініціативна група ленінградців у свою чергу почала збір підписів під петицією з вимогою «знищити виродка». Навряд чи можна сумніватися в тому, що «глас народу» знову зазвучав за підказкою зверху
і що велика частина листів і петицій була скоординована владою.
Вирок був такий:
Враховуючи значну суспільну небезпеку вчиненого злочину — вбивства при обтяжуючих
обставинах, а також особистість А. Нейланда, та керуючись постановою Президії Верховної Ради СРСР від 17 лютого 1964 року за № 2234, суд за сукупністю скоєних злочинів
виніс остаточне рішення: засудити до страти — до розстрілу.

Оскільки цей вирок порушував добре відомий радянському правосуддю принцип «закон зворотної сили не має», в Ленінграді було проведене письмове опитування суддівського корпусу міста — чи можна вважати постанову Президії Верховної Ради такою, що має
зворотну силу? Сама по собі ідея опитування суддів, незнайомих з обставинами судового розслідування, суперечила фундаментальним принципам кримінального судочинства,
але позитивна відповідь не примусила на себе чекати. Касаційна скарга А. Нейланда була
залишена без задоволення, а клопотання про помилування Верховна Рада СРСР відхилила. Менш, ніж через 5 місяців після винесення вироку, 11 серпня 1964 року, вирок був приведений у виконання. У цей момент А. Нейланду було 15 років.
Саме про необхідність гуманності при застосуванні покарання свідчить і те, що п. 1
статті 7 Конвенції забороняє «накладати покарання тяжче, ніж те, яке підлягало застосуванню на момент вчинення кримінального злочину». Це положення особливо акцентує
та обставина, що більш, ніж інші галузі права, кримінальне право повинне строго дотримуватися етичних норм як при створенні кримінальних законів, так і в процесі їх застосу241
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вання, оскільки воно має в своєму розпорядженні сильнодіючі засоби, які можуть знайти
своє застосування на шкоду особистості.
Принципи справедливості та гуманності, які є одними з основних принципів сучасних
правових доктрин, належать одночасно двом різним системам, що нормують поведінку людини в суспільстві: правовій та етичній. Стверджуючи абсолютну цінність людської особистості й її якість основного правового початку, сучасне право стверджує рівноцінність цих
двох систем соціального регулювання. Таким чином, ті «загальні принципи права, визнані
цивілізованими країнами», на які посилається п. 2 статті 7 Конвенції, носять не тільки правовий, але і етичний характер. Зв’язок права і етики був темою багатьох філософських, правових або соціологічних робіт, але тільки після Другої світової війни, в процесі побудови міжнародного кримінального права, моральний характер правових норм став одним з критеріїв
їх вироблення та застосування, а моральні цінності гуманізму отримали правовий захист.

Міжнародне кримінальне право
1 жовтня 1946 року в Нюрнберзі був проголошений вирок Міжнародного військового
трибуналу, який засудив в якості військових злочинців керівників нацистської держави.
Це був не тільки один із самих великих судових процесів в історії людства, але і вирішальний момент у розвитку сучасного міжнародного кримінального права. Статут Нюрнберзького Трибуналу сформулював і нормативно закріпив основні принципи міжнародного
кримінального права, а Генеральна Асамблея ООН 11 грудня 1946 року прийняла резолюцію, що підтвердила ці принципи, втілені як у Статуті, так і у його вироку, що призвело до
прийняття низки фундаментальних міжнародних нормативних актів (Конвенції про геноцид, Женевських конвенцій про право збройних конфліктів тощо.)
Таким чином, були визначені «міжнародні злочини», до яких відносяться «злочини проти миру», військові злочини і «злочини проти людяності» (ст. 6 Статуту), а також злочин «геноциду» (Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього, 1948 р.).
Були створені органи міжнародного правосуддя (Міжнародні Трибунали і Міжнародний кримінальний суд), визначено взаємодію міжнародного та національного кримінального права, а також були сформульовані і уточнені основоположні принципи цієї галузі
права, яка знайшла таким чином новий вимір.
Наріжним принципом міжнародного кримінального прав є принцип захисту прав людини, воно засновано і на таких загальних принципах права як принцип незалежності
суддів, принцип законності, принцип гласності процесу, принцип рівноправності сторін,
принцип презумпції невинуватості, принцип права підсудного на захист, принцип індивідуалізації провини та ін., а також на принципі кримінальної відповідальності керівних
посадових осіб за злочинні дії підлеглих. Природно, що принцип відсутності зворотної
сили кримінального закону входить в їх число, але в міжнародному кримінальному праві
існують особливості його застосування.
На це вказує п. 2 статті 7 Конвенції:
Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.

Таким чином, якщо п. 1 формулює заборону на покарання без відповідного злочину
закону, то п. 2 визначає виключення або обмеження цієї заборони за наявності визначе242
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них Конвенцією умовах. Зауважимо, що подібну структуру має значна кількість інших
статтей I-го розділу Конвенції.
Це обмеження усуває можливість посилатися на принцип «nullum crimen sine lege»
в ході процесу з міжнародних кримінальних злочинів (військові, проти людяності, геноцид), як це сталося, наприклад, на Нюрнберзькому процесі, коли захист обвинувачених
вимагав його скасування, оскільки підсудні притягалися до відповідальності за ті діяння,
які на час їх вчинення формально не були злочинами відповідно до міжнародного права.
На той же принцип посилалася і захист А. Ейхмана, суд над яким відбувся в Єрусалимському окружному суді в квітні 1961 р. і смертний вирок якому був винесений у грудні того ж року. А. Ейхман був засуджений за 15 пунктами звинувачення: злочини проти
єврейського народу, злочини проти людства, приналежність до злочинних організацій
тощо. Обвинувальний висновок ґрунтувався на ізраїльському законі від 1950 р. про покарання нацистських злочинців і їх помічників.
Відразу ж після початку процесу адвокат А.Ейхмана поставив під сумнів юридичну
правомочність ізраїльського суду, стверджуючи, що судді, будучи громадянами Ізраїлю, не
зможуть вершити справедливий суд у даній справі, що його не можна судити в Ізраїлі, оскільки він був викрадений і доставлений сюди проти його бажання, а також тому, що закон
про судове переслідування був прийнятий в 1950 р. і отже, не може мати зворотної дії.
Розглядаючи апеляцію у справі А. Ейхмана26, Верховний Суд Ізраїлю зазначив, що
в більшості країн принцип «закон зворотної сили не має» дійсно був включений в тексти
Конституцій або кримінальних кодексів і що в таких країнах суд не може відступити від
цього правила, але таке положення справ не відноситься до всіх країн, так, в Об’єднаному
Королівстві, як і в самому Ізраїлі, немає конституційного обмеження права законодавця
приймати закони, що мають зворотну силу. Виходячи з цього, Суд визнав, що цей принцип
не може вважатися частиною внутрішнього права Ізраїлю на підставі міжнародного права, а сфера його застосування в цій країні така ж, як і у Великобританії.
На додаток до такого формально-юридичного обґрунтування підтвердження вироку
А. Ейхману, Верховний Суд послався на обґрунтування вироку Нюрнберзького Трибуналу і вказав на те, що за відсутності вищої законодавчої влади норми міжнародного права
створюються не тільки міжнародними договорами, але і на основі міжнародної практики, що вони встановлюються від справи до справи за аналогією з правилами, втіленими
в міжнародних договорах і міжнародних звичаях, на основі загальних принципів права,
визнаних цивілізованими націями.
Суд дійшов висновку, що міжнародне право не вимагає поширення принципу «nullum
crimen sine lege» на категорію міжнародних злочинів, оскільки під час Нюрнберзького
процесу було встановлено те, що
не підлягає сумніву, що дії підсудних були злочинними з точки зору законів, що діяли в момент, коли ці злочини мали місце.
Норми кримінального права, що містяться в Статуті Міжнародного трибуналу, являють
собою вираження принципів, що містяться в ряді міжнародних договорів і в кримінальному
законодавстві всіх цивілізованих держав. Законодавство всіх цивілізованих народів передбачає кримінальну відповідальність за вбивства, катування, насильства, грабежі тощо27.
26
Геноцид вірмен. Відповідальність Туреччини і зобов’язання світової спільноти. Коментар до Збірника документів проф. Ю. Г. Барсегова, том 2, частина 2.
27

Заключна промова Головного обвинувача на Нюрнберзькому процесі від СРСР Р. А. Руденка.
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Суд також зазначив, що якщо і існував будь-який сумнів в оцінці «нюрнберзьких принципів» як принципів, що є частиною міжнародного звичаєвого права «з незапам’ятних
часів», такий сумнів було усунуто резолюцією ООН 1946 р., а також Конвенцією про попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 р.
У 1994 р., розглядаючи скаргу П.Тувьє, засудженого за злочини проти людяності, на
порушення Францією статті 7 Конвенції, Європейський суд ще раз підкреслив, що заборона зворотної дії закону не поширюється на міжнародні кримінальні злочини:
Комісія нагадує, що з підготовчих робіт Конвенції випливає, що п. 2 статті 7 має на меті
уточнити, що ця стаття не зачіпає закони, які, у виняткових обставинах, що виникли
після закінчення Другої світової війни, були прийняті, щоб покарати за військові злочини
і факти зради і співпраці з ворогом, і не прагне якогось юридичного або морального осуду
цих законів. (…) Комісія вважає, що це також відноситься до злочинів проти людяності.

Повернемося до заключної промови головного обвинувача на Нюрнберзькому процесі від СРСР, Р. А. Руденка. Нагадаємо його твердження про те, що дії підсудних були злочинними відповідно до законів, що діяли у момент, коли вони мали місце, оскільки законодавство всіх цивілізованих держав, etc.
Нагадаємо, що Р. А. Руденко, який народився в 1907 р, член ВКП (б) / КПРС з 1926 р., був
направлений на слідчу роботу в прокуратуру в 1929 р., в 1937–1938 рр. був прокурором Донецької області, у 1938–1940 рр. — Прокурором Сталінської області. Під час Великого терору
був членом трійки УНКВС по Донецькій області (див. Наказ НКВС від 30.07.1937 № 00447).
Під час Нюрнберзького процесу вніс в список звинувачень завідомо неправдивий пункт обвинувачення по розстрілу 22 000 польських офіцерів і поліцейських (Катинський злочин).
Він був одним із начальників спецтабору № 7 НКВД, найбільшого з 3-x спецтаборів,
що діяли в зоні радянської окупації, що існував з 1945 р. до 1950 р. на території німецького концтабору Заксенхаузен. У 1990 р., при проведенні ексгумації масових поховань на
території табору, тут було виявлено близько 12 500 тіл, головним чином дітей, підлітків
і людей похилого віку.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 25 травня 1972 р. за видатні досягнення
у справі зміцнення правопорядку, законності28 Генеральному прокуророві СРСР Руденку Р. А. присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і золотої
медалі «Серп і Молот».
Він залишався Генеральним прокурором СРСР до 23 січня 1981 р, дня своєї смерті.
Нагадаємо, що член Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі від СРСР,
І. Т. Нікітченко, член ВКП(б) з 1916 р., в 1926–1935 рр. — Голова Військового трибуналу Московського військового округу, з 1938–1941 рр. — Заступник голови Верховного
Суду СРСР, брав активну участь у політичних процесах над «ворогами народу» наприкінці
1930-х рр., зокрема, у справі «Об’єднаного троцькістсько-зінов’євського центру».
У доповіді комісії ЦК КПРС від 9 лютого 1956 р. було зазначено, що колишній член Військової Колегії Нікітченко виніс по телеграфу 102 вироки, потурав масовій фальсифікації
справ, заохочував продуману систему «підготовки» заарештованих.
Обирався депутатом Верховної Ради УРСР, пізніше відійшов від активної діяльності
і вийшов у відставку. Помер у 1967 р.
Отже, військова поразка нацистської Німеччини, тоталітарної держави, що призвела світ до Другої світової війні, яка організувала планомірне і холоднокровне знищення
28
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єврейського народу, яка проводила жорстоку окупаційну політику, що викликало смерть
і страждання мільйонів людей і завдало страждання власному населенню, призвела її
керівників на лаву підсудних. Їх злочини були оприлюднені, і вони піддалися справедливому покаранню. У сучасній Німеччині, так само як і у Франції, Бельгії та інших країнах,
заперечення геноциду єврейського народу є кримінальним злочином.
Коли ж нарешті заперечення злочинів тоталітарного режиму СРСР стане кримінальним злочином у всіх країнах, що виникли на його уламках? У 2010 р. такий закон був введений в Литві, в кінці 2012 р. подібний законопроект підготовлений у Естонії. У 2006 р.
Верховна Рада України прийняла закон «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», в якому публічне заперечення Голодомору є адміністративним порушенням.
Тим часом 20 грудня 2012 на пленарному засіданні 67-ї сесії Генеральної Асамблеї
ООН була прийнята внесена делегацією Російської Федерації резолюція «Героїзація нацизму: неприпустимість певних видів практики, які сприяють ескалації сучасних форм
расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості». Співавторами російського тексту стала 41 держава — Білорусь, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Киргизія, Ірак, Іран, КНДР, Куба, Сирія та ін.
Правосуддя не має права судити померлих, але держава, на території якої протягом
такого тривалого часу вершилися злочини проти людяності, геноциди та військові злочини (як в Чеченській республіці) повинна публічно визнати, що вони мали місце, засудити ці діяння і заборонити діяльність організацій, які їх здійснювали. Правосуддя має
суворо карати пропаганду ідеологію, яка є їх підґрунтям, і заперечення злочинів періоду
радянської влади (1917–1991 рр.).
А якщо б дивом можна було б притягнути до суду всіх тих злочинців, які протягом
74 років безкарно скоювали злочини, то вони не мали б права апелювати до Європейського Суду з прав людини про порушення статті 7 Конвенції, ще й тому що вони, об’єднавшись
у злочинну організацію і беззаперечно підкоряючись усім її наказам, добровільно відреклися від своєї людської гідності і від своєї людської іпостасі і перетворилися на «знаряддя
злочину». Адже і адвокат А. Ейхмана, не намагаючись спростувати свідків звинувачення,
намагався тільки довести, що Ейхман — не більш ніж «гвинтик» в колосальному апараті
знищення і що він тільки виконував отримані накази.
Судити діячів радянського апарату сьогодні вже неможливо, але можливо і необхідно
відновити історичну пам’ять суспільства. Це необхідно в ім’я пам’яті жертв цього жахливого режиму та в ім’я майбутнього. Інакше тим країнам, в яких ніяк не може здійснитися
глибокий і повний процес «десовєтизації» і відновлення історичної істини, важко буде
претендувати на визначення «цивілізованих».
Стаття 7 Конвенції заснована на принципі безумовної поваги і охорони людської особистості, яка є абсолютною цінністю. Зусилля, прикладені для дотримання цієї статті
і Конвенції в цілому служать показником рівня демократії і розвитку правових відносин
у державі, а існування національних і міжнародних органів, які забезпечують її дотримання — ефективним знаряддям захисту людської особистості від державного свавілля.
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Право на приватність
Інна Сухорукова

«Найбідніша людина у своїй хатині має
право на захист від усіх королівських
сил. Нехай її житло старе, крізь стіни
дме вітер, дах дірявий, всередину протікає дощ. Дощ, але не король Англії. І ніяка
сила не повинна змінити цей порядок.»
Уїльям Пітт,
англійський парламентарій
і прем’єр-міністр Англії
на межі 18–19 сторіч

Так країни розвиненої демократії сприймають право на приватність. Одне з найвідоміших визначень наголошує: «приватність — це право бути залишеним в спокої. Кожна
людина має право на свій «куточок» в просторі, захищений від втручання ззовні.
Приватність — фундаментальне право людини, що знаходиться в одному ряду з правом на життя і свободою переконань.
Спеціалісти двох громадських організацій, Electronic Privacy і Privacy International
в своєму дослідженні розділили приватність на чотири види:
1. Фізична приватність;
2. Територіальна приватність;
3. Інформаційна приватність (приватність персональних даних);
4. Приватність комунікацій.
Фізична приватність — захист від примусових заходів медичного втручання, від розголошення медичних відомостей про людину. Ще мова йде про те, що поліція деяких країн
має право знімати у арештованого відбитки пальців і робити аналіз на ДНК — для включення до національної бази даних.
Територіальна приватність — це найзвичніший і зрозумілий різновид приватності.
Зазвичай мається на увазі недоторканність житла. Певним рівнем захисту повинні користуватись не тільки будинки і квартири, але й гаражі, робочі місця, номери готелів,
купе потягу. Цей вид приватності в багатьох країнах знаходиться під захистом закону.
Два інших види приватності — приватність комунікацій і приватність персональних
даних — тісно пов’язані з новими технологіями, зокрема, з Інтернетом.
На міжнародному рівні є низка документів, що стосуються приватності:
1. Це Загальна декларація прав людини 1948 року, а саме стаття 12, де зазначено: «ніхто не може бути підданим протизаконному втручанню в його особисте і сімейне життя,
протизаконне зазіхання на недоторканність його житла, таємницю кореспонденції».
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2. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (ст. 8).
3. Конвенція Співдружності Незалежних держав о правах і основних свободах людини
від 26 травня 1995 року, підписана у Мінську.
4. Окінавська Хартія глобального інформаційного суспільства, прийнята 22 липня
2000 року лідерами країн Великої вісімки та інші.
У зв’язку з поширенням Інтернету поширюються і зловживання в галузі приватності,
як держав, так і фізичних осіб та приватних корпорацій. Одночасно поширюється і злочинність, пов’язана з Інтернетом, тому захист персональних даних в Інтернеті є однією
з серйозних сучасних проблем.
В країнах розвинутої демократії право на приватність захищалось на законодавчому
рівні і в реальному житті сторіччями.
Ми бачили це і в Англії, і бачимо в США, де право на недоторканність житла є одним
з найстаріших і засадничих прав людини. Натомість в тоталітарних і авторитарних країнах право на приватність або не визнавалося зовсім, або було суттєво обмеженим свавіллям держави.
В Радянському союзі права на приватність не існувало як такого. Це повністю підтверджувалось комуністичною ідеологією — просто було її наслідком.
В нацистській Німеччині все це було більш складно, бо право на приватність прямо
ніхто не скасовував. Інша справа, що державі офіційно надавались необмежені права на
втручання в життя людини.
Але комуністична ідеологія сильно обмежувала і право власності, і можливості громадян користуватися будь чим приватним, особливо це стосувалося засобів виробництва.
Це призвело до того, що само слово «приватність» могло існувати в радянській країні
тільки як насмішка.
В будь-який момент в життя будь-якої людини держава мала право і могла втрутитися. Починаючи з житла, помешкання і до володіння особистими речами. Таких прикладів
було безліч. В романі М. Булгакова «Собачье сердце» автор описує перші роки після революції. Ми бачимо професора-лікаря, який мешкає в своїй квартирі і впевнений в своєму
праві жити, як він вважає за потрібне. Професор Преображенський вбачає в новій владі
виток розрухи і розпаду суспільства, бо вона зазіхає на приватність, яка притаманна людині як дихання. Професор вбачає себе повним хазяїном свого помешкання, вважає, що
має право розпоряджатися своїм простором і часом. «Розруха в головах» — говорить професор своєму асистентові, маючи на увазі, що розруху в суспільстві спричинили дії нового
уряду, який проголосив, що все є народним. Була, навіть, радянська приказка: «Все вокруг
народное, и все вокруг мое».
В ситуації з професором Преображенським це проявиться в тому, що рішенням домового комітету під головуванням Швондера, в нього намагаються забрати декілька кімнат
в його квартирі. І тільки втручання якогось дуже впливового високопосадовця, який був
пацієнтом доктора Преображенського, завадило цьому. Так в романі висвітлена картина
того, що насправді відбувається в масштабах цілої країни. Людей більш-менш заможних
або зовсім виселяли з їхніх квартир і давали їм приміщення в комунальних квартирах, або
підселяли до них чужих людей. «Комуналка» стає знаковим символом на багато років радянської влади.
Про яку приватність можна було мріяти в побуті, де в одному коридорі мешкало іноді
десять, іноді менше або більше сімей. Де була одна на всіх кухня, ванна кімната, вбиральня. Все, що людина робила, всі її звички були очевидні сусідам. Якщо додати до цього один
на всю квартиру телефон, який зазвичай стояв у коридорі, то будь-які секрети могли бути
відомими усім сусідам.
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Про побут 20-х років дуже влучно написали письменники Ільф і Петров в романі «Двенадцять стульев».
Сам роман побудований на новому радянському побуті, в якому немає місця власності
і власникам.
В романі М.Булгакова «Мастер и Маргарита»теж мова йде про початок вибудови комуністичного побуту, з його стеженням усіх за усіма, з неможливістю приховати приватне
життя. Життя кожного громадянина — як на долоні. Люди не можуть, як не хочуть, приховати від сторонніх свої секрети, свої мрії і бажання.
«Мастер и Маргарита» — роман-гротеск, але життя інколи було ще більш гротескним. Комунальні квартири з їх побутом вирощували і певну свідомість. Людина звикала
до того, що в неї немає куди сховатися від соціуму. Вона розчинялася в ньому. Такі люди,
особливо молодь, не вбачала нічого соромного в тому, щоб розповісти про сусіда, чи товариша по інституту або школі, роботі те, про що його запитували старші товариші. Позбавлення людини особистого життя, перетворення в клітину тоталітарного суспільства було
метою держави. Тому привіталось стеження одного за одним. На комсомольських або загальних зборах часто обговорювалася та засуджувалася поведінка в сім’ї якоїсь особи.
Звичайно, частіше за все скарги поступали від сусідів. Інколи дружина чи чоловік, спіймавши свою половину на сімейній зраді, зверталися до парткому. і тоді винного засуджували усім колективом на роботі.
В «Мастере и Маргарите», як я вже казала, М. Булгаков написав про тотальне стеження за людьми правоохоронними органами. За сімдесят років радянської влади система
стеження вдосконалилася і стала справді тотальною. Існувала система інформаторів, які
працювали на КДБ, інформували органи про кожний крок тих, за ким стежили. Втручання
в особисте життя відбувалося на ґрунті секретних відомчих інструкції і тільки органами
МДБ-КДБ. Тоді вважалося, що КДБ прослуховує законно, а МВС — ні.
В романі «Мастер і Маргарита» показане не тільки постійне стеження всіх за всіма,
але й зникнення людей, як наслідок цього стеження. Отже, життя людини, не тільки його
приватність, були абсолютно нічого не варті. Людина була, як під мікроскопом, під оком
державних органів, і, якщо вони вирішували, що людина не варта бути — вона зникала.
Держава взагалі завжди використовує притаманне людям бажання більше знати про
особисте, приватне життя сусідів, співробітників, знайомих. Отже, арсенал засобів нагляду за людиною багато віків залишається незмінним: підслуховування, підглядування, стеження, доноси, розшук, тайні канцелярії, інформатори. Всім цим людство користувалося
з давніх давен, але саме в СРСР все це досягло апогею. Система прослуховування в СРСР
була тотальною. КДБ часто і не приховував того, що прослуховує телефони, квартири.
Нам відомий приклад, коли телефони великої групи людей, пов’язаних родинними
і дружніми зв’язками, постійно і відкрито прослуховували.
КДБ часто втручалося в приватні розмови, демонструючи свою обізнаність у сімейних секретах і зв’язках. Наприклад, в Харкові протягом багатьох років КДБ таким чином
тероризувало більше 20 людей. І далеко не всі з них спокійно сприймали це стеження.
Деякі з тих, кого так наявно прослуховували, обірвали свої зв’язки, перестали спілкуватися з тими, кого вони вважали небезпечними знайомими. Так КДБ досягло своєї цілі. Але
треба зазначити, що більшість з цієї групи людей залишилась із своїми зв’язками і просто
ігнорувало дії КДБ, часто навіть висловлюючи їм своє до них ставлення. Наскільки звичайною була для людей того часу така поведінка, сказати важко.
У відповідності до чинного законодавства контроль комунікацій і зняття інформації
з каналів зв’язку та негласні обшуки допускаються тільки під час оперативно-розшуко248
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вої, розвідувальної, контррозвідувальної діяльності, а також під час розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.
Якщо зараз оперативно-розшукові дії (ОРД) регламентуються законами, то в радянські часи КДБ спиралося на підзаконні акти, таємні інструкції та накази.
Особливо стежили за дисидентами. Вище ми вже описували таке стеження за компанією друзів-інакодумців. Зазвичай прослуховували не тільки їхні телефонні розмови,
а і квартири, до них підсилали негласних інформаторів КДБ, які стежили за дисидентами на роботі, а часто і дома. Життя людини перетворювалося на пекло, бо вона не могла
тримати в таємниці будь-яку приватну інформацію. Якщо проти дисидента відкривали
кримінальну справу, то дуже часто йому закидали те, що він розповів або повідомив в приватній розмові. Як правило, шляхом підслуховування і прослуховування квартир КДБ виявляло коло осіб, близьких до дисидентів, а потім шукали серед них свідків для судових
процесів, різними шляхами примушуючи їх давати свідчення. Під час процесів над дисидентами, зокрема у Харкові, стала наявною всеохоплюваність ОРД КДБ щодо дисидентів,
їх родичів, друзів і знайомих, а ще і знайомих їх знайомих, співробітників, лікарів — всіх,
хто мав хоч якесь відношення до особи, яка саме цікавила КДБ. Звичайно, утримання такого розгалуженого штату працівників, разом з інформаторами і використання сучасних технологій для слідкування вимагало багато коштів, які держава могла б витратити
з кращою метою.
І не останньою причиною економічного краху СРСР було утримання надто дорогих
спецслужб.
Часто КДБ починало прослуховувати якихось громадян, не знаючи, що вони є дисидентами. Просто якась компанія друзів не подобалась їм своїми поглядами та висловлюваннями. Стеження, прослуховування було тоді джерелом інформації для розборок на
комсомольських чи робочих зборах, де погляди цих людей публічно засуджувалися, інколи з виключенням винних з комсомолу. Якщо це були студенти, виключення з комсомолу
означало автоматичне виключенням з вишів. На роботі такі обвинувачення могли буди
підставою для пониження або навіть зняття з посади. І це була повсякденна практика. Під
каток КДБ міг потрапити кожний, хто мав хоч якусь сміливість думати і говорити не те,
чого вимагала правляча партія — КПРС.
В різні часи таку людину чекали різні покарання. Від розстрілів і загибелі в тюрмах за
часів Сталіна, до звільнення за те ж саме з роботи в 60–80-ті роки. Але людина повністю
залежала від держави, не маючи будь-якого права на приватність. Про неї навіть мова
не йшла.
При цьому була велика кількість людей, які знаходили в собі сили опиратися системі, протистояти їй. Рух за права людини був одночасно рухом за право на приватність.
Це право вважалося правозахисниками одним з основних, як і право на свободу слова,
право на життя.
Дисиденти, правозахисники ризикували свободою, а інколи і життям, відстоюючи
право на приватність.
Після розпаду СРСР ситуація з правом на приватність, звичайно , дещо покращилася,
але зарано вважати проблеми приватності вирішеними. Будь-яка держава завжди прагне
володіти інформацією про своїх громадян в цілях безпеки, запобіганню злочинам тощо.
Будь-яка людина хоче, щоб її залишили в спокої і вважає, що має на це право. Це віковічна
війна між особою і державою ведеться завжди, усюди, на всіх рівнях.
Згадаємо протести австралійців проти введення персональних біометричних карток
для посвідчення особи. Тисячі людей вийшли на вулиці австралійських міст, охороняючи своє право на приватність. І введення карток було скасовано. Звичайно, на теренах
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колишнього Радянського Союзу ситуація з приватністю є гіршою, ніж у більшості розвинених країн. Надто широкі повноваження правоохоронних органів, і, особливо, практика
застосування законів призводить до того, що і зараз право на приватність треба постійно
відстоювати, стежити за законодавством, за діями правоохоронних органів, які весь час
намагаються розширити свій вплив.
Я вже писала про ОРД, яка має великий арсенал обмежень прав людини. При цьому
права порушуються таємно. Громадянин про це нічого не знає і не може протидіяти беззаконню, якщо таке було допущене. Контроль за електронною поштою, роботою в Інтернеті в реальному часі відбувається без дотримання процесуальних вимог, в порушення
встановленої процедури. При цьому вживається сучасна техніка, якої немає, як правило,
при проведенні слідчих дій. Оперативно-розшукова діяльність — це вотчина і поле дій
спецслужб і оперативних підрозділів, куди майже не потрапляє прокурорський нагляд.
Нагляд за ОРД, як правила, утаємничений і тільки спеціально уповноважені співробітники прокуратури контролюють цей процес, що звичайно є небезпечним для права на приватність громадян.
Незважаючи на норми Конституції України, що захищають право на приватність, закон про ОРД і практика його застосування суперечить конституційним гарантіям. Але ж
і Конституція СРСР декларувала таємницю особистого життя громадян, проте органи
КДБ робили вигляд, що їх це не стосується. Отже, тільки введення цивільного контролю
за ОРД може призвести до поліпшення ситуації. Взагалі, законодавство, щодо ОРД треба
змінювати за зразком західних демократій. У них теж існують проблеми з приватністю,
але все ж таки порівняння не на нашу користь.
Частина 1 ст.30 Конституції України проголошує: «кожному гарантоване недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи,
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.» Ст. 31
Конституції України гарантує таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної
кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом «з метою запобігання злочинам чи з’ясування істини під час розгляду кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію не можливо.»
Порядок здійснення таких виключних заходів регулюються Законом України «Про
оперативно-розшукову діяльність (ОРД), який був прийнятий 18.02.1990 р. (чисельні зміни і доповнення приймалися в 1992 — 2012 рр.) та новим Кримінальним процесуальним
кодексом, який набув чинності 19 листопада 2012 року.
Незважаючи на існуючі закони, ОРД в Україні проводиться часто за своїми внутрішніми таємними інструкціями. Зокрема, це стало явним під час судового процесу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка: ОРДЖ здійснюється МВС за інструкцією
з грифом «цілком таємно». Отже, українці, не зважаючи н існуючу законодавчу базу з
чітким пріоритетом судового нагляду і дозволу, часто стикаються на практиці з повним
нехтуванням законодавством на рівні правоохоронних органів та органів нагляду (прокуратури).
ОРД — це тільки один з ланцюгів порушення приватності в наш час. Зрештою, право
на приватність порушують усі державні та муніціпальні органи — від ЖЕКів до роботодавців.
Право на захист кореспонденції частково торкається ОРД, частково є правом, яке
може бути порушено іншими інституціями. Наприклад, роботодавцями, співробітниками
банків, просто зацікавленими особами. Треба знати, що втручання в листування, її розсекречування, якщо це не відбулось за рішенням суду, є протизаконним і тягне за собою
кримінальну відповідальність.
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Загалом всі пострадянські держави, окрім, можливо, країн Балтії, є нащадками тоталітарного СРСР і тому, за своєю суттю є поліцейськими державами, які вважають своїх громадян своєю власністю, які винні перед цією державою за визначенням. Тому так мало
і в Україні, і в Росії суди виносять виправдувальних вироків, тому так часто беруть під варту і тому так часто порушуються в цих країнах право на приватність.
Ми вже торкнулися права на таємницю кореспонденції. Відомо, що ще в 2000–2001 рр.
в Україні декілька банків з метою розширити клієнтську базу збирали особисту інформацію, в тому числі під контролем було листування клієнтів з банками. Є випадок, коли переписка двох осіб потрапила до ЗМІ, спричинивши скандал в галузі отримання житла.
Таких прикладів можна наводити багато. Але головне, що будь-яка людина в Україні
не може мати стовідсоткової довіри до таємниці свого листування. До порушення права
на таємницю листування треба віднести і цензуру.
Цензура мала в Російській імперії стару традицією. Як відомо, Пушкін втратив свідомість і його відливали крижаною водою, коли він дізнався, що імператор Микола І-й, будучи його цензором, читав листи Пушкіна до дружини, Наталії Миколаївні. Право на приватність важило для Пушкіна більше, ніж право на життя. За радянських часів цензура
носила тотальний характер. Отак КДБ за власним бажанням, починаючи за кимось стежити, зазвичай читали і його листи. Інколи вони не втаємничували таке стеження, а навпаки повідомляли тому, за ким стежили, інформацію з його листів. Під жорстким контролем були і твори авторів. Як відомо, сюжет роману «Мастер і Маргарита» побудований на
тому, що роман автора, який ще не надрукований і тому є власністю автора, піддається
в ЗМІ нищівній критиці. Так зазвичай бувало у сталінські і післясталінські часи. Авторське
право повністю ігнорувалося. Цензурі піддавалися всі друковані твори, статті, телепередачі, радіопередачі тощо.
Існувала подвійна цензура: органів, яким це було доручено — головліту, редакціям
теле- і радіопередач, і цензура КДБ. Ці дві цензурні ланки перетиналися і доповнювали
одна одну. Багато талановитих поетів, письменників, журналістів не друкувалися в той
час через заборони, прийняті органами цензури.
За поетами, письменниками велось особливе стеження, до них приставляли інформаторів, які читали і переписували або передруковували їх твори і передавали їх до КДБ.
І, як правило, на цьому рівні вирішувалося, чи вийдуть в світ твори цього автора.
За тотальної цензурі, звичайно, і приватність листування постійно порушувалася.
Цензурі піддавались всі сфери приватного життя людини, її особисті, робочі, ділові документи.
В пострадянських країнах через недолугість законодавства і брак політичної волі
цензура продовжує існувати в неявному, прихованому вигляді, інколи є і явною.
Цензура ЗМІ була в Україні при Кучмі, майже відсутньою вона була після Помаранчевої революції.
А після президентських виборів 2010 року цензура виникла знов. Засоби масової інформації є залежними від влади, і намагаються не критикувати її рішення. Ті ЗМІ, які мають мужність висловлювати відкрито свою думку, піддаються тиску. Опозиційні телеканали позбавляють частот, газети закривають. В Харкові місцевою владою були закриті всі
опозиційні канали телебачення, закриті і майже всі опозиційні газети. Ті, що залишилися,
знаходяться під постійним тиском.
Щодо особистого листування, тобто права на таємницю цього листування, ніхто не
може дати гарантію, що приватність переписки у нас надійно захищена. Цьому сприяє
і поганий закон про ОРД, та і, взагалі,держава Україна настільки часто порушує права своїх
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громадян, що де це порушення відбудеться черговий раз — невідомо. Так само відбувається і з прослуховуванням.
За часів радянської влади, як ми вже писали, прослуховування носило тотальний характер. Зараз цього не можна сказати, але й не можна напевно стверджувати, що вас не
прослуховують.
Особливо політиків, активістів громадських організацій, працівників ЗМІ, тощо. Звичайно, такого тотального стеження за громадянами, як за радянських часів, немає, але
оперативно-розшукові дії можуть в будь-який момент торкнутися кожного.
Щодо партій, ЗМІ, громадських організацій, які представляють інтерес для СБУ, то
вірогідність їх прослуховування дуже висока.
Розвиток Інтернету породив нові проблеми із приватністю.
З одного боку держава повинна захищати і себе, і своїх громадян від інтернет-злочинів, яких стає дедалі більше. Інтернет похитнув і саме поняття «приватність».
Як зазначив один з авторів в журналі «Економіст» за травень 1999 року, в статті за
назвою «Кінець приватності», «Обсяг даних, що записуються стосовно громадян, буде
продовжуватися, розширюватися драматично… Спроби стримати суспільство суцільного
спостереження через нові закони будуть посилюватися».
Однак — це песимістичний погляд на ситуацію. Ідея приватності, яка нерозривно пов’язана
із категорією свободи особистості, здатна суттєво впливати на самий розвиток інформаційного суспільства. Здатна об’єднувати людей, які цінують власну інформаційну свободу.
Інтернет зараз всеосяжний. Важко перелічити усі його можливості із збирання інформації та її використання. Інтернет зараз використовується в економічних цілях для пошуку покупців, заключення договорів.
Звичайно держава зацікавлена в стеженні за інтернетом для запобігання злочинів,
але це має свою зворотну сторону: збираючи інформацію про користувачів інтернету, дер
жава так чи інакше порушує їх права.
Але обізнаність в законах і прагнення захисту своєї приватності у користувачів інтернету дає сподівання, що чим далі, тим більше приватність в інтернеті буде захищатися. Однак постійний розвиток існуючих і поява нових технологій вимагають прийняття
адекватних заходів для забезпечення права на повагу до приватного життя користувачів
глобальної інфраструктури Інтернет.
І ще одна сучасна технологія може обмежити право на приватність — це створення
індивідуальних карток для посвідчення особи. Це небезпечно, бо в даних для цих карток
використовуються біометричні дані: відбитки пальців, аналіз ДНК. Збирання та викори
стовування такої кількості інформації про особу може суттєво порушити її право на приватність. Я вже згадувала протести в Австралії через намір держави ввести індивідуальні
картки. Тоді це рішення уряду було скасовано. Такі протести відбулися ще в деяких країнах, але вони були менш масштабними.
У будь-якому випадку нові технології будуть надавати державам нові можливості для
спостереження за громадянами. І хоча всі наміри зазвичай корисні — боротися зі злочинністю, з тероризмом, тощо, наслідком цього є порушення права на приватність. Тому буде
зростати і суспільний рух за збереження цієї однієї з найбільших людських цінностей.
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Одним з засадничих прав людини є свобода совісті. У демократичних державах свобода совісті, віросповідань є невід’ємною частиною суспільного життя.
У США молода демократична держава утворювалася на ґрунті різних релігійних конфесій — рівноправних і рівно значущих для суспільства. Католики і протестанти, православні і атеїсти — таким виглядало суспільство США після проголошення незалежності
у 1779 році. Звичайно, положення про свободу релігії стало невід’ємною частиною Конституції США.
В Європі, де демократії зароджувалися у середні віки і дозрівали шляхом еволюційного розвитку, як у Англії, чи революційного, як у Франції, ситуація зі свободою совісті довгий час була не такою однозначною. Релігійні війни, боротьба католиків і протестантів
вивела право на свободу совісті чи не на першу позицію в країнах Західної Європи.
Перемога буржуазно-ліберальних цінностей, закріплена французькою буржуазною
революцією і прийняттям Конституції Франції у 1791 році, поклала край релігійному протистоянню в Європі. Свобода совісті опанувала широкі верстви населення.
У 19–20 сторіччях ми бачимо послідовний поступ демократичних країн Європи до
рівності і взаємоповаги усіх конфесій.
Утворення в 20 сторіччі тоталітарних режимів в Європі та Росії дещо змінює цей процес, робить його більш складним і неоднозначним. В СРСР за часів комуністичного тоталітаризму свободи совісті не існувало взагалі. В той же час у нацистській Німеччині окрім
іудаїзму і Свідків Ієгови, представники інших конфесій не переслідувалися. Іудаїзм переслідувався, як правило, не як релігія, а за расовою приналежністю. Інколи піддавалися
репресіям і священики різних конфесій, але не через належність до цих церков, а за нелояльність до режиму. Отже, в тоталітарній Німеччині майже не було послідовних переслідувань окремих конфесій. Зовсім іншу ситуацію ми бачимо в СРСР. Ситуація, що склалася
зі свободою совісті в Радянському Союзі є яскравим прикладом боротьби тоталітарного
режиму з будь-яким проявом свободи совісті.
Після революції 1917 року прихід до влади більшовиків, а потім комуністичної партії, відзначився прийняттям державної ідеології, яку комуністи об’явили єдиною для
всіх. Одним з головних напрямків цієї ідеології був атеїзм. Усі громадяни СРСР, які мали
бути носіями комуністичної ідеології, повинні були сповідати атеїзм, як єдино правильну
«релігію». В перше десятиріччя існування радянської влади в СРСР починаються репресії
проти священників усіх конфесій. У 1918 — 1930-х роках багато священників були заарештовані і відправлені на заслання до Сибіру, або знищені. В цей період масово закриваються церкви. Багато з них комуністи просто підривають, а в інших розміщують склади, театри, інші не пов’язані з релігією установи. Священики дуже часто позбавлені можливості
відправляти служби, йдуть в підпілля аби продовжувати свою релігійну діяльність таємно. Таємно хрестять, вінчають, ховають. Часто переслідування священиків прив’язують
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до заходів масового терору, розкуркулювання, розкозачення. В тих областях, де компактно проживали донські та кубанські козаки, репресії проти них супроводжувалися репресіями проти священиків.
За часів сталінського терору співробітники ЧК та НКВС виявляли священиків, і, навіть вірян, які не відступилися від церкви, і піддавали їх нищівним репресіям: розстрілювали, висилали до Сибіру, кидали в концтабори. В цей час репресії йдуть масово проти всіх
існуючих конфесій: РПЦ, баптистів, катакомбної православної церкви, католиків тощо.
Не атеїст — це потенційний ворог системи. Йде тотальне бомбування віруючих в засобах
масової інформації, в школах, вишах. Ідея атеїзму нав’язувалася державою тотальне і по
стійно. Комсомолець, піонер не могли не бути атеїстами.
Письменники цього часу роблять все від них залежне, щоб донести ідеї атеїзму до
читачів. Ті, хто був виключенням, не мали ніякої надії на публікації. Наприклад, вірші
Пастернака із роману «Доктор Живаго» — геніальні творіння на біблійну тематику, були
опубліковані в кінці 80-х років, а до того ходили в самвидаві.
Звичайно, пропаганда і тотальний контроль над гуманітарним простором робили
свою справу. Зазвичай молоді люди того часу вважали себе атеїстами — і це було масовим
явищем.
Ситуація зі свободою совісті не змінювалася протягом 40-х років, але під час другої світової війни Сталін, намагаючись консолідувати суспільство у боротьбі з ворогом,
визнає РПЦ. Ії роблять офіційною в 1944 році. Вихід РПЦ з підпілля був на користь тоталітарній державі. Вона отримала можливість контролювати таким чином віруючих.
РПЦ стає інструментом впливу і нагляду за суспільством. Деяким парафіям повертають
будівлі церков. Священиків примушували співпрацювати з органами НКВС-КДБ. Атеїстична пропаганда не вщухала, напроти — посилилась. Часто священиків примушували
давати відомості, хто хрестився або одружувався в церквах. Часто після цього винуватих виключали з партії, комсомолу. Але все-таки РПЦ була офіційно визнаною державою церквою.
В цей час радянська влада прагне або підпорядкувати всі церкви РПЦ, або знищити
їх взагалі. Репресіям піддаються і віряни, і священики катакомбної православної церк
ви. А у 30–40-х роках в Україні розгортаються масові репресії проти Української греко-католицької церкви — УГКЦ та Української автокефальної православної церкви —
УАПЦ.
Після того, як Західна Україна стає часткою СРСР, на її території відбуваються масові репресії проти населення. Не оминули ці репресії і УГКЦ. На так званому «соборі»
1946 року, який повністю контролювався і був організований КДБ, УГКЦ об’єдналася
з РПЦ. Після так званого возз’єднання почався справжній терор проти тих священиків,
монахів і вірян, які не підтримали ідеї возз’єднання з РПЦ.
І тут виявилося, що УГКЦ — унікальне духовне явище. В умовах тотального терору
і переслідувань вона вижила як церква і відродилася на теренах України, Польщі, Чехо
словаччини. Вона вижила як католицька церква, бо тоталітарний режим не міг зламати
духовну міць церкви.
У 1946 році був заарештований і ув’язнений відомий громадський діяч Митрополит
Йосиф Сліпий, який з невеликою перервою провів в таборах до 1963 року. Були заарештовані епіскопи і більше тисячі священиків. Три тисячі парафій було ліквідовано або насильно переведені в православ’я.
Але ті, хто вцілів від репресій, не зламалися. Багато священиків, монахів, вірян створюють в умовах тотального стеження і переслідувань катакомбну церков УГКЦ. Священики відправляють служби, хрестять дітей, освячують шлюби, відспівують померлих.
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На засланні навколо засланих священиків збираються громади вірян-українців. І священики відправляють серед них служби. Значно важче було проводити служби у таборах,
але й там священики греко-католицької церкви збирали навколо себе віруючих і правили
служби. В цей час на Західній Україні виникають не тільки катакомбні церкви, а й монастирі. В катакомбних монастирях оселяються в приватних приміщеннях монахині і монахи, до них приходять віряни, вони працюють для церкви. Наприклад, навесні 1960 року
КДБ виявило три жіночі катакомбні монастирі. Греко-католицький рух на Західній Україні був масовим. Населення чинило опір руйнації, пограбуванню храмів, використанню приміщень як складів і іншим проявам вандалізму з боку радянської влади. Віруючі
страйкували, виходили на мітинги, виносили зі складів те, що складували радянські чиновники, захоплювали будівлі храмів.
Були спроби захищати храми за допомогою петицій до влади. 15 листопада 1958 року
священик УГКЦ Г. Будзинський звернувся до Генерального прокурора СРСР з протестом
проти переслідувань його за релігійними мотивами. І це був перший лист, який потрапив
на Захід через самвидав.
Треба зазначити, що релігійні рухи на Україні були тісно пов’язані з правозахисним
рухом. Часто віряни і священики УГКЦ були і правозахисниками. Вони виробляли самвидав, передавали його на Захід.
7 січня 1963 року Митрополит Йосиф Сліпий був звільнений після 18-річного ув’яз
нення і заслання. Одночасно його вислали з СРСР. Він виїхав до Відня, звідки переїхав до
Риму. Перед тим він висвятив на єпископа катакомбної церкви Василя Величковського.
У Римі митрополит, а згодом — патріарх і кардинал Йосіф Сліпий відігравав велику роль
в житті УГКЦ. Він підтримував катакомбну церкву в посланнях, привертав увагу світової спільноти до проблем із свободою совісті в СРСР, і, зокрема, стану УГКЦ. Відомі його
звернення і виступи «На трибуналі ім. А. Сахарова» (1997 р.), «До католицьких діячів»
(1973 р.),»Церква мучеників» (1980 р.).
Рух УГКЦ був поширений далеко за межами України. Греко-католики діяли в еміграції
у Канаді, США, Італії тощо. Також він був дуже поширений на своїй традиційній території
у Чехословаччині, Польщі, Румунії. Треба зазначити, що в цей період в цих трьох країнах
греко-католики теж зазнають утисків. І тільки в Чехословаччині УГКЦ була легалізована
у 1968 році.
Хрущовська відлига ніяк не сприяла свободі совісті в СРСР, і, зокрема, в Україні. Політика партії по відношенню до релігії не змінилася. Але під час відлиги вийшли з таборів
деякі священики УГКЦ. Їх випускали із повною забороною релігійної діяльності.
Однак з кінцем відлиги, особливо після «Празької весни» 1968 року і введення радянських військ до Чехословаччини, репресії поновилися, і священиків УГКЦ знову починають заарештовувати і саджати у табори. Ті, хто служив у катакомбних церквах, і монахи
катакомбних монастирів були дуже вразливими для правоохоронних органів, бо в СРСР
існувала стаття у Кримінальному кодексі — «дармоїдство». Всі, хто не працював офіційно,
міг бути засудженим за цією статтею. І КДБ постійно використовував це у переслідуванні
священиків і монахів УГКЦ.
Після горбачовської перебудови під час другої відлиги почався рух за легалізацію
УГКЦ. Цей рух мав значну підтримку з-за кордону. Священики і віруючі УГКЦ влаштовували демонстрації, навіть об’являли голодування біля стін Верховної Ради СРСР. В результаті таких активних дій церква була легалізована, і їй в 1987 році дозволили війти із підпілля. Церква мучеників перемогла.
Українська автокефальна православна церква відокремилася від РПЦ під час створення першої української держави у 1917 році. Вона була ліквідована більшовиками
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у 1930 році, а її священники і віряни піддані жорстоким репресіям. Відновлена УАПЦ була
тільки під час німецької окупації, але проіснувала зовсім недовго. УАПЦ була звинувачена у співпраці з німцями. Під час наступу радянських військ значна частина священиків
УАПЦ відступала разом з німцями і емігрувала на захід. Ті, хто залишився, були репресовані більшовиками, або приєдналися до РПЦ. Весь час, до початку 90-х років вона існувала
тільки за кордоном. Руху УАПЦ на відміну від греко-католицького руху в Україні не було.
Але був один священик Володимир (Василь Романюк), який уособив в собі боротьбу українського православ’я за права людини. Ще юнаком він потрапив до сталінських концтаборів за належність до ОУН. У 1959 році він був реабілітований, повернувся до України,
служив дияконом, вступив до московської духовної семінарії. Служив священиком на Івано-Франківщині. У 1970 році виступив на захист дисидента Валентина Мороза, внаслідок
чого йому заборонили служити, розпустили його церковну громаду. У 1972 році Володимир Романюк був заарештований і засуджений за ч. 2 статті 62 Кримінального кодексу
УРСР до семи років таборів особливого режиму і три роки заслання. У 1979 році Романюк
був оголошений членом Української Гельсінкської групи — УГГ. Він повернувся до Києва
у 1982 році, загалом відбувши двадцять років в неволі. Потім емігрував на Захід. Патріархом Володимиром УПЦ КП (Українська православна церков Київського патріархату) він
став після повернення з еміграції у 1993 році. І саме на початку 90-х починається і відновлення УАПЦ.
Під постійним наглядом КДБ знаходилась і католицька церква. В Україні до католицького служіння часто переходили священики УГКЦ. Католики підтримували вірян і священиків УГКЦ, допомагали катакомбним монастирям і церквам. У середині 70-х років зросла
активність римо-католицьких громад, особливо у Винницькій, Житомирський, Хмельницькій та Львівській областях.
Активізація римо-католицьких громад стала предметом спеціального обговорення
на засіданні Ради в справах релігій при АН УРСР. Рада постановила посилити контроль за
діяльністю римо-католицької церкви.
Але активність громад примусила владу йти на поступки. Так було дозволено підготовку ксьондзів для українських парафій в Каунаській духовній семінарії, і це зміцнило
зв’язки українських католиків з опозиційними католицькими колегами в Литві.
У 1973 році в Литві створено правозахисну організацію «Католицький комітет захисту прав віруючих», вплив якого поширювався на римо-католицькі парафії інших республік СРСР, зокрема, і на Україну.
Влада намагалася обмежити контакти римо-католиків України з їх опозиційно налаштованими єдиновірцями в Прибалтиці і зарубіжних країнах. Владні структури вдалися
до цілої низки запобіжних заходів. Так були встановлені обмеження на ввезення предметів культу та релігійної літератури. Влада забороняла священикам служити в зарубіжних парафіях, обмежувала їх в справах церковного управління.
У відповідь католицькі громади почали відмовлятися від реєстрації, що до початку80-х не практикувалося. Так у 1982 році тільки в Житомирській області було виявлено
три незареєстровані римо-католицькі громади, куди входила переважно молодь, яка збиралася у приватних приміщеннях на колективні моління.
Загалом римо-католики були теж пов’язані з правозахисним рухом в Україні. Вони передавали відомості про утиски за кордон, їх друкували «Хроника текущих событий».
Дуже переслідувались владою прибічники юдаїзму. За часів Сталіна вони піддавалися
репресіям, їх розстрілювали, кидали в концтабори. Але юдейські громади продовжували
існувати. У 50–60-ті роки в Україні спостерігається масове зняття з реєстрації юдейських
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громад. У 1959 році діяла 41 юдейська громада, а на кінець 1962 року їх залишилось 15.
Причому синагоги мали тільки 13 громад.
Влада намагалася скомпрометувати ці громади, вдаючись до наклепів у пресі. Юдеїв
звинувачували у хабарництві, шахрайстві, спекуляції.
Скорочення юдейських громад викликало зростання міньянів — незареєстрованих
об’єднань віруючих. На початок 1986 року в Україні функціонувало 20 синагог і 52 міньяни.
В більшості міньяни об’єднували громадян за рівнем освіти і навіть віком. Були міньяни, що складалися з єврейської молоді.
Влада звинувачувала віруючих юдеїв у націоналізмі і сіонізмі.
Таким чином, влада реагувала на очевидний зв’язок юдейських громад з рухом «відмовників». Тобто тих, кому відмовляли у виїзді до Ізраїлю. А саме в кінці 60-х на початку
70-х років рух за повернення євреїв до Ізраїлю став дуже потужним. Багато кого з тих, хто
бажав виїхати в Ізраїль випускали, але декому відмовляли з різних причин. Так виник рух
«відмовників», серед яких часто були віруючі — юдаїсти. Таким чином віруючі і правозахисники були в тісному контакті.
Треба зазначити, що разом з міньянами наприкінці 50-х — початку 70-х років разом з кількістю міньянів зростає кількість підпільних хедерів (юдейські початкові школи для хлопчиків). КДБ зафіксувала наявність таких шкіл відразу в декількох областях
України.
У кінці 70-х — початку 80-х років кількість незареєстрованих юдейських громад
зростає. Таким чином, заходи, спрямовані на дискредитацію владою юдаїзму, не давали
бажаних результатів. Вони тільки ще більше стимулювали процес виходу юдейських громад з-під контролю держави.
Дуже жорстоким переслідуванням піддавалися і протестантські церкви. Так найпотужніша з протестантських церков — євангельські християни-баптисти (ЄХБ) переслідувались в 20 — 30-ті роки так, що у в’язниці і табори було кинуто більше 25 тисяч їх єдиновірців.
Під час війни політика влади змінюється, і в наступні десятиріччя влада всіляко намагається підпорядкувати собі духовний центр баптистів, використовуючи його в конкретних політичних цілях. Так, у 1944 році під тиском владного політичного керівництва країни пройшло об’єднання двох великих релігійних течій і створено «Союз євангельських
християн-баптистів». Штучність такого об’єднання була очевидною тому, що більшість
євангельських християн-баптистів йшли на утворення Союзу з великою неохотою, оскільки, як і в ситуації з РПЦ, радянський уряд бажав контролювати віруючих через церковні структури. З цією метою, за вказівкою згори, була створена Всесоюзна рада церков (ВР ЄХБ) та таємний документ «Інструктивний лист старшим пресвітерам». Усе це
мало серйозні розбіжності із принципами баптистської церкви. Тому деякі пресвітери:
А. Прокоф’єв, Г. Крючков, Г. Вінс та інші, отримавши Інструктивний лист, сприймають його
як віроотступництво. У травні 1960 року вони об’єдналися в «Ініціативну групу». Група
закликала ВР ЄХБ до покаяння. ВР відмовилась. Тоді Ініціативна група розповсюдила секретний «Інформаційний лист» та роз’яснення щодо відступницького духу документу. Наступним кроком стали намагання зібрати загальний з’їзд громад ЄХБ з усієї країни для переобрання ВР ЄХБ. Як вважає Л. Алексєєва, тільки потужна петиційна кампанія широких
кіл баптистів до уряду СРСР з вимогою надати дозвіл на проведення з’їзду, утримало владу
від негайних репресій щодо членів ініціативної групи. Проте, протягом 1960 — 1969 років
було заарештовано близько 200 активних противників ВР ЄХБ. Але, незважаючи на це,
баптисти масово переходили на бік «Ініціативної групи».
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25 лютого 1962 року «Ініціативна група» перетворилася на оргкомітет зі скликання
всесоюзного з’їзду. Щоб не втратити контроль над баптистами, влада вдається до скликання з’їзду ВР ЄХБ, на якому були присутні виключно представники громад, які підтримували ВР ЄХБ. На з’їзді «Інформаційний лист» відмінили і був прийнятий Статут ВР ЄХБ.
Цей документ був м’якшим і менше суперечив баптистським принципам. Таким чином
влада намагалася знайти компроміс з баптистами. Але Оргкомітет не визнав з’їзд легальним. Оргкомітет втратив надію на проведення демократичного з’їзду і у вересні 1965 року
прийняв разом з непокірними громадами рішення про утворення окремої церкви, яка не
підпорядковувалася ВР ЄХБ. Керівним органом у них стає Рада церков ЄХБ (РЦ ЄХБ). До неї
увійшли 11 членів. Вже в травні 1966 року керівники РЦ ЄХБ М. Хорєв, Г. Крючков і Г. Вінс
були заарештовані і засуджені до трирічного ув’язнення. З того часу арешт загрожував
всім членам Ради Церков.
У 1964 році виникла правозахисна організація «Рада родичів в’язнів євангельських
християн-баптистів». Очолювала її протягом 15 років Лідія Вінс — матір Г. Вінса. За свою
діяльність вона відбула трирічне ув’язнення з 1970 до 1973 року.
Ця правозахисна організація займалася поширенням інформації про репресії щодо
віруючих ЄХБ.
У 1974 році Григорій Вінс і сам був вдруге заарештований, але це викликало таку хвилю протестів як на Заході, так і в СРСР, що керівництво Радянського Союзу було вимушене
обміняти Г.Вінса на кількох радянських шпигунів, заарештованих на Заході.
В еміграції Г.Вінс вів активну правозахисну діяльність щодо захисту прав баптистів
в СРСР та допомоги сім’ям ув’язнених. Ним було організовано представництво РЦ ЄХБ
у США.
Баптистський рух тісно співпрацював з правозахисним рухом, а в Україні з українським національним рухом. Зближення з правозахисниками зробило цей рух неізольованим, відкритим. У ХТС постійно публікувалися відомості про репресії проти баптистів.
Син Григорія Вінса — Петро Вінс вступив до УГГ.
Баптисти розповсюджували свій самвидав. З 1963 року виходив журнал ЄХБ «Вісник
спасіння» (з 1967 року «Вісник істини»), а з 1971 року «Бюлетень Света родственников
ЄХБ».
З 1971 року баптисти відкривають видавництво «Християнин», яке було вимушене
тримати свою типографію у підпіллі. До 1983 року вони надрукували близько півмільйона Євангелій і духовних видань різними мовами, в тому числі українською. Влада переслідувала видавців, їх заарештовували, кидали за грати. Взагалі, в народі баптистів поділяли
на легальних і нелегальних. Нелегальні баптисти і були членами РЦ ЄХБ.
Розмах судових репресій проти баптистів можна оцінити за такими цифрами: на травень 1982 року у радянських таборах і тюрмах утримувалось 158 баптистів, що становило половину усіх релігійних в’язнів сумління в СРСР. В Україні в 1980 — 1981 роках було
засуджено 208 віруючих ЄХБ.
Баптисті відмовлялися від служби в армії. За це їх кидали до в’язниць. Деякі юнаки
встигали відсидіти по два терміни ув’язнення поки не закінчувався призовний вік. Часто
влада розганяла служби нелегальних баптистів, вилучали книги і предмети культу.
Другою за чисельністю протестантською конфесією були п’ятидесятники. Їх також
жорстоко переслідували. В 30-ті роки близько 25 тисяч п’ятидесятників знаходилися
у сталінських таборах. Однак вони продовжували своє існування у підпіллі. Після створення ВР ЄХБ рішенням влади п’ятидесятники були приєднані до неї, тобто приєднані
до легальних баптистів — зовсім іншої протестантської конфесії. Це, безумовно, не влаштовувало більшість п’ятидесятників. Тому левова частка їх громад офіційно не була за258
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реєстрована. А це, в свою чергу, тягнуло за собою нові репресії проти пресвітерів і вірян.
У 1974 році на 539 незареєстрованих громад приходилось 16 зареєстрованих. Сама по собі
релігійна діяльність п’ятидесятників — богослужіння, проповідництво, виховання дітей
могло привести до арешту і суду. Безперервні утиски з боку радянської влади підштовхували п’ятидесятників їхати геть з СРСР — безбожної і жорстокої країни. Рух за виїзд почався ще наприкінці 40-х років.
А вже організований еміграційний рух почався з 1973 року серед п’ятидесятників Далекого Сходу СРСР. Боротьба за еміграцію вивела рух п’ятидесятників з ізоляції і зблизила
їх з правозахисниками. Вони через правозахисників зв’язувалися із західними кореспондентами, отримували із Заходу запрошення на виїзд. У цей час вони здобувають дозволи на еміграцію. Вони нелегально публікують періодичне видання «Інформаційна служба християн Віри Євангельської — п’ятидесятників (потім — «Факти і тільки факти»).
В 1970-і роки його повідомлення регулярно публікуються в «Хронике текущих событий».
На кінець 70-х років документи на виїзд подали тисячі п’ятидесятників.
Загалом в СРСР їх кількість сягнула 30 тисяч з 1979 року. Репресії проти п’ятидесят
ників значно посилюються, і в 1981 році вони створюють правозахисний комітет «Право на еміграцію».
Треба зазначити, що за часи СРСР проти протестантських конфесій була розгорнута і поширена агітація, спрямована на дискредитацію цих конфесій. Їх називають «сектами». В ЗМІ постійно писали про те, що належати до цих церков небезпечно для самопочуття, здоров’я людини, що ці церкви погано впливають на виховання дітей баптистів,
п’ятидесятників, адвентистів сьомого дня (ще одна протестантська конфесія), цькували
у школах. Проводилися комсомольські збори, на яких піддавалася критиці належність до
будь-якої конфесії, особливо до протестантських.
Однією з найбільш переслідуваних конфесій була протестантська церков: «Вірні
і Вільні адвентисти сьомого дня». Її керівники загинули в таборах. Г.Освальд і П Мажура
загинули ще в сталінських таборах, а їх спадкоємець Володимир Шелков провів у еміграції 26 років, і помер у таборі в 1980 році у віці 84 років. Усе життя він поклав на відстоювання прав віруючих в СРСР.
В Україні адвентисти сьомого дня були в двадцяти областях. Особливо репресії проти
них посилилися в 1979 році. КДБ переслідувало віруючих, вилучало літературу, зокрема
видання «Вірний свідок».
Так само, як і протестантські церкви за часів СРСР, переслідувались і справжні секти.
Наприклад — квазіхристиянська секта «Свідки Ієгови». Віруючі цієї церкви теж не служили в армії, як і баптисти, і п’ятидесятники. Отже, віруючих молодих людей дуже часто за
це кидали за грати.
Наприкінці 80-х всі церкви були легалізовані. Припинилася антирелігійна пропаганда
і агітація. Але законодавство стосовно віруючих в армії змінилося тільки на початку 90-х,
коли вже в незалежній Україні були прийняті закони «Про військову службу і військовий
обов’язок» та «Про альтернативну (невійськову) службу», які передбачали для віруючих
альтернативну військову службу. Таким чином, переслідування протестантської молоді
і віруючих тих сект, які не дозволяють брати в руки зброю, було припинено.
За часів незалежної України всі церкви були легалізовані, зареєстровані і переслідувань за ознакою віри до цього часу не спостерігалося. Однак це не виключає внутрішньоцерковних суперечок, в яких держава інколи бере участь. Так Російська Православна Церква (РПЦ) не визнає Православну Церкву Київського патріархату (УПЦ КП) і Українську
Автокефальну церкву (УАПЦ) канонічними. Очільники РПЦ ведуть серед населення пропаганду, спрямовану на дискредитацію УПЦ КП та УАПЦ. Інколи, в окремих регіонах, вла259
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да стає на бік РПЦ. І тоді відбуваються такі події, як в Харкові та Одесі, коли віруючі РПЦ
пікетували храми УПЦ КП, а місцева влада не перешкоджала цьому.
У 2010 році з приходом до влади В. Януковича, контроль держави за церквами посилився. Так, до пресвітерів баптистських церков, до деяких священиків почали приходити співробітники Служби безпеки України домовлятися про співпрацю. Посилився тиск
з боку керівництва РПЦ на інші православні конфесії. В засобах масової інформації часто
можна почути, що РПЦ — єдина канонічна церква, що УПЦ КП та УАПЦ — розкольники.
Все це тривожні ознаки втручання держави у сферу свободи совісті.
В Україні свобода совісті є невід’ємною складовою демократичних перетворень.
Бо в Україні присутні різні православні конфесії, греко- і римо-католики. Тому будь-який
тиск, будь-яке втручання з боку держави у релігійні справи є неприйнятним.
Зараз можна сказати, що в Україні існує свобода совісті і релігії. Але тенденції втручання держави у релігійні проблеми викликають хвилювання. Бо будь-яке повернення
до радянських часів може обернутися катастрофою для країни, яка за радянський період
постраждала чи не найбільше серед республік СРСР.
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Право на свободу вираження поглядів включає «свободу дотримуватися своїх по
глядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної
влади і незалежно від кордонів» і є одним з фундаментальних прав людини. Свобода вираження поглядів включає в себе свободу поглядів, свободу слова та свободу інформації.
І Декларація прав людини і громадянина французької буржуазної революції у 1791 році,
і американська Конституція 1781 року містили в собі свободу слова як одну з перших
і головних свобод.
З того часу в світі існують дві парадигми втілення в демократичній країні свободи
вираження поглядів: американська та європейська. Перша Поправка до американської
конституції забороняє приймати закони, які вводять будь-які обмеження свободи слова.
Суперечності, які виникають на цьому ґрунті, вирішуються судами загальної юрисдикції.
У Великобританії та США діє прецедентне право, і Верховний Суд США неодноразово виносив рішення, які забороняли обмеження свободи слова, оскільки це суперечить Першій
поправці. ВС США підвів під дію Першої поправки свободу інформаційного обміну і свободу слова в Інтернеті.
Європейська парадигма свободи вираження поглядів дозволяє обмеження цієї свободи законом, але ці обмеження повинні бути строго регульованими виключеннями. А саме,
втручання у здійснення свободи слова має ґрунтуватися на законі, мати визначену мету
з вичерпного переліку цілей і бути необхідним у демократичному суспільстві. Це означає,
зокрема, що втручання у здійснення свободи має відповідати невідкладній суспільній
потребі. Вичерпний перелік цілей визначається частиною другою статті 10 Європейської
конвенції, це: інтереси національної безпеки, територіальної цілісності або громадської
безпеки, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров’я чи моралі, захист репутації чи прав інших осіб, запобігання розголошенню конфіденційної інформації або підтримання авторитету і безсторонності суду.
Україна як член Ради Європи містить таку саму конструкцію гарантування свободи
вираження поглядів, як і Європейська конвенція, хоча список цілей в статті 34 Конституції України дещо відрізняється від наведеного переліку зі статті 10 Конвенції. При цьому
обмежується свобода вираження поглядів в цілому, а не її здійснення, і відсутня презумпція для втручання держави бути необхідним в демократичному суспільстві. Крім того,
в Конституції України немає згадки про розповсюдження інформації «незалежно від дер
жавних кордонів». Загалом Конституція України містить 15 обмежень щодо свободи слова, надаючи перевагу державним або суспільним інтересам.
В двадцятому сторіччі в світі відбулися великі геополітичні зміни. На тлі зміцнення
західних демократій в Європі, з’являються країни з тоталітарними і авторитарними режимами: Радянський Союз, до якого входила сучасна незалежна Україна, нацистська Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Угорщина, Югославія.
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Тоталітарними вважають Радянський Союз і Німеччину. В цих двох країнах свобода
слова була зовсім відсутня. В авторитарних країнах свобода слова була де більше, де менше обмежена.
Розглянемо, як історичний приклад. ситуацію зі свободою слова в Радянському Союзі, бо тоталітарний режим в ньому був сформований і існував досить великий історичний термін: 73 роки. За цей час можна відстежити різні періоди зі свободою вираження
поглядів.
Перший період — це ситуація після приходу до влади більшовиків і часи правління
Сталіна — з 18-го до 53-го року. В цей період взагалі не існує таких понять як «свобода
поглядів», «свобода інформації», «свобода слова». Весь громадянський простір підпорядкований радянській ідеології і генеральній лінії партії. Незгода, сумніви, не кажучи вже
про протести — придушуються з нелюдською жорстокістю. Тих, хто хоча б висловлює позицію, яка відрізняється від партійних вказівок, розстрілюють чи кидають до концтаборів.
Люди від загально розповсюдженого страхіття перед державою починають пристосовувати до неї своє мислення. І тут народжується ефект Оруєла — «двомислення», коли
людина, з одного боку, живе в суспільстві, далекому від нормального і відчуває це, з іншого боку, вселяє собі ті догми, які їй диктує комуністична партія. Людина привчає себе мислити цими шаблонами і не відступати від них навіть у своїх думках. Це дуже позначається
не тільки на гуманітарних науках — історії, культурології, географії, історії, літературі,
а й на самих літературних творах.
Прийняття комуністичної ідеї передбачало, що Радянський Союз є єдиною на той час
державою, де будується найсправедливіше і найкраще суспільство з рівністю і братерством
усіх людей і народів, що головує в державі найкращий з людей, найрозумніший і найсправедливіший вождь усіх народів і людей — Сталін. Культ особи Сталіна був своєрідною
суспільною психічною хворобою, коли весь народ (за винятком «ворогів»), обожнювали
цього мегатирана, який позбавив життя десятки мільйонів своїх підданих.
Одна з найголовніших догм комуністичної ідеї — це атеїзм. Держава боролася з усіма
проявами релігійності: зі священиками, монахами, віруючими. Мільйони постраждали за
свою віру, за свою належність до якоїсь конфесії. Деякий час усі релігійні конфесії були
в одному і тому ж стані — вони були ворогами комуністичної держави з усіма наслідками.
Громадяни масово втрачали віру в Бога, панували ідеї атеїзму і ворожого ставлення до
церков. Церкви масово закривались. Їх будівлі передавались для використання в побутових цілях — з них робили склади, клуби, кінотеатри тощо. Небагато церков вціліло, але
не використовувались за призначенням. Там робили музеї, або вони просто виконували
роль архітектурного пам’ятника.
Атеїзм стає провідною темою радянської літератури. Варто згадати вірш поета Едуарда Багрицького «Смерть піонерки». Дівчина помирає від скарлатини, і мати хоче одягнути на неї хрестик, але дівчина від цього відмовляється і помирає з піонерським салютом.
«Я всегда готова —
Слышится окрест.
На больничный коврик
Упадает крест.
А за ним бессильная
Валится рука
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.»
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Іншою провідною темою в літературі є боротьба з ворогами комунізму. Громадянська
війна, потім винищування капіталістів, куркулів, інтелігенції — це основні вороги — лунають у творчості поетів і письменників 20 — початку 40-х років.
Автор чудової збірки «Сонячні кларнети» Павло Тичина, змінює не тільки сенс своїх
віршів, а й поетику. Замість символіста ми бачимо агресивного соціаліста:
«Всіх панів до дної ями
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить.»

Будь-який поет чи письменник, щоб його надрукували, мав зробити над собою зусилля і написати щось у дусі Тичини. Якусь оду чи похвалу радянській владі. Інакше годі було
і думати про друк. Усі письменники цього періоду відзначались такими творами. Це означає, що в період 20 — початку 50-х років не було не тільки свободи слова, але й свободи
думки. Бо люди примушували себе думати так, як того воліла комуністична диктатура.
Але лояльність до радянської влади не завжди рятувала письменників від терору.
Варто було не вписатися в систему, чимось виділитися з загального заштампованого взірця — і кара була неминуча. Так в 30-і роки був доведений до самогубства поет і письменник Микола Хвильовий. Серед 28 українських письменників, вирок яким винесла виїзна
колегія Верховного Суду СРСР, були розстріляні поети-модерністи Олекса Близько, Кость
Буревій. У 1937 році були розстріляні Валер’ян Підмогильний та інші поети та письменники, які створювали молоду українську літературу цього часу. Загалом їх називали пізніше
«розстріляне відродження»… Таким чином Сталін та його оточення намагалися знищити
будь-яку національну культуру, яка не підходила під стандарти соціалістичного реалізму.
Вся їх провина полягала в тому, що вони, по-перше, писали українською мовою, а подруге, були наявними неосимволістами або модернистами. Тобто їх творчість не вкладалася у рамки соцреалізму. Фізичне знищення українських письменників було часткою
загального масового терору, мета якого — створення єдиного слухняного і не мислячого
суспільства, де не зароджується жодна жива і стійка думка. Варто зазначити, що боротьба
з українською національною ідеєю була провідним мотивом в діях радянської влади за всі
часи її існування.
Але не тільки українські поети та письменники зазнали переслідувань. Варто згадати долі провідних поетів і письменників 20–50-х років — О. Мандельштама, А. Ахматової,
М. Цветаєвої, Б. Пастернака, М. Булгакова.
Осип Мандельштам був репресований і загинув у таборах. Твори інших перелічених
письменників майже не друкувалися.
З деякими творами суспільство ознайомилося під час хрущовської «відлиги». А частина цих творів потрапили до самвидаву і розповсюджувались таємно.
Надруковані ці твори були в різні роки — в 60-ті і 80-ті, але більшість цих творів побачили світ тільки після того, як розпочалася «горбачовська перебудова», тільки наприкінці 80-х років. Отже, ми довели, що ані свободи слова, ані, навіть, свободи думки за часів
сталого тоталітаризму не було.
Другий період розвитку радянського тоталітарного режиму — це період хрущовської відлиги. У 1953 році помер Сталін і першим секретарем ЦК КПРС став Микита Хрущов
супротивник сталінізму. Коли на ХХ-му з’їзді КПРС Хрущов розвінчав культ особи Сталіна, він, сам того не бажаючи, заклав міну уповільненої дії в підвалини комуністичного
ладу. Люди схаменулися. Все, що вони зазвичай сприймали, як абсолютну істину: непо
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грішимість вождя народів Сталіна, вірність його курсу — все це підлягало критиці і переосмисленню.
Достатньо було суспільству включитися в процес мислення — і повернення в минуле
було вже неможливим. По-перше, молоде покоління радянської інтелігенції зрозуміло, що
все неоднозначно, що партія може бути не права. А далі цей процес розвитку суспільної
думки пішов своїм шляхом. Під час хрущовської відлиги почали друкуватися деякі твори
Ахматової, Пастернака, Цветаєвої, Булгакова, Тарковського, Солженіцина, Шаламова. Суспільство поглинуло у страшну правду про сталінський терор, про тюрми і концтабори. Цю
правду їм частково переповідали такі письменники, як Солженіцин та Шаламов, частково
вони дізнавалися про це від тих, хто повернувся на волю з концтаборів.
Реакція суспільства була двоїстою. Частина тих, хто мислив за стандартами комуні
стичного концтабору, вірила в те, що «Сталін поганий, а Ленін — гарний». Тобто сприйняли хрущовську доктрину, як істину. Вони не розчарувалися у самій ідеї комунізму, часто
в їх творах, навіть про сталінський терор, мова йшла про злочини самого Сталіна проти
комунізму — єдиної провідної ідеї. Меншість переосмислила саму ідею комунізму і відмовилась від неї.
В період хрущовської відлиги шаленим попитом в суспільстві користувалося вільне друковане слово. Поети збирали десятки тисяч слухачів. Таких провідних поетів часів
хрущовської відлиги як Євтушенко, Вознесенський, Ахмадуліна, збирались слухати цілі
стадіони. Ніколи поетичне слово не користувалося таким шаленим попитом. Суспільна
думка, паростки громадянського суспільства зароджувались на очах. В кожному великому місті — Москві, Ленінграді, Києві, Харкові, були свої поети, письменники, митці, актори, які стали відомими на цій хвилі. Вони збирали натовпи слухачів і глядачів, вони формували суспільну думку. В цей час зароджуються мікротовариства за інтересами — поети,
письменники, митці збираються у своєму колі у когось вдома і читають свої і чужі вірші,
обмінюються літературою.
Свободи слова в цей час не в повному обсязі і не по всіх позиціях, але все ж таки
з’являється, як безумовне суспільне досягнення.
Безумовно, це була контрольована свобода слова, бо Хрущов, викриваючи культ особи
Сталіна, не брав під сумнів основні догми комуністичної ідеології. СРСР залишився в цих
догмах єдиною державою з найсправедливішим суспільним ладом, атеїзм і комуністичні
ідеали залишилися підвалинами радянської пропаганди, і відверто висловлювати сумніви, протести проти цих догм було небезпечно. КГБ — таємна політична поліція — стежила за людьми не менш, ніж за часи Сталіна. Тому суспільна думка загалом наприкінці
50-х — початку 60-х є обмеженою. Пізніше про цей час складається прислів’я: «Крутится,
вертится шар голубой, Ленін хороший, а Сталін плохой.»
Це прислів’я доволі чітко пояснює загальний напрямок суспільної думки. Але були
люди, в більшості — інтелігенція, які сягнули за межі дозволеної свободи думки і свободи слова. Це був потужний громадський рух, який потім назвали рухом «шестидесятників». Обмежити громадську думку, яка прокинулася після сталінського терору, було вже
неможливо. Рух шестидесятників — це спротив проти обмеження свободи слова, свободи інформації, свободи думки. Шестидесятники не тільки масово влаштовували поетичні
виступи, неформальні збори, а й почали обмінюватись недрукованими офіційно творами
ще заборонених на той час письменників: поетів розстріляного покоління (неокласиків,
модерністів) в Україні, а на загал у всьому СРСР розповсюджувалися твори Б. Пастернака,
О. Мандельштама, М. Цветаєвої, В. Хлебнікова, Д. Бурлюка, І. Буніна тощо.
Саме в цей час з’являється самвидав як надбання суспільної думки, який має ключове
значення у здійсненні суспільством свободи слова.
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Самвидав ніяк не залежав від держави, розповсюджувався людьми, які прагнули свободи і інформації з рук в руки. КДБ почало виявляти тих, хто розповсюджував самвидав,
знову почалися арешти, терміни ув’язнення. Але такого масштабу, як за часів Сталіна, не
було і приблизно. Зазвичай КДБ вистежувало і хапало справжніх інакодумців, яких пізніше назвали дисидентами. В боротьбі з самвидавом КДБ застосовувало свій репресивний
апарат: інформаторів, стукачів. Їх засилали у неформальні гурти, які розповсюджувались
дедалі швидше. КДБ стежило за офіційними виданнями і втручалося в роботу редакцій
ЗМІ і спілок письменників.
Свобода слова на початку 60-х років була обмеженою і підконтрольною, але, з’явившись
як суспільне явище, вона починає жити власним життям, тільки частково підконтрольним державі. Розповсюдження самвидаву і його поширення серед громадян є явищем, що
суперечило засадам тоталітарного устрою. Саме тому навіть в найдемократичніші часи
відлиги КДБ так завзято боролося з цим явищем.
В Україні в ці часи починається відродження національної ідеї. Рух шестидесятників
в Україні поділяється на дві взаємопов’язані течії: демократичний рух і національний. Національно свідомі українці розмовляють українською мовою, набуває обертів відродження української літератури, історії. Самвидав в Україні сприяв цьому відродженню, стає
носієм української культури.
КДБ контролювало друкарські засоби, навіть друкарські машинки. Тому ті, хто розповсюджував самвидав, часто переробляли друкарські машинки, міняли шрифт, тощо.
Часто книги знімали на фотоплівки, а потім друкували на папері. Виготовлення цих книг
була кропіткою і важкою працею. Але бажання знати все без контролю держави за інформацією була така, що зупинити поширення самвидаву було неможливо. І хоча суспільній
думці була протиставлена міцна державна машина на чолі з КДБ, призупинити шлях до
свободи слова держава була не в змозі. Рух шестидесятників став прапором свого часу.
Наступний період у розвитку тоталітарної держави і її ставлення до свободи слова
визначається згортанням відлиги і, відповідно, згортанням демократизації. Хрущов був
зміщений зі своєї посади, його змінив Леонід Брєжнєв. Зміна керівництва партії виглядала як державний переворот, бо зміна лідера супроводжувалась зміною курсу партії. Розвінчання культу особи Сталіна було призупинено. Партія зробила спробу реабілітувати
людожера-генералісімуса. але довести це до кінця Брєжнєву і його команді не вдалося. Те,
що зробив Хрущов, не можна було зовсім знешкодити, бо правда пустила паростки в суспільстві. Але цей період, який умовно називається періодом «застоя», відзначився наступом на свободу слова, свободу думки, наступом на громадянське суспільство, яке почало
відроджуватися. З 1964 року починається цей новий етап в житті тоталітарної держави,
яка прагнула самозбереження. Починається нова хвиля репресій проти інакодумців. Її не
можна навіть порівняти за масштабами зі сталінськими часами, але кількість тих, хто був
ув’язнений за самвидав чи інші прояви інакодумства, була доволі великою. Суспільство
відповіло на спробу реабілітації Сталіна, наростанням протестних настроїв.
У 1968 році відбулася відома протестна акція. Сім інакодумців вийшли на Красну площу, протестуючи проти введення радянських військ до Чехословаччини і придушення так
званої «Празької весни» — руху демократизації і свободи в Чехословаччині.
25 серпня 1968 року на Красну площу в Москві вийшли: Лариса Богораз, Павел Литвинов, Константин Бабицький, Наталія Горбаневська, Віктор Файнберг, Вадим Делоне і Володимир Дремлюга. Вони сіли на парапет Лобного міста і розгорнули плакати: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» — чеською мовою, російською мовою — «Позор
оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «За нашу і Вашу свободу!». Негайно ця демонстрація
була припинена співробітниками КДБ у цивільному. Вони накинулися на демонстрантів,
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вихопили лозунги у демонстрантів, а їх заштовхали у машину. В жовтні відбувся суд. Двоє
з демонстрантів були кинуті в табори, трьох відправили на заслання, одного до психіатричної лікарні. Відпустили тільки Наталію Горбаневську, у якої була мала дитина. Про цю
демонстрацію дізналися і в СРСР, і у світі, в Чехословаччині — також.
Але окрім цього відвертого, підготовленого протесту, проти введення військ до Чехословаччини висловилися багато людей. Зазвичай на зібраннях, які збирались на підприємствах, в учбових закладах на підтримку дій радянського керівництвах. Найбільш
поширеним протестом була відмова голосувати за підтримку цієї акції. Як правило, протестуючих звільняли з роботи.
В цей час почалися і відкриті виступи проти десталінізації. Була запроваджена підписна кампанія — звернення до Брєжнєва і до партійного керівництва проти реабілітації
Сталіна.
Можна сказати, що в цей час — з 1964 до 1968 років починається масовий правозахисний рух. На цей час інакодумці об’єдналися, встановили зв’язки з Заходом, куди почали
передавати відомості про переслідування дисидентів і придушення свободи слова в СРСР.
Почало виходити періодичне видання «Хроника текущих событий», в якому друкувалися факти стосовно репресій, придушення свободи слова, факти порушень інших свобод в
СРСР. «Хроника текущих событий», відкрила можливості висловлювати свої думки, виявляти злочини радянського режиму, знайомити Захід зі станом справ із правами людини
в СРСР.
За три роки до демонстрації проти вводу військ до Чехословаччини, 5 рудня 1965 року
на Пушкінській площі в Москві відбулася перша за часи радянської влади демонстрація
під правозахисними лозунгами. Демонстранти (за деякими даними їх було приблизно
200 осіб) вимагали відкритості і гласності в процесі Даніеля і Синявського. Ці два письменника були заарештовані КДБ і отримали строки ув’язнення за те, що друкували свої
твори на Заході.
За часів Сталіна про таке годі було і думати. А після відлиги репресії викликали у суспільстві хвилі протесту.
Демонстрація 1965 року теж була недовгою. Її теж розігнали кадебісти. Затриманих
було приблизно 20 осіб. Затриманих відпустили через декілька годин, більшість з них
були студенти, яких потім виключили з вишів.
Але після цієї демонстрації суд над Даніелем і Синявським був об’явлений відкритим,
хоча насправді до залу суду пропускали за спеціальними пропусками відібраних кадебістами людей. До залу суду пропускали близьких підсудним людей, але тільки жінок.
Починаючи з того процесу, більшість процесів над дисидентами відбувалась за таким
же сценарієм. Вперше за процесом Даніеля і Синявського стежили кореспонденти закордонних ЗМІ. Потім вони розповсюджували інформацію по радіо. Таким чином, про цей
процес дізналися і за кордоном, і в СРСР — чого раніше не бувало. Все це підсилювало
протестні настрої і формувало правозахисний рух. Цей рух вважав однією з засадничих
свобод — свободу вираження поглядів.
Але і влада в ті часи відмовилася від сталінських методів розправ: ані смертних вироків, ані тортур під час слідства, ані позасудових розправ вже не було. Радянське керівництво не бажало виглядати перед усім світом сталінськими нащадками. І, хоча весь час
радянська пропаганда, протиставляючи СРСР і Захід, де за догмами радянської пропаганди панував «дикий» капіталізм, насправді і економічно, і політично він все більше залежав від західних країн, що не могло не позначитися на внутрішній політиці. Повернення
до часів Сталіна було вже абсолютно неможливим.
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Однак влада СРСР, як і раніше виконувала закони, як вважала за потрібне. І домінувала практика «хто не з нами — той проти нас». Реальне використання гарантованої Конституцією свободи слова вважалося антирадянською «агітацією і пропагандою з метою
підриву радянського ладу, суспільства і держави». Саме за цією статтею судили і і Даніеля,
і Синявського, і інших правозахисників-дисидентів.
За цією статтею можна було отримати до 7 років таборів суворого режиму і 5 років
заслання. Як казали дисиденти — «7+5». Але це не спинило багатьох людей в їх прагненні
говорити правду відкрито.
Процес над Даніелем та Синявським не зупинив ані поширення самвидаву, ані друкування авторами власних творів за кордоном.
Правозахисники поширюють і розвивають практику публічних звернень на захист
політв’язнів. Ці звернення вимагають від влади дотримуватися гарантованих Конституцією СРСР свободи слова, інших свобод.
Ті, хто писав ці звернення не розраховували на позитивний відгук радянських чиновників. Це була заява власної позиції, розрахованої на читачів самвидаву, кількість яких
дедалі збільшувалась. У вишах зазвичай на кожному курсі була група студентів — читачів
самвидаву. А от тих, хто його виготовляв, було значно менше і ризикували вони свободою, тоді як читачі самвидаву ризикували, як правило, виключенням з вишів, звільненням з роботи.
Політика партії за часів Хрущова і Брєжнєва в галузі гуманітарних наук залишилась
незмінною: замість філософії у вишах викладали діалектичний матеріалізм, замість історії — історію КПСС і науковий комунізм. Закінчуючи виші, студенти мали здавати державні іспити за цими курсами. Тобто всі, хто отримував диплом про вищу освіту, проходив процедуру промивки мозків на комуністичний лаштунок. Особливо важко це було
для студентів-інакодумців. В деяких вишах і на деяких факультетах викладали і науковий атеїзм, як частину курсу філософії. У школах гуманітарні предмети були проникнуті
комуністичною пропагандою і включали в себе і елементи наукового атеїзму, і елементи
історії партії. Література 20-го сторіччя включала майже виключно патріотичні твори,
в невеликому обсязі — ліричні.
Отже, гуманітаріям-інакодумцям було навчатись у вишах дуже важко. Частину з них
виключали із інститутів, вони були під пильним оком інформаторів КДБ.
В цілому рух шестидесятників, який розпочався як культурологічне явище, а закінчився зародженням правозахисного руху, існував до початку 70-х років (приблизно
з 1956 року до 1972 року) після чого домінуючим напрямком розвитку громадянського
суспільства стає правозахисний рух. В Україні цей розвиток був дещо відмінним від того,
що відбувалося в СРСР.
В Україні наприкінці 50-х з’являється нова течія національного руху — це і є рух шестидесятників, але в Україні основним напрямком цього руху була боротьба з русифікацією і відродження національної культури. Основу його складали молоді люди, яких розбудила хрущовська відлига: поети, художники, музиканти, історики, публіцисти.
Рух шестидесятників пройшов шлях від культурологічної свободи думки і слова до
відвертого громадського протистояння владі.
Треба зазначити, що в Україні в 40–50-роки була справжня війна за незалежність. Було
багато організацій, які продовжували справу ОУН-УПА. За даними КДБ протягом 1954 —
1959 років було ліквідовано 183 підпільних «націоналістичних та антирадянських» угрупувань.
Рух шестидесятників — громадський рух, який був відкритим, не підпільним і тому
став зародком громадянського суспільства. Рух шестидесятників тривав з кінця 50-х до
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1972 року і закінчився повним розгромом руху в 1972 році. Видатними діячами культурно-просвітницького руху шестидесятників були молоді поети, письменники, художники
публіцисти, історики: Іван Світличний, Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Іван
Драч, Ліна Костенко, Ірина Стасів-Калінець, Ігор Калінець, Василь Стус, Валерій Шевчук,
Алла Горська, Людміла Семикіна, Опанас Заливаха, Галина Савчук, Стефанія Шабатура,
Іван Дзюба, Валентин Мороз, В’ячеслав Чорновіл, Святослав Караванський, Євген Сверстюк, Михайло Брайчевський та інші.
Головною заслугою шестидесятників є зруйнування утопії про нову радянську культуру, про нову радянську людину і повернення до загальносвітової культури. Як сказав
Йосип Бродський «вони інтуїтивно прагнули відтворення безперервної культури». Повернення до загальнолюдських цінностей: віра в Бога, Душа, Вічність.
Виразно охарактеризувала культурницький рух шестидесятників Михайлина Коцюбинська: «Шестидесятники — то спонтанний вияв духовного дозрівання, нового мислення, нової системи цінностей, нового осмислення національного досвіду в надрах тоталітарної системи».
В Україні в цей час з’являється окреме видання, яке теж друкується за кордоном —
«Український вісник», в якому висвітлювалась ситуація з дисидентським рухом в Україні,
відомості про репресії і ситуацію зі свободою слова, дисидентським рухом в Україні. Прототипом його була «Хроника текущих событий», але в «ВІснику» друкували також художні твори — прозу, поезію, вміщували зраки самвидаву.
Радянська влада, боячись національного руху, вбачаючи в ньому велику загрозу для
свого існування, починає боротися з шестидесятниками так, як ніде в Союзі. Україна перетворюється на полігон, де КДБ випробував нові методи боротьби з інакодумством. В Україні були скоєні перші політичні вбивства — Алла Горська, Володимир Івасюк, Василь
Зварич, Іван Мандрик, вперше були підкинуті наркотики під час обшуку, поширюється
практика фабрикування кримінальних справа проти інакодумців.
Репресії в Україні були найжорстокішими. Саме в Україні вперше засудили жінку —
Ольгу Гейко — за участь у гельсінкському русі. Порушена кримінальна справа за статтею
187прим Кримінального кодексу проти 75-річної Оксани Мешко. Засудили Раїсу Руденко — за те, що вона вимагала звільнити свого чоловіка — Миколу Руденка.
Репресії проти інакодумців в Україні були не тільки жорстокішими, але і масштабнішими ніж в цілому на теренах СРСР.
Умовно правозахисний рух можна поділити в Україні на загальнодемократичний і національний, але вони перетиналися і взаємодоповнювалися.
Провідними представниками загальнодемократичного руху є Генріх Алтунян, Владислав Недобора, Володимир Пономарьов, Аркадій Левін, Леонід Плющ, Семен Глузман,
Іосиф Зісельс, Володимир Маленкович та інші. Представниками національно-демократичного руху можна вважати Оксану Мешко, Вячеслава Чорновола, Івана Дзюбу, братів
Горинів — Богдана і Михайла, Івана та Надію Світличних, Євгена Сверстюка, Василя Стуса,
Валентина Мороза, Василя Овсієнка, Степана Сапеляка, Миколу Горбаля, Зіновія Антонюка, Юрія Бадзьо та інші.
Рух шестидесятників, який в Україні переріс у справжню хвилю національного відродження, можна порівняти з польськими і чехословацькими національно-демократичними
рухами.
Звичайно, держава прагнула не допустити свободи слова. У Україні саджали не тільки
за дії, а навіть за слова, за публічне висловлювання своєї антирадянської позиції. Так було
в у 1981 році в справі Г. Алтуняна.
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Після підписання СРСР Гельсінських угод 1975 року починається новий етап розвитку правозахисного руху як і в усьому СРСР, так і в Україні.
В країні з’являються правозахисні організації, які передбачають легальні дії на захист
прав людини, спираються в своїй діяльності на статті Заключного Акту гельсінських угод.
11 травня оголошується про створення Московської Гельсінської групи (МХГ), її ініціатором був Юрій Орлов. Свобода слова була одним з головних напрямків діяльності цієї групи. МХГ закликала громадськість інших республік підтримати їх ініціативу.
9 листопада 1976 року була створена Українська Гельсінська група (УГГ). Українська
Гельсінська група намагалася , як і МХГ в легальний спосіб і відкрито боротися за права
і свободи громадян, примушуючи державу виконувати свої зобов’язання за гельсінськими угодами і дотримання нею Конституції СРСР.
Від самого початку реакція влади на роботу УГГ була брутальною і жорстокою. Її учасників заарештовували, а з 1979 року просто за входження в УГГ кидали за грати за кримінальними або політичними звинуваченнями.
До середини 80-х років дисидентський рух в Україні був практично розчавлений жорстокими репресіями, але УГГ не об’являла про припинення своєї роботи і поповнювалася новими членами, які відбували покарання в таборах або були на засланні. Українські
дисиденти повідомляли про репресії проти них і про свою діяльність «Хронику текущих
событий», яка виходила за кордоном і підготовлювалась до друку в Москві. МХГ стежила
за діяльністю своїх українських колег і допомагала їм. Через Москву часто листувалися
в’язні таборів з України із своїми родичами і з закордоном. Всі новини з таборів теж надходили до московських дисидентів.
Ситуація зі свободою слова до 1981 року стає дедалі гіршою, особливо в Україні, де
йдуть тотальні переслідування інакодумців.
Зміни настали тільки між 1985 і 1987 роками із зміною керівництва країни, коли Генеральним Секретарем КПРС стає Михайло Горбачов — «батько перебудови».
Епоха перебудови — це епоха революційних змін в СРСР, коли до влади в країні прийшли реформатори, які розуміли, що і економічна, і політична ситуація в країні потребують негайних змін.
Курс на перебудову — це курс на демократизацію всіх суспільних відносин. Лібералізація торкнулася і ситуації зі свободою слова: почали виходити нові журнали, а вже існуюча періодика почала друкувати авторів, які розповсюджувались тільки в самвидаві:
Б. Пастернака, О. Мандельштама, Й. Бродського, А. Ахматову, О. Солженицина, В. Шаламова, В. Гроссмана, Ю. Домбровського, Г. Владімова тощо.
Але в Україні в’язнів сумління почали звільняти тільки в 1987 році — навіть за часи
перебудови радянська влада боялася більш за все національно-визвольних ідей. І як потім
виявилося, недарма. Ідея створення української незалежної держави має в країні все більше прибічників.
Відпущені на свободу українські дисиденти несуть ці ідей в маси.
Український правозахисний рух, на відміну від російського був політичним. Наприклад, у кінці 80-х — початку 90-х років багато колишніх в’язнів сумління йдуть в політику, створюють політичні партії. Кожну партію національно-демократичного спрямування
очолював тоді колишній політв’язень.
Свобода слова в цей час є необмеженою. але до 1989 року влада намагалася не допускати мітинги під жовто-блакитними прапорами. Але зупинити національно-демократичний рух вже було неможливо. Все більше людей приєднувалися до нього, ідея створення
незалежної держави опанувала масами і знаходила все більше прибічників.
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У 1991 році відбувся перший загальнонаціональний референдум в Україні, на якому
більшість населення країни висловились за відокремлення країни від СРСР і створення
власної держави — Україна.
І тут починається нова історія зі свободою слова в Україні.
Великий внесок в набуття Української незалежності зробив її перший Президент Леонід Кравчук. Він був Першим секретарем КПУ, і саме він був схильний до набуття Україною незалежності. Йому належить і ідея загальноукраїнського референдуму, на якому більшість громадян України підтримала незалежність. Кравчука обирають в 1991 році
першим Президентом незалежної української держави.
При Президенті Кравчуку особливих проблем зі свободою слова в країні не було. Народилось багато нових друкованих видань, почали працювати нові національні телевізійні канали. Країна поступово йшла до демократичного суспільства, де свобода слова є нормою. Ситуація змінюється у 1994 році, коли другим Президентом незалежної України став
Кучма.
За часів цього президента свобода слова в Україні звужується. На опозиційні до президента видання починається тиск. Журналістів залякують, інколи навіть відбуваються
напади на журналістів із побиттям. Найгучнішою справою в ці часи стає вбивство журналіста-опозиціонера Гії Гонгадзе, начебто, за прямою вказівкою президента Л.Кучми.
Але справа ця й досі не розкрита і провина Кучми в суді не доведена.
Проти опозиційних журналістів відкривають справи за наклеп. Ця стаття була декриміналізована тільки у 2001 році відповідно до вимог Ради Європи.
З національних телеканалів за десятирічне правління Кучми тільки з 2001–2002 років
з’являється 5-й канал і ТРК Ера, яка виходила на Першому національному каналі після
одинадцятої години. Але друковані опозиційні газети виходили більш менш вільно, хоча
інколи на видавців влада починала тиснути. Так було з газетою «Сільські вісті», редактору якої невідомі почала загрожувати телефоном. Але інформація про тиск розповсюджувалась у ЗМІ і, таким чином, тиск інколи припинявся.
Після 2001 року і в країні, і в парламенті виникає, формується потужна опозиція —
«Наша Україна», яка на виборах 2002 року набирає більшість у парламенті. Правда, за рахунок мажоритарної системи виборів, ця більшість була зневільована владою, але велика
кількість опозиційних депутатів в парламенті значно поліпшила ситуацію зі свободою
слова.
В цей період ключову роль у розвитку свободи слова належить Інтернету. Саме опозиційні Інтернет-видання стають об’єднуючим фактором для всіх опозиційних депутатів,
для всіх опозиційно налаштованих українців.
Інтернет-видання «Українська правда», сайт Майдан та інші просто знешкодили монополію держави на інформацію. Повернення до радянських часів стає неможливим,
перш за все, завдяки Інтернету.
Опозиція в країні стає дедалі потужнішою. Проти режиму Кучми об’єднуються все більше громадян. В результаті це у 2004 році викликало суспільний революційний вибух.
Спроба влади сфальсифікувати вибори Президента була тим привидом, який привів
до Помаранчевої революції, коли люди масово вийшли на протестні акції і не дали владі
сфальсифікувати вибори.
За президентську посаду боролися кандидат від влади В.Янукович і опозиціонер
В.Ющенко. Помаранчева революція не тільки призвела до перемоги Ющенка, але і до перемоги ліберальних цінностей в країні.
Після приходу до влади Віктора Ющенка, свобода слова стає повною і необмеженою.
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Опозиція, яка програла вибори — Партія регіонів під керівництвом Януковича була
присутня в усіх телеефірах. Їй ніхто не чинив жодних перепон.
Так продовжувалось до 2010 року, коли на демократичних виборах перемагає В. Янукович.
За часи його президентства свобода слова починає згортатися. У деяких містах України, наприклад, у Харкові закривають усі опозиційні телеканали, які тепер можна побачити тільки в Інтернеті. Центральні опозиційні канали — 5-й канал і ТВІ — зазнають
тиску.
Це призводить до самоцензури на 5-ому і до позбавлення частот ТВІ. Зараз ТВІ транслює тільки телепровайдер Воля, і тільки в дорогому розширеному пакеті. В Інтернеті цей
телеканал присутній повністю.
В Харкові продовжується наступ на свободу слова: через суд закривається газета
«Зміївський Кур’єр», проходять обшуки в редакції газети «Главное».
Ця тенденція є особливо небезпечною для демократії в Україні, а про її посилення
свідчить спроба ввести знову до Кримінального кодексу статтю про наклеп. Закон про це
був прийнятий у першому читанні Верховною Радою України у вересні цього року. Проти
цього виступили майже всі українські ЗМІ.
Таким чином, згортання демократії в Україні, перш за все, починається зі згортання
свободи слова.
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10 Свобода мирних зібрань і асоціацій
Інна Сухорукова

Право на мирні збори і свобода асоціацій — одне з фундаментальних прав людини.
воно визначене як таке в усіх конституціях та законах демократичних країн світу. Не може
бути демократичною та країна, де громадяни не можуть зібратися на мирні мітинги, пікети, демонстрації, висловлювати своє ставлення до тих чи інших подій. Не може бути
демократичною держава, яка перешкоджає створенню мирних асоціацій громадян. Стаття 39 Конституція України та стаття 11 Європейської конвенції гарантують право громадян на проведення мирних зборів та свободу створення асоціацій.
Але в недалекому минулому — за радянських часів — скористатися цим правом було
майже неможливо. Вся радянська система будувалася на придушенні прав і свобод людини. Тому будь-які акції, навіть, абсолютно мирні і не спрямовані проти влади, а нейтральні, вважалися протестами і придушувалися з особливою жорстокістю.
З встановленням на теренах російської імперії радянської влади свобода мирних
зібрань була знищена і відродилася тільки під час горбачовської перебудови в обмеженому вигляді, а далі з крахом радянської імперії поступово суспільство дійшло до того, що
відстояло своє право на мирні зібрання і свободу асоціацій.
Це вдалося не відразу, але протягом кінця 80-х та початку 90-х років, особливо, після
набуття Україною незалежності і прийняття Конституції України право на мирні зібрання і свободу асоціацій можна вважати невід’ємним правом українських громадян. Звісно,
кожна нова влада в Україні поводить себе по-своєму, і сказати, що з реалізація права на
зібрання немає проблем сьогодні, не можна. Але суспільство протидіє заборонам і перешкоджанню мирним зборам.
Щодо свободи асоціацій — вона також існувала та існує в усі часи незалежної України.
Щодо історичної ретроспективи, то звичайно за часів Сталіна ні про які мирні збори, мітинги та демонстрації, а також асоціації, які не були би зорганізовані владою, мова
не йшла. Ще на початку 20-х років були заборонені асоціації фермерів в Україні, а також
вільні профспілки. Профспілки в Радянському Союзі були підпорядковані Комуністичній
партії і, відповідно, самі нічого не вирішували і існували лише як декорація нібито влади
народу.
Будь-який опір владі викликав негайні жорстокі репресії. Так саме опір селян України
колективізації, примусовому вступ до колгоспів, став основною причиною геноциду українського народу — створення штучного голоду, який увійшов в історію під назвою Голодомор. У 1932–1933 рр. близько чотирьох мільйонів громадян України, переважно сільського населення, було фізично знищено — заморено голодом або вбито. Цей злочин, на
жаль, ще не визначений усією світовою громадськістю як геноцид, хоча вже багато країн
погодилися з такою кваліфікацією. Вже ніхто не сперечається, що штучний голод 1932–
1933 рр. в СРСР можна кваліфікувати як злочин проти людяності.
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Здійснення свободи асоціацій і зібрань після двох років Голодомору просто були неможливими, бо населення було повністю деморалізоване. Наслідки цього Україна відчуває ще й зараз.
Після смерті Сталіна, під час хрущовської відлиги, суспільство починає прокидатися.
Це позначається і виникненням вільних незалежних груп громадян за інтересами, деякі
з яких можна вважати асоціаціями. Наростає і хвиля протестних акцій, спочатку ці акції
були абсолютно мирними і позитивними. Люди виходили за «щось», а не «проти».
Рух шестидесятників — тоді ще, в 60-ті роки, культурний та правозахисний відродив низку традицій — в тому числі щорічне паломництво до пам’ятника Тарасу Шевченку
22 травня — в роковини перенесення його праху з Росії, де він помер, на його батьківщину в українське містечко Канів, на Дніпрі. До Жовтневого перевороту цей день відзначала
українська інтелігенція.
В радянські часи офіційно відзначалися дні народження і смерті Тараса Шевченка, а не день перепоховання — 22 травня. В 60-ті роки увага до цієї дати зростає. В цей
день з’явився звичай покладати квіти до пам’ятника Шевченку в усіх містах України, і він
швидко поширювався. Квіти приносили протягом всього дня, а ввечері, після роботи до
пам’ятника сходилися люди, багато молоді, студентів, робочих. Вони читали вірші і Шевченка, і українських поетів, співали українські пісні.
Влада намагалася завадити відродженню національних почуттів, але діяла спочатку
не дуже рішуче.
Перед 22 травня в учбових закладах і на підприємствах попереджали можливих учасників цих дій, що їх поява біля пам’ятника є небажаною. Ті, хто все ж таки ходив до пам’ятника
в цей день, отримували догани, але до 1965 року ніхто особливо через це не постраждав.
Взагалі, до 1965 року національний рух майже не зустрічав опору в будь-яких формах.
Після 1965 року багато активістів-шестидесятників, які збиралися біля пам’ятника
Шевченку, були викликані до КДБ, їх попереджали про звільнення з роботи, тощо.
В 1965 році пройшла і перша хвиля арештів шестидесятників.
Наступними діями КДБ проти руху шестидесятників була спроба перешкодити національному руху під час щорічного вшанування пам’яті Шевченка. 22 травня 1967 року
ввечері біля пам’ятника зібралися кілька сотень людей. Спочатку все відбувалося як завжди. Перед пам’ятником виросла ціла гора квітів. Хтось читав вірші. Але після 9-ї вечора
з’явилися міліцейські машини, з них вийшли міліціянти і почали вигукувати вимоги всім
розійтися. Але ті, хто зібрався, не розходилися. Більш того, світло, яке вимкнули міліціонери, щоб освітити публіку, викликало зацікавленість публіки, яка прогулювалася в парку. Отже, натовп зріс. Тоді міліціонери схопили перших, хто потрапив під руку, запхали
в машини і увезли. Люди зібралися біля одного з міліціонерів і кричали «Ганьба». Ті, хто
залишився на площі, вирішили йти до будинку ЦК КПУ, щоб вимагати звільнення арештованих. І, хоча дорогу їм перекрили партійні і комсомольські чиновники, до них все ж
таки вийшов міністр охорони громадського порядку Головченко. Він вислухав претензії
демонстрантів і пообіцяв, що заарештованих випустять. Так воно і сталося. Через чотири
години після спілкування з Головченком заарештованих відпустили. Через декілька днів
кількох активістів зібрання звільнили з роботи.
В наступні роки до 1972 року влада обмежувалася попередженнями активіста зібрання 22 травня. З 1972 року влада таких зібрань просто не допускала, встановлюючи міліцейський кордон біля пам’ятника і затримуючи тих, хто намагався до пам’ятника підійти.
Таким чином радянська влада брутально порушувала право на мирні зібрання.
Так само неформально проходили мітинги в Бабиному Яру. Збиралися зазвичай 29 вересня, в день початку розстрілів євреїв в Києві. Окрім єврейської громади тут були при273
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сутні зазвичай і представники української інтелігенції. В 1967 році в мітингу в Бабиному
Яру взяли участь Іван Дзюба, Віктор Некрасов, Борис Антоненко-Давидович та інші. Зазвичай влада влаштовувала офіційний захід, перешкоджаючи незапланованим зібранням. Тих, хто збирався регулярно на мітинги, попереджали, виганяли з роботи, інколи затримували. Тобто навіть антифашистські несанкціоновані мітинги влада не сприймала.
Все, що не було санкціоноване самою владою, вона сприймала, як ворожі для себе акції, і тим підштовхувала людей до більш активних форм протесту, інколи приймавших
трагічні форми: у листопаді 1968 року скоїв самоспалення вчитель з Дніпропетровської
області Василь Макух, колишній в’язень сталінських концтаборів. 5 листопада він вийшов на Хрещатик, підпалив себе, і, вигукуючи «Хай живе вільна Україна!», побіг по Хрещатику. Оточуючим все ж таки вдалося загасити полум’я, але через дві години Макух помер
в лікарні. І це був не єдиний випадок таких крайніх проявів протесту. Бо поміркованих
акцій влада проводити не давала.
В шестидесяті роки з’являються і перші асоціації шестидесятників, спочатку культурні. Так в Києві центром шестидесятників став Клуб творчої молоді (КТМ). Він був заснований у 1960 році (формально під егідою міського комітет комсомолу). При клубі організували секції кіно, театральну, письменницьку, художню, музичну. Театральна секція
перетворилася на неофіційний «Другий український театр», а при музичній організували перший в Україні джазовий ансамбль. КТМ став найулюбленішим містом зустрічі нової генерації інтелігентів. Президентом клубу був обраний молодий режисер Лесь Танюк.
Із самого початку діяльність клубу виходила за межі дозволеного. У «Другому українському театрі» проходили вистави напівзабутого Миколи Куліша та Бертольда Брехта. Експозиції художників були нестандартними і сміливими настільки, що їх часто забороняли
ще до початку.
Поезії Василя Симоненка, Івана Драча, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського були
дуже популярними і надихали своєю сміливістю, новизною і майстерністю. Завданням тоталітарної держави було відгородити народ від власної історії, сфальсифікувати і спотворити її. Отже, можна уявити, яку роль відігравали альтернативні лекції з історії України,
які читали в клубі. На початку існування КТМ вів чисто культурницьку роботу, і якихось
серйозних перешкод влада йому не робила.
Ситуацію змінили поети, критики і публіцисти: Іван Світличний, Іван Дзюба, Євген
Сверстюк та художники — Алла Горська, Людмила Семикіна і Віктор Зарецький та інші.
Саме завдяки їм діяльність КТМ набула нового змісту — не лише культурно-мистецького,
а й громадського.
Вечори пам’яті Леся Курбаса, Миколи Куліша, Івана Франка, Лесі Українки, щорічні
шевченківські вечори виходили за межі культурництва і були важливими громадськими
подіями, в яких вже відчувалося відверте протистояння режиму.
Восени 1962 року при клубі була створена комісія для перевірки чуток про масові поховання жертв політичних репресій в Биківні. До міської ради був складений меморандум
з вимогою створити державну комісію для розслідування цього злочину сталінізму і встановити в Биковні пам’ятник жертвам репресій. Члени клубу потім згадували і оцінювали,
що саме «цим кроком активісти КТМ остаточно переступили межі дозволеного». Це не
могло не викликати реакції з боку режиму.
На КТМ розпочався тиск з боку влади. Забороняються вистави, виставки поетичні вечори. Леся Танюка усувають від керівництва КТМ. Але клуб творчої молоді існував ще декілька років.
Більш того, у Львові невдовзі виникає свій клуб творчої молоді «Пролісок». Його очолив літературознавець Михайло Косів. Туди увійшли брати Михайло і Богдан Горині, сту274
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дент-історик Іван Гель, Михайло Осадчий. Вони тісно співпрацювали з киянами, робили
разом творчі вечори. Дедалі гострішими в політичному сенсі були їх заходи і виступи.
Але ці клуби проіснували до приходу в 1964 році до влади Брежнєва.
Після чого проти багатьох членів клубів були відкриті кримінальні справи, багатьох
було заарештовано, а діяльність клубів була припинена. Так радянська влада реагувала
на здійснення свободи асоціацій.
Разом з культурницьким рухом у 50–60-ті роки існував рух за соціальні і економічні права. Він був поширений перш за все у промислових регіонах України — у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Історики відносять до робочого руху і марксистські гуртки 50–60-х років — наприклад, групу О. Дониченка та інші. Такі
об’єднання не виборювали соціальні та економічні права, а прагнули зміни системи та демо
кратизації суспільства. Тому їх можна віднести до загальнодемократичного руху.
В 60-ті роки робітники збиралися в гуртки і організовували страйки. У 1960 році
відбулося шість страйків, у 1962 — дев’ять, а в 1963 — п’ятнадцять страйків. Кількість
страйкарів була не великою (до 5000 осіб) за період від 1956 до 1983 року. Проте, це за
свідченням істориків, не точна цифра — через брак інформації про страйки. Радянська
влада утаємничувала все, що стосувалося робочого руху. «Гегемон», на думку партії, повинен був бути задоволеним владою. Організаторів страйків не тільки звільняли з роботи,
а часто і заарештовували.
У 70-ті роки правозахисний рух дав поштовх руху за економічні і соціальні права.
Робітничий рух оформлявся у вигляді незалежних профспілок. Так, в 1978 році Володимиром Клєбановим в Донецьку було створено першу в СРСР незалежну профспілку. Внаслідок чого він був визнаним хворим на шизофренію і поміщений до спеціалізованої психіатричної лікарні. Після виходу з неї він їде до Москви і, об’єднавши навколо себе однодумців,
утворив з ними 26 лютого 1978 року «Асоціацію вільної профспілки в Радянському союзі». До Асоціації залучилося близько 200 осіб. Члени профспілки не вважали свої вимоги
політичними, а ставили за мету боротьбу з бюрократією та захист прав трудящих.
Проіснувала ці профспілка недовго, вже навесні 1978 року її активісти були заарештовані, а решта перестала працювати.
Більше протрималася ще одна організація, яка мала на меті захист економічних та соціальних прав — «Вільне міжпрофесійне об’єднання трудящих» (ВМОТ). Воно виникло
в Москві, але мало свої групи у різних куточках країни і за структурою було всесоюзною
організацією. Були її групи і в Україні. Керівництво ВМОТ підкреслювало, що вони не
є політичною структурою, а є суто громадською організацією, метою якої є надання правової, моральної та матеріальної допомоги своїм членам. Однак і проти цієї організації почалися репресії. Але, незважаючи на це, вона проіснувала до середини 80-х років.
У січні 1982 року на Україні було створено ініціативну групу захисту інвалідів, в яку
увійшло 9 осіб. З боку влади одразу почався тиск: профілактичні бесіди, погрози, тощо,
внаслідок чого групу залишило 4 особи. Були інші спроби створення незалежних профспілок. І кожного разу це викликало з боку влади тиск і репресії.
Отже, навіть неполітичні об’єднання за радянських часів були неможливими. Держава боролася з ними, використовуючи репресивні органи.
Що вже казати про політичні організації, такі як Українська Гельсінська Група (УГГ),
сама належність до якої тягла за собою неминучий арешт і багато років ув’язнення.
Першим легальним об’єднанням громадян стало товариство «Меморіал», але це відбулося вже за часів перебудов». «Меморіал» став центром опозиційно налаштованих громадян, для яких «перебудова» була тільки початком змін, яких вони прагнули. Пізніше
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був створений «Народний Рух України» під керівництвом В’ячеслава Чорновола, інші
політичні і неполітичні об’єднання.
Після «перебудови» свобода мирних асоціацій була відроджена і існує в Україні. Були
спроби не зареєструвати «Комітет солдатських матерів» на підставі того, що така організація вже існувала і була близькою до офіційних структур. Але активісти організації зареєструвалися під іншою назвою, і це ніяк не перешкоджало їх роботі.
Проблема з мирними зборами існує в Україні, особливо в останні роки. За часів президентства Леоніда Кучми мирні зібрання громадян неодноразово заборонялися, розганялися, особливо в провінції. За часів Віктора Ющенка перешкод мітингам, демонстраціям
іншим мирним акціям громадян майже не було.
За часів президента Віктора Януковича країна неначе повернулася до радянських
часів. Першими це відчули харків’яни, а саме організація «Зелений фронт», яка намагалася захистити від незаконних вирубок столітні дерева у міському парку ім. Горького. Тоді
міліція отримала наказ від міської влади затримувати протестувальників. І, хоча вони
жодним чином не порушували ані громадський порядок, ані закони України — їх протестні акції були абсолютно мирними — міліція почала їх затримувати і складати протоколи
«про злісну непокору» міліції. Декілька справ потрапили до суду. Судді поводили себе порізному. Знайшовся суддя, який виніс рішення про 15 діб адміністративного арешту. Протестувальників, як правило, засуджували до декількох гривень штрафу. Але були і судді, які не знайшли в діях протестувальників складу адміністративних правопорушень.
Але, в цілому, все це було прямим порушенням статті 39 Конституції України.
З приходом до влади В.Януковича, заборона мирних зібрань стає постійною практикою місцевих органів. Вони звертаються до адміністративного суду з поданням про
заборону мирних зібрань під різними надуманими причинами, і суди найчастіше задовольняють ці подання. В 2011 та 2012 роках було задоволено близько 90% усіх подань,
а в Харкові — 100%. Навіть, пікети часто забороняють в останні хвилини. Хоча прості пікети — це акції, які не потребують навіть узгодження з місцевою владою часу й місця.
Велика протестна акція — Податковий майдан листопаду 2010 року — відбувся, незважаючи на всілякі перешкоди з боку влади. Міліція перехоплювала автобуси, якими протестувальники намагалися дібратися до Києва. Автобусам просто забороняли їхати далі
під різними приводами. Багато людей почало пересаджуватись на потяги, але були випадки, коли їх затримували у вагонах і не давали виїхати. В Києві забороняли збиратися
в конкретних місцях — зокрема, перед Верховною Радою.
Отже, зараз влада в Україні всупереч Конституції України перешкоджає мирним
зібранням, що дозволяє зробити висновок про її недемократичність.
Інші масові порушення свободи мирних зібрань та свободи асоціацій в сучасній Україні — примушення до участі в публічних заходах та до вступу в певні асоціації. Так, добре відомо, що окремі правлячі партії примушували до вступу до них чиновників місцевих
органів влади та самоврядування, а також інших бюджетників працівників — комунальної сфери, лікарів, вчителів тощо. Їх також під примусом виганяють на мітинги в підтримку влади під загрозою звільнення з роботи. На мою думку, примус до участі в мирних
зібраннях та вступу до асоціацій — порушення цих фундаментальних прав ще гірше, ніж
перешкоджання їх здійсненню.
Свобода мирних зборів і асоціацій — це лакмусовий папірець щодо наявності демо
кратії в країні, який свідчить про реальні наміри та плани владної верхівки.
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Розглянемо в історичній ретроспективі право на свободу від дискримінації за етнічною ознакою.
Всупереч усталеній думці, що першими розпочали репресії за етнічною ознакою у нацистській Німеччині, пальма першості тут належить іншій тоталітарній державі — Радянському Союзу. Ще на початку 30-х років за три роки до приходу до влади в Німеччині
Гітлера, в Радянському союзі проводилися масові репресії проти греків і поляків. Якщо
причину переслідування поляків можна знайти не і їх етнічному походженні, а в тому, що
Польща Пілсудського була відвертим ворогом Радянського Союзу — отже, поляки вважалися Сталіним носіями цих протестних настроїв — то логіку переслідування греків зрозуміти важко. Та й не було в цих переслідуваннях логіки.
Греків арештовували і кидали в табори у всьому Радянському Союзі, але найчастіше
в місцях компактного проживання: на Херсонщині, Одещині, в Криму. Багато греків було
репресовано і в Харкові — тодішній столиці України. Поляків радянська влада переслідувала з кінця 20-х років до смерті Сталіна. Їх висилали до Сибіру, Узбекистану, Казахстану,
кидали в табори, розстрілювали — все це тільки за етнічною ознакою. Нагадаємо, що нацисти почали масове переслідування євреїв у 1935 — 1936 роках. 28 серпня 1941 року,
коли вже два місяці продовжувалася війна СРСР з нацистською Німеччиною, вийшов Указ
Президії ВР СРСР про депортацію німців до Середньої Азії та Сибіру. В основному це стосувалося німців Поволжя, але з 1944 року це торкнулося і німців з визволених територій,
зокрема, українських, де німці проживали компактно в Одеській та Миколаївській областях. Усіх німців заслали до трудармії, де вони фактично були як військовополонені. Після війни їх розселили у спецпоселеннях, як й інші репресовані народи (кримських татар,
месхів, чеченців тощо). В основному вони проживали в країнах Середньої Азії.
Окрім державної дискримінаційної політики, німці відчували вкрай негативні настрої до себе серед радянського населення. Поки була свіжою пам’ять про Велику вітчизняну війну, німців за етнічною ознакою ототожнювали з німецько-фашистськими загарбниками. Отже, німців оточувало вороже середовище. Це слугувало причиною створення
німецького руху за еміграцію. Підтримували цей рух й інші причини — культурні та соціально-економічні. Німці зверталися до влади з проханням відпустити їх до ФРН і за часи
відлиги часто отримували дозвіл. З 1974 року уряд ФРН підтримував радянських німців, що значно посприяло їх боротьбі за виїзд. І хоча зазвичай вони отримували дозвіл на
виїзд, багатьом все-таки відмовляли під різними приводами. Проти німців-відмовників,
які продовжували боротися за право на виїзд, застосовували як судові, так і позасудові
репресії.
Окремою сторінкою в історії радянської дискримінаційної політики можна вважати
державний антисемітизм, і, як відповідь на нього, рух євреїв за еміграцію до Ізраїлю.
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Радянська держава почала переслідування євреїв наприкінці 40-х — початку 50-х
років. Це переслідування почалося з кампанії проти «безродних космополітів», продовжувалось у «справі лікарів», коли за особистим розпорядженням Сталіна були заарештовані
відомі лікарі-євреї, яких звинуватили у шкідництві та шпигунстві — більшість з арештованих на той час обслуговувала і самого Сталіна, й інших вождів. Більшість з лікарів було
розстріляно.
Потім «справа лікарів»поширилась на не пов’язаних з номенклатурою лікарів-євреїв,
яких зазвичай звинувачували у шкідництві проти радянських громадян. Антисемітська
істерія, запроваджена державою, сягнула такого ступеню, що на євреїв почали скоювати
напади у транспорті і в їхніх квартирах. Від лікарів-євреїв масово відмовлялися пацієнти.
Цій кампанії передувало створення держави Ізраїль в 1948 році. Тоді Сталін був зовсім інакше налаштований. Він бажав впливати на Ізраїль, і тому в 1948–1949 роках багатьом євреям-комуністам пропонували їхати до Ізраїлю, як агентам впливу СРСР.
Але, вочевидь, Ізраїль чимось дуже розчарував генералісимуса, — скоріше за все
радістю від виникнення єврейської держави і щирим й теплим прийомом першого посла
Ізраїлю в СРСР — Голди Меїр. Сталін вирішив розпочати боротьбу з євреями. Велика кількість євреїв, навіть не лікарів, в цей час були заарештовані, їх масово звільняли з роботи,
особливо з високих посад.
З цього часу радянська держава запроваджує системні переслідування євреїв. Від обмежень при прийому на роботу, до неприйняття за графою національність до вишів. Кожен єврей за радянських часів відчував на собі прояви дискримінації за етнічною ознакою як з боку держави, так і в побуті.
Державний антисемітизм відтворив побутовий, який був поширений в царській Росії.
Щодо вишів, то, щоб не пропустити в деякі з них євреїв, абітурієнтів примушували писати
дівоче прізвище матері.
В Україні переслідування євреїв були особливо жорсткими.
Багато абітурієнтів-євреїв поступали до вишів у Росії, в інших республіках СРСР,
а потім, якщо могли, переводилися до свого місця проживання.
Переслідування євреїв було однією з причин виникнення єврейського руху —
дуже потужного і тривалого — за еміграцію в Ізраїль. Другою причиною руху за виїзд
в Ізраїль була єврейська національна і культурна свідомість — сіоністська течія в еміграційному русі.
Створення держави Ізраїль сприяло підйому національного духу єврейського народу
в цілому світі. Голокост, знищення євреїв в країнах Європи нацистами згуртували євреїв.
А виникнення молодої потужної держави визвало підйом національного духу на новий
рівень. Єврейська еміграція вже під час відлиги набула рис руху. У 60-ті роки до Ізраїлю
виїхало близько чотирьох тисяч осіб.
Першими виїхали ризькі євреї. Це був справжній сіоністський рух. Його представники
виїжджали не через утиски, а тому, що усвідомлювали себе євреями, іудеями і прагнули
повернутися на історичну батьківщину.
Їх виїзд до Ізраїлю був великим досягненням в боротьбі з дискримінацією. Це стало
можливим через ентузіазм сіоністів і активну діяльність міжнародних єврейських організацій. Сіоністи показали приклад іншим євреям, які почали домагатися дозволу на виїзд
в Ізраїль. Сильно вплинула на свідомість радянських євреїв Шестиденна війна 1967 року.
З одного боку вона сприяла піднесенню їхніх національних почуттів. З іншого боку шестиденна війна остаточно зіпсувала стосунки Ізраїлю і СРСР. Після неї дискримінація євреїв
в СРСР посилюється, а дозвіл на виїзд отримати стало дуже важко. Число людей, які отримали «відмову», значно зросло. Бути у «відмові» можна було дуже довго — навіть де278
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сятиріччя. А цей статус вибивав людину із соціуму. На відмовників чекали утиски на роботі або її втрата, пониження на посаді, цькування дітей в школі, профілактичні виклики
до КДБ тощо.
Основною формою боротьби «відмовників» на той час були скарги, звернення, петиції як окремих осіб чи родин, так і цілі петиційні кампанії.
Постійним місцем паломництва євреїв і співчуваючих був Бабин Яр.
29 вересня на місці трагедії збиралися багатолюдні мітинги, на яких вшановували
пам’ять загиблих під час Голокосту, читалися молитви і покладались вінки. З пожвавленням єврейського руху набагато збільшилась і кількість відвідувачів Бабиного яру.
Там виступали не тільки єврейські громадські діячі, а й представники інших дисидентських рухів, наприклад, відомі промови Івана Дзюби та Віктора Некрасова на цих траурних мітингах.
Влада боролася навіть з такими проявами національних почуттів. Представниками
влади проводилися альтернативні мітинги, а активістів незалежного мітингу часто затримували, не давали доїхати до Києва, викликали на профілактичні бесіди тощо.
З 1970 року в Москві почав видаватися інформаційний бюлетень єврейського руху
за виїзд до Ізраїлю — «Исход». З 1971 року його замінив «Вестник исхода». А у 1972 році
вийшли в світ два випуски «Белой книги исхода».
Відмовники швидко зрозуміли, що, той хто тихо чекає на виїзд, може просидіти так
дуже довго, а того, хто активно бореться за свої права, влада намагається позбутися і, як
правило, випускає геть.
Але активних відмовників часто чекали переслідування з боку влади. Їх арештовували і кидали в табори і за антирадянську агітацію і пропаганду і за вигаданими кримінальними статтями.
З початку 70-х років одним з основних методів боротьби стають мітинги і демонстрації. Це був ефективний метод, адже він привертав увагу людей як в країні, так і за її межами. Найефективнішими були демонстрації у Москві, але українським відмовникам брати
в них участь заважали випереджаючі заходи КДБ: затримка, зняття з потягів, тощо.
В Києві регулярно проводилися демонстрації біля ОВІРу, УМВС, біля приймальні Президії ВР УРСР, тощо.
Під час політики «розрядки» в середині 70-х років радянська влада все-таки відпускала євреїв в еміграцію. Більш того, деяких активістів інших правозахисних рухів єврейської національності намагалися примусити подати документи на виїзд. Ситуація змінилася у 1979 році, коли отримати дозвіл на виїзд стало практично неможливо.
Проти відмовників посилилися репресії. Але і з боку відмовників форми боротьби
стали більш жорсткими. Одним з засобів протесту в цей час стає масове голодування.
Так 11 листопада 1980 року, в день відкриття Мадрідської наради з питань безпеки
і співробітництва в Європі відбулося голодування відмовників з різних міст і республік
СРСР. В ньому взяли участь харків’яни і кияни.
Іншою великою акцією було перехресне голодування київських та одеських відмовників, розпочате 15 березня 1982 року. Голодування влаштовувалися як з вимогою отримання дозволу на виїзд, так і з вимогою припинити переслідування конкретних осіб
та євреїв в цілому.
В єврейському русі була ще одна течія — «культурники». Вони мали культурологічні
цілі: боролися за реалізацію культурних і релігійних прав єврейського народу, за створення умов для розвитку єврейської культури, вивчення мови, виховання дітей, тощо.
Еміграція була, на їх думку, другорядним питанням, яке мало бути вільним вибором кожного, але перш за все треба було відтворити єврейську культуру на місті. В тоталітарній
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державі цей рух був приречений. КДБ стежило за представниками цього руху. Вони намагалися перешкоджати зборам «культурників», викладанню івриту, тощо. Були випадки, коли тих, хто викладав іврит, засуджували за антирадянську агітацію та пропаганду
(ст. 187-1 КК УРСР).
Взагалі дії і проти відмовників, і проти культурників були однаковими. Зазвичай судили їх за усіма відомими статтями: 62 (антирадянська агітація і пропаганда з метою підриву радянської влади) і 187-1 (те ж саме, тільки без мети підриву).
В 70-ті роки звичайним методом переслідування відмовників була фабрикація кримінальних справ. Часто використовували й інші методи тиску: побиття нібито хуліганами,
погрози, профілактичні виклики до КДБ, відкрите стеження. З 1979 року арешти почастішали. Найбільша кількість засуджених відмовників в період 1979–1983 рр. була в Києві —
10 осіб. У Харкові відбулися процеси над Олександром Парицьким у 1981 році, Юрієм Тарнопольським — 1983 рік, і над Євгеном Айзенбергом — 1985 рік.
Українські правозахисники підтримували єврейський рух за виїзд до Ізраїлю. Одним
із самих активних захисників відмовників був Йосиф Зісельс — активіст єврейського
культурницького руху, український правозахисник, член Української Гельсінської групи.
Виступав на захист євреїв і українські релігійні діячі: так Іосип Тереля у листі до німецьких католиків засуджував державний і побутовий антисемітизм в СРСР і зазначав, що це
явище об’єднує фашистів і комуністів.
Ситуація з відмовниками змінилися тільки після 1985 року, коли почалася горбачовська «перебудова». Тоді майже всі відмовники отримали дозвіл на виїзд, а єврейський
культурницький рух став легальним. Наприкінці 80-х — початку 90-х років в багатьох містах починають працювати єврейські культурні центри, з’являється представництво Ізраїлю в Україні — «Сохнут», який діє у всіх обласних центрах. Починає працювати «Хесед» —
організація соціального захисту євреїв. В культурних центрах запроваджується вивчення
івриту, єврейської історії, культури. З’являються єврейські середні школи з обов’язковим
вивченням івриту, дитячі садочки.
Єврейська громада починає жити нормальний життям без перешкод та утисків з боку
держави. Побутовий антисемітизм залишився, але в дуже малому обсязі. Багато віруючих
євреїв організували релігійні громади — ортодоксальні, хасидські, реформістські тощо.
Релігійні єврейські рухи, об’єднані під час тоталітаризму, почали жити за своїми правилами
і законами. Отже, ситуація з єврейською громадою в Україні загалом є демократичною.
Дещо інакше складається ситуація з кримськими татарами. Їх права досі повністю не
відновлені.
18 травня 1944 року цілий народ — кримські татари — був звинувачений у зраді батьківщини і депортований з Криму. Спецпоселення кримських татар були в Узбекистані, Туркменії, Казахстані, Киргизії, на Уралі. Найбільшою кількість татар була в Узбекистані. Саме
звідти почався рух кримських татар за повернення на батьківщину, пробуджений відлигою. Його ініціатори були кримськотатарські комуністи, ветерани війни і праці, які після засудження культу особи Сталіна намагалися привернути увагу влади до одного з най
страшніших сталінських злодіянь — депортації цілого народу. На той час єдиною формою
їхньої боротьби були петиції до влади. Активісти цього руху агітували народ боротися за
повернення до Криму, збирати підписи, закликали звертатися до владних структур.
У селах, районах і містах виникали ініціативні групи. На початку 60-х років петиції
підписували більше 100 тисяч чоловік. Рух кримських татар став всенародним.
Проте, влада не звертала на це уваги, вона була глухою до прагнень цілого народу. а на
початку 60-х років почалися репресії. Вони призвели до спаду петиційних кампаній.
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Проте з 1964 року кримськотатарський рух переходить до більш активної боротьби.
Починаються масові мітинги і демонстрації кримських татар. Зазвичай вони проводилися на всі радянські свята. Відзначали кримські татари і день депортації — 18 травня.
Поминали загиблих під час переселення, одягали траур і навіть у ночі розвішували траурні стяги на адміністративних будівлях.
Можливо, саме через їхні дії у 1967 році до Кримінального кодексу РСФСР була введена сумнозвісна стаття 190’ та її аналоги до кримінальних кодексів інших республік СРСР.
Активістів масових заходів почали викликати до міліції або до партійних органів та
роз’яснювати зміст нової статті, натякаючи на можливість її застосування.
Проте нова хвиля руху зростала. У 1966 році серед кримських татар активісти провели опитування з метою встановлення кількості жертв депортації. Результати були направлені ХХІІІ з’їзду КПРС. Звернення підписали 130 тисяч чоловік.
У жовтні 1966 року пройшли масові мітинги у зв’язку з 45-річчям утворення Кримської АССР. Ці мітинги розігнали міліція і армія, а десятки її учасників засудили за статтею 190’ Кримінального кодексу РСФСР або її аналогами в республіках..
Але активність кримських татар призвела до поступок з боку влади. 9 вересня
1967 року вийшло два Укази Президії ВР СРСР «Про порядок застосування частини 2 Указу Президії ВР СРСР від 28 квітня 1956 року» і «Про громадян татарської національності,
що раніше проживали в Криму». Указ 1956 року знімав режим спецпоселень з кримських
татар, проте забороняв їм селитися в Криму. Нові укази знімали з них тавро «зрадників
батьківщини та дозволяли селитися по всій території СРСР», зокрема, в Криму, але в цих
указах проявилося ставлення радянської влади до нацменшин. Імперське ставлення до
народів, що населяли СРСР не можна було приховати.
Незважаючи на укази, кримським татарам було дуже важко вертатися на батьківщину. Постійно виникали майнові, земельні питання. Навіть за часи незалежної України, після розпаду СРСР, не можна сказати, що питання співвідносин кримських татар і влади
Кримської автономії вирішене. Постійно і зараз виникають питання про ненадання землі,
заборону будівництва тощо. Кримські татари вдаються до масових акцій протесту, виходять на мітинги, навіть голодують.
У керівництва країни за двадцять років незалежності не було політичної волі вирішити це питання.
Не менш трагічною була доля турків-месхетинців. За наказом Сталіна вони були всі
виселені до Сибіру і Казахстану на спецпоселення.
Їх також звинуватили у зраді і співпраці з німцями. Після смерті Сталіна месхам довгий час відмовляли в дозволі повернутися на батьківщину, навіть, коли спецпоселення
перестали існувати. Остаточно вони повернулися на батьківщину тільки під час пере
будови.
Серед переселених народів треба ще згадати чеченців та інгушів, яких за часів Сталіна теж звинуватили у співпраці з німцями і масово вивозили на спецпоселення. Але після
його смерті чеченці та інгуші, на відміну від кримських татар, вільно поверталися за своїм
бажанням на батьківщину.
Однак вже сучасна Росія почала війну з Чечнею, коли республіка зажадала відокремитися від Росії. Ця війна забрала життя багатьох чеченців і росіян, і в прихованому вигляді
продовжується і досі. Ми можемо стверджувати, що сучасна Росія успадкувала імперські
комплекси СРСР і царської Росії у своєму ставленні до нацменшин. Взагалі, розпад такої
імперії, як СРСР — це надзвичайне геополітичне явище, яке ще не повністю відбулося,
і тим більше не повністю осмислене людством.
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Кожна незалежна республіка демонструє різний підхід до вирішення проблем з нацменшинами. В країнах Балтії — Естонії, Латвії виникали питання з російськомовним населенням. Його права так чи інакше обмежувалися, але це було недовго і зараз зійшло
нанівець.
В Україні, яка є багатонаціональною країною, за радянських часів дискримінація
національних меншин була дуже жорстокою. ми вже згадували долю греків, ассірійців,
кримських татар, євреїв. Саме в Україні під час окупації німцями було тотальне знищення
євреїв. Зазвичай, німці використовували місцевих поліцаїв для відлову і вбивств євреїв,
але частина населення переховували євреїв, не зважаючи на те, що ризикували при цьому власним життям. В Києві місцем масових розстрілів євреїв став Бабин Яр, в Харкові —
тракторний завод. Там знаходяться місця масових поховань євреїв. Тут проходять щорічно мітинги в річниці розстрілів.
В Радянському Союзі так само переслідували і ромів.
Їх, навіть, часто не брали до середніх шкіл, мотивуючи це тим, що у них немає прописки.
Зараз в Україні ситуація з дискримінацією на національному ґрунті змінилася на краще. Немає взагалі графи «національність» в паспорті. Тобто держава зробила багато розумних кроків для забезпечення рівноправ’я і толерантності.
Однак це не стосується правоохоронних органів. В українській міліції є таке ганебне
явище, як расовий профайлінг. Сутність його в тому, що міліціянти затримують людину
за зовнішніми ознаками (дуже поширене висловлювання «лицо кавказской национально
сти»). Привидом для затримання можуть бути тільки ознаки неслов’янської зовнішності,
які можуть свідчити, що людина є мігрантом або іноземцем. Більшість іноземних студентів, серед яких правозахисні організації проводили моніторинг, скаржилися на постійні
затримання їх міліцією, часто з метою вимагання хабара. За часів перебування на посаді
міністра внутрішніх справ Ю. Луценка з цим почалися боротися, але після його усунення
з посади все почалося знову.
Ситуація з ромами теж не покращилась. По-перше, вони відчувають побутовий расизм, по-друге, їм часто відмовляють в реєстрації, в купівлі землі, в доступі до медичної
допомоги і, навіть, у вступі до середніх шкіл та вишів. Безробіття серед ромів — найвище
в україні порівняльне з іншими етнічними групами. Громадські організації ромів через
свої засоби масової інформації повідомляють про такі випадки і борються разом з правозахисниками з расизмом.
Не можна не сказати про зростання рівня суспільної нетолерантності. На виборах до
ВР України, які щойно відбулися, ВО Свобода набрала більше 10% голосів, і відповідно
пройшла до парламенту. Більшість голосів їм дали західні регіони, але і в східних областях вони подолали 5%-й бар’єр. Безумовно, це результат настроїв населення проти влади
і недовіри до опозиції, і виборців приваблює радикалізм «Свободи, але все ж таки приход
у владу націоналістів викликає пересторогу. Тим більшу, що вони раніше мали набагато
скромніші результати на виборах. Їх наявно дискримінаційні гасла і популістські положення програми — етнічне представлення у владі, мігрантофобія, повернення смертної
кари — не повинні були б розповсюджуватись у справжній демократичній країні.
Післяімперська хвороба ксенофобії буде ще довго вражати країни колишнього СРСР.
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Стаття 18 Європейської конвенції проголошує:

Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені.

Зауважимо, що аналогічна норма відсутня в Міжнародному пакті про громадянські
та політичні права.
У контексті цього видання стаття 18 Конвенції цікава тим, що саме вона може застосовуватися, коли йде мова про звинувачення держав у порушенні прав і свобод з політичною метою.
Історія Радянської України подає багато прикладів політично обумовлених переслідувань в 60-ті — 80-ті роки минулого століття, які маскувалися під примусове лікування
в психіатричній лікарні психічно хворих, а насправді здорових правозахисників (Леонід
Плющ, Микола Плахотнюк та інші) або під сфальсифіковані кримінальні справи — Вяче
слава Чорновола, Миколи Горбаля Василя Овсієнка та інших.
30 жовтня 1979 року УГГ за підписами Оксани Мешко, Ніни Строкатої та Ірини Сеник
оприлюднила документ «Ляментація» — про фабрикування кримінальних справ проти
дисидентів:
«Брудне звинувачення Горбаля, брутальний арешт його — це нове свідчення того, що пора політичних процесів на Україні минає, настає час, коли політв’язнів запроторюють
до кримінальних таборів, штучно притягують їх у кримінальних справах. Робиться це,
безперечно, для того, щоб збити хвилю протестів проти політичних процесів в СРСР,
зменшити кількість політв’язнів у таборах особливо суворого режиму і тим самим ослабити їхню єдність, поставити правозахисників у особливо тяжкі умови, звести наклепи на рух за права людини… А звинувачення в зґвалтуванні зручне ще й тим, що, згідно зі ст. 70 КПК УРСР, процес про зґвалтування може слухатися за зачиненими дверима,
а тому ні рідні, ні друзі підсудного не матимуть навіть формальної можливості бути
присутніми на суді. Крім того, це великий козир для пропаганди — дискредитувати таким чином українських правозахисників».

Ось уривок з інтерв’ю з Миколою Горбалем:

Я вертаюся додому — і мене тут же б’ють, збивають, і я вже завезений на Лук’янівку, як
той, хто хотів згвалтувати. Там різні називаються прізвища, але я хотів би одне уточнити, що ті дружинники, випадкові люди, які прибігли її рятувати — це люди, які працюють в одній бригаді, тобто вона була бухгалтером в цій будівельній конторі. Це потім
я показував суду, що це сплановано було. Не могли люди, які випадково прийшли чергувати у народній дружині, разом працювати. Це раз.
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По-друге, стаття в мене була друга — за опір. Цієї статті не було, бо я йшов одразу
с приводу згвалтування. Мене били ногами, мене отак ось вони кинули і товкли в обличчя ногами. Все було з кров’ю, все було пухле, розбите обличчя. Я прийшов, коли мене приве
зли на другий день спухлий, домагався лікаря, домагався експертизи. Нічого не робилося,
поки не прийде слідчий. Слідчий мені сказав: «Не робіть цього». Я кажу: «Та як не робіть?
Мене побили, подивіться, що зі мною зробили, а я, виявляється, винен — я когось хотів
згвалтувати.» — «Не робіть цього.» Я таки домігся, що прийшов лікар і зняв експертизу,
побої і все це. Через п’ять-шість днів приходить слідчий і показує статтю — що на мене
відкрито статтю за опір цим людям. Каже: «Я ж вам казав — не робіть цього? Маєте
нову статтю. Не вони вас били, а вони захищались від вас». Так я отримав ще одну статтю. Виявляється, що не вони били, а вони захищались від мене, тому я побитий.
За те так зване насильство мені дали п’ять років, за опір — два , але по сукупності методом поглинання вийшло п’ять.

Наводимо уривок з інтерв’ю з Василем Овсієнком:

До мене приїхала 18 листопада 1978 року Оксана Яківна Мешко — член Гельсінської групи, з нею Ольга Гейко, Ольга Бабич-Орлова з Житомира. Вона сестра політв’язня Сергія
Бабича. Оксана Яківна мала зі мною розмову про те, що нікому працювати в Гельсінській
групі. Я погодился працювати в Гельсінській групі — погодились, що я напишу текст про
становище цих засланців, а я мав таку інформацію, бо я вів широке листування, і також
про становище піднаглядних, таких як я сам. Я вів широке листування з цими також.
Я справді такі тексти дуже швидко написав. Але в цей день сталося ось що. Коли ми
вийшли на автобусну зупинку, щоб їх відправити вже до Радомиша і далі, то тут проїхала мимо нас машина ГАЗ-69. Проїхала метрів сто, потім повертається назад, зупинилася коло нас: «Кто вы такие, почему вы здесь?» — «Я — Оксана Яківна Мешко,
а Ви хто?» — каже ім Оксана, і Ольга теж дістала пашпорта. Вони, значить, запихають
нас у машину, нічого не кажучи. «Садитесь, садитесь», нас в сільраду повезли, там обшукали, розділили всіх окремо в різних кімнатах, обматюкали, звичайно ж таки. Зокрема,
я відмовлявся будь що говорити їм — чого вони зі мною так поводяться? Чого, власне?
Ми ж нічого не порушили. Що ми, громадський порядок порушили, чи що? Одне слово, то
була історія дуже бридка. Я відмовлявся відповідати. Зрештою, міліціонер схопив мене
за комір і попустив у двері. Отака була подія.
Ну, я як джентльмен, бо образили в моїй присутності жінок, 1 грудня 1978 року написав
заяву до прокуратури про те, що щодо нас було порушено декілька статей Крімінального
Кодексу. Результат виявився досить швидко. Вже 8 грудня, коли я наступного разу приїхав на відмітку до міліції, то мій наглядач Віктор Славинський, котрий, до речі, був при
тому, як нас затримували в селі, з великою радістю повідомив мені, що мене чекають
у прокуратурі. Я пішов у прокуратуру, і там мені оголосили про порушення кримінальної
справи проти мене за опір працівникам міліції з застосуванням насильства — себто до
п’яти років. Я власноручно писав покази, щоб ніяких не було спотворень. Щоправда, мене
відпустили додому в цей день.
Я повернувся пізно, ще докінчив у цей вечір писати про Мордовію — я десь там на
46 сторіночок невеличких там написав текст. В основному там було про Василя Стуса. Дописав ще в цей вечір його і заховав цей текст. Ну, звичайно, з мене в цей день було
взято підписку про невиїзд і ясно було, що вже я з цих пазурів не вилизнуся. Я сповістив
Оксані Яківні Мешко і Ользі Гейко про те, що така біда наді мною.
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Слідство тривало недовго, десь там 2–3 допити. Вони шантажували декількох моїх односельчан, щоб вони давали покази, і дехто з них там дещо попідписував, потім на суді
вони відмовлялися від того. Але їм достатньо було того, що засвідчив міліціонер. Хоч
експертизу тому плащеві, з котрого я ніби то одірвав гудзики, вони зробили аж через
29 днів, коли взяли на огляд того плаща.
Це була комедія. Суд цей був 7 і 8 лютого вже 1979 року, в мене був добрий захисник —
Мартиш Сергій Макарович, його порадила Оксана Яківна Мешко. І він на суді пропонував
цю справу припинити проти мене за відсутністю складу злочину і події як такої, а порушити справу проти так званого потерпілого — того капітана міліції Славинського.
Публіки було досить таки багато, на превелике диво, суд був відкритий. На суді був Ігор
Кравців, котрий приїхав до мене з Харкова, недавно тільки його випустили з-під нагляду,
він зважився до мене приїхати, і я це дуже високо ціную. Приїхала Ліна Борисовна Туманова з Москви. Вона мала диктофон і вона записала весь цей процесс. Це з кола Сахарова. Вона була пізніше заарештована, протримали її декілька місяців, в неї виявилося
білокрів’я, її випустили, і вона через місяць померла. Я від неї мав листа одного, на Уралі
вже будучи. Так от, цей процесс набув великого розголосу і моє останнє слово було записане і поширене в самвидаві. Воно було досить таке різке. Але мені дали три роки позбавлення волі, і я зарештований був в залі суду 8 лютого, на другий день суду. 

За радянських часів правовий захист в таких випадках був неможливим. Сьогодні
застосування європейських механізмів в окремих випадках політичних переслідувань
в країнах-членах Ради Європи може дати позитивні результати. Вивчення практики Європейського суду з прав людини за статтею 18 Конвенції є дуже важливим для успішного
захисту жертв переслідувань за політичними мотивами.
Європейський суд розглянув понад 200 справ щодо можливого порушення статті 18
Конвенції. І лише у трьох визнав її порушення державами: у справі Гусинський проти Росії
(заява № 70276/01), Чеботарь проти Молдови (заява № 35615/06) та Луценко проти України (заява № 6492/11).
У інших справах, де суд не знайшов порушення, заявники також стверджували про порушення своїх прав разом зі статтею 18 Конвенції. Так, у справі Енгел та інші проти Нідерландів двоє заявників стверджували, що вони були піддані дисциплінарному стягненню
за публікації у військовому журналі через їхню діяльність у профспілках, а не, як стверджував уряд, з метою запобігання порушення правопорядку в армії.
Стаття 18 не має автономного незалежного значення: вона може бути застосована
лише поряд з порушенням якоїсь іншої статті Конвенції чи якогось права, передбаченого Конвенцією. У такій ситуації Суд не тільки визнає, що відбулося порушення певного
права. Він також визначає, з якою метою відбувалося обмеження прав людини, і чи є така
мета легітимною.




Архів ХПГ.

Рішення від 19 травня 2004 року, доступне українською тут: http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/
pdf/001-113001.


Рішення від 13 листопада 2007 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-83247.


Рішення від 3 липня 2012 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-112013.

Рішення від 8 червня 1976 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-57479.
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Наприклад, у трьох вищезазначених справах, де було визнано порушення статті 18
Конвенції, мова йшла про її порушення разом зі статтею 5 Конвенції. Це були випадки,
коли суд визнав, що особа була заарештована не з метою кримінального переслідування
чи з іншою метою, що є легітимною відповідно до статті 5 Конвенції. При цьому Суд не
обов’язково повинен вказувати ці реальні мотиви влади. Проте, як правило, ці причини
мають політичний характер у широкому сенсі: позбавлення власності, обмеження можливості висловлювання політичної позиції тощо.
Стаття 18 Конвенції дає захист проти зловживання владою з боку держави чи порушення нею презумпції добропорядності дій держави. Так, у справі Камма проти Нідерландів, Комісія зазначила: «Стаття 18, як і стаття 14 Конвенції, не має автономної ролі. Вона
може бути застосована тільки у поєднанні з іншою статтею Конвенції. Однак, може бути
ситуація, коли є порушення статті 18 у поєднанні з іншою статтею Конвенції, проте немає
порушення цієї статті окремо».
Європейський Суд з прав людини встановив достатньо високий стандарт доказування порушення статті 18 Конвенції.
З однієї сторони, тягар доведення порушення статті 18 повністю лежить на заявнику,
оскільки презюмується, що влада обмежує права людини з «добрим наміром» і не зловживає владою.
З іншої сторони, надані докази мають бути достатньо переконливими.
У справі Енгел та інші проти Нідерландів заявник не зміг довести мотиви влади.
Так само як і в справі Хендісайд проти Великобританії заявник не зміг довести, що конфіскація його книжки була зроблена з політичною метою, а не з метою «захисту моралі»
дитячої аудиторії.
Також у низці справ Суд через встановлення високого стандарту доказування вирішив не розглядати окремо питання порушення статті 18 Конвенції, задовольнившись
визнанням заявленого порушення права за іншою статтею.
Важливо більш докладно розглянути наступні декілька справ, що на сьогодні є одними з найбільш важливих у контексті практики ЄСПЛ щодо статті 18 Конвенції.
Гусинський проти Росії

Володимир Гусинський був головою правління та мажоритарним акціонером медіа
холдингу ЗАТ «Медіа-Міст», що серед іншого контролював популярний телеканал «НТВ»
в Росії. 15 березня 2000 року проти нього була порушена кримінальна справа за звинуваченням у шахрайстві. 13 червня 2000 року він був затриманий. 16 червня 2000 року йому
було пред’явлено обвинувачення у шахрайстві й випущено під підписку про невиїзд. Під
час його арешту до нього звернувся виконуючий обов’язки міністра друку та ЗМІ з пропозицією припинити усі кримінальні обвинувачення Гусинського, якщо він продасть
«Медіа-Міст» «Газпрому» по ціні, що буде вказана «Газпром». 20 липня 2000 року була




Рішення від 19 вересня 1971 року, доступне тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-49216.

Рішення від 7 грудня 1976 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-57499. Також дивіться інші рішення, де Суд відхилив заяви про порушення статті 18 Конвенції, не маючи
серйозних доказів, що їх підтверджували: Х проти Німеччини, рішення від 11 липня 1973 року, http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-3189; МакФрилі проти Великобританії, рішення http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-74412.


Див. наприклад справу Спорронг та Лоннрот проти Швеції, рішення від 23 вересня 1982 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57580; справу Бозано проти Франції, рішення
від 18 грудня 1986 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57448.
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підписана Угода між виконуючим обов’язки міністра та Гусинським щодо продажу медіа
компанії в обмін на закриття усіх кримінальних справ та гарантування йому безпеки.
26 липня проти Гусинського були закриті усі кримінальні справи. 21 серпня заявник виїхав з країни, а після цього медіа холдинг відмовився виконувати підписану угоду, стверджуючи, що вона була укладена під примусом. У вересні проти Гусинського були відкриті
нові кримінальні справи. У грудні він був затриманий в Іспанії, проте 4 квітня 2011 року
іспанський суд відмовив у його екстрадиції до Росії.
Європейський суд у своєму рішенні від 19 травня 2004 року зазначив, що уряд не заперечив наявності «Липневої угоди». Він також додав:
«76. На думку Суду, призначення таких елементів публічного права як кримінальне провадження та взяття під варту в якості запобіжного заходу полягає не в тому, щоб
бути частиною стратегії в комерційних угодах. Такі факти, як звернення «Газпрому»
до заявника з проханням підписати «Липневу угоду», коли той перебував у слідчому ізоляторі, підтвердження такої угоди підписом міністра країни і її подальше виконання
державним слідчим, що припинив кримінальну справу, підтверджують припущення, що
кримінальне переслідування заявника використовувалося для того, щоб його залякати.
77. Враховуючи ці обставини, Суд не може не прийти до висновку, що обмеження свободи
заявника, допустиме пунктом 1 (с) статті 5, було застосовано не тільки з тим, щоб
він постав перед компетентними органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні
ним правопорушення, але також і по зовсім іншим причинам.»

Відповідно, Суд визнав порушення статті 18 Конвенції у поєднанні зі статтею 5.
Чеботарь проти Молдови

У 1997 році Михайло Чеботарь був керівником молдовської державної електроенергетичної компанії «Молдтранселектро». Ця компанія уклала договори на поставку електрики з України до Молдови з українською державною електроенергетичною компанією,
українською приватною компанією та молдовською приватною компанією «Оферта
Плюс». Зокрема, один з договорів передбачав, що «Оферта Плюс» заплатить українській
компанії за електрику в доларах США, а «Молдтранселектро» компенсує це їй у молдовських леях. «Оферта Плюс» відповідно до договорів сплатило близько 33 млн. доларів США.
Проте Міністерство фінансів Молдови відмовилося сплатити частину коштів. У жовтні
1998 року «Оферта Плюс» подала цивільний позов до Мінфіну та «Молдтранселектро»
й суди різних інстанцій підтвердили її право на отримання 20 млн. молдовських леїв. 7 лютого 2001 року Верховний суд Молдови відхилив апеляцію Мінфіну. У квітні 2004 року
«Оферта Плюс» подала скаргу щодо невиконання рішення суду. Мінфін запросив допомогу Генеральної прокуратури Молдови, котра 19 жовтня 2004 року порушила кримінальну
справу. 10 лютого 2005 року Верховний суд переглянув своє рішення на користь Мінфіну.
25 жовтня 2005 року кримінальна справа була закрита. У 2006 році «Оферта Плюс» подала заяву до Європейського суду з прав людини. Після цього, 26 квітня 2006 року, кримінальна справа була знову відкрита, а 9 серпня 2006 року Чеботарь став підозрюваним за
те, що написав листа до Мінфіну 25 березня 1998 року з проханням випустити державні
облігації для покриття боргу перед «Оферта Плюс» за спожиту електроенергію. Директору «Оферта Плюс» були пред’явлені аналогічні звинувачення. Того ж дня вони були заарештовані на 10 днів. За словами Чеботаря, до арешту слідчий дав йому зрозуміти, що
його арешт та звільнення залежать від того, чи погодиться він дати необхідні свідчення.
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Чеботарь був під вартою до 19 листопада 2006 року, після чого був звільнений під заставу.
27 червня 2007 року Чеботарь був виправданий судом.
Європейський суд звернув увагу, що метою попереднього затримання є подальше розслідування кримінальної справи, котре повинно підтвердити чи розвіяти підозри, що є підставою для арешту. Проте вимога обґрунтованої підозри є важливим елементом гарантії від
свавільного арешту. Того факту, що підозри є добросовісними, не достатньо. Слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об’єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. Суд підкреслив
у зв’язку з цим, що за відсутності розумної підозри особа не може бути затримана з метою
примусити її дати свідчення чи виявлення фактів, котрі можуть обґрунтувати підозру.
Суд визнав, що тримання Чеботаря під вартою з 9 серпня по 19 листопада 2006 року
не ґрунтувалося на розумній підозрі у вчиненні ним злочину, оскільки це суперечило ви
сновкам судів цивільної юрисдикції. Тобто, не було ніяких підстав для його арешту та тримання під вартою. Беручи до уваги винесене раніше Європейським судом з прав людини
рішення у справі Оферта Плюс проти Молдови10 від 19 грудня 2006 року, Суд зазначив, що
реальною метою кримінального розслідування, а також арешту Чеботаря та його тримання під вартою, було чинення тиску на нього з метою припинення розгляду справи
в Європейському суді з прав людини. Тому Суд вважав, що обмеження права заявника на
свободу переслідувало інші цілі, ніж передбачені статтею 5 §1 (с).
Ходорковський проти Росії11

Михайло Ходорковський до його арешту був одним із найбільш заможних людей Росії.
Він володів компанією ЮКОС та іншими великим підприємствами. На початку 2003 року
він оголосив, що підтримає фінансово у великих розмірах опозиційні політичні партії «Яблуко» та «Союз правих сил». Він також робив низку заяв, що критикували антидемократичну політику уряду. Ходорковський заснував неприбуткову Фундацію Відкрита Росія,
що фінансувала різноманітні проекти в країні.
Він був затриманий й перебував під вартою з 25 жовтня 2003 року до 31 травня
2005 року, до моменту коли вирок у його справі набув чинності. Його звинувачували у низці
економічних злочинів: шахрайстві, ухиленні від сплати податків та інших. Розглядаючи цю
справу, Європейський суд визнав порушення декількох аспектів статті 3 та 5 Конвенції, а також окремо розглядав питання щодо можливого порушення статті 18 Конвенції у поєднанні
зі статтею 5. Заявник стверджував, що причинами його тримання під вартою, було досягнення політичних цілей та заволодіння майном його компанії. У зв’язку з цим Суд зазначив:
«255. Суд повторює, що вся структура Конвенції лежить на загальному припущенні,
що державні органи в державах-членах діють сумлінно. Дійсно, будь-яка державна
політика або окремі заходи можуть мати «приховані цілі», і презумпція сумлінності є спростовною. Однак, заявник, стверджуючи, що його права і свободи були
обмежені з неправильною метою повинні переконливо довести, що реальною метою влади було не те ж саме, що вона проголосила (чи яку можна логічно вивести
з контексту її дій). Простої підозри, що влада використала свої повноваження для

10

У цій справі питання щодо порушення статті 18 Конвенції не піднімалося. Доступне англійською тут: http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78585.

11
Рішення від 31 травня 2011 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-104983.
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деяких інших цілей, окрім тих, які визначені Конвенцією, не достатньо, щоб довести, що стаття 18 була порушена.
256. Коли зроблено заяву про порушення статті 18, Суд застосовує дуже суворий
стандарт доказування, як наслідок, є лише декілька справ, де було визнано порушення цих положень Конвенції…Суд зауважує, що немає нічого у практиці Суду на
підтримку заяви заявника, що коли встановлений неправильний мотив у справі,
то тягар доказування переходить до держави-відповідача. Суд вважає, що тягар
доказування в таких умовах повинен лежати на заявнику.
257. У даному випадку заявник посилався на різні джерела, які підтверджують його
твердження про «неправильний мотив». По-перше, він запропонував суду розглянути факти, пов’язані з його бізнесом і політичною діяльністю, а також основні напрямки політики, прийнятої адміністрацією президента у відповідний час. Дійсно,
ці факти не можуть бути проігноровані. Зокрема, Суд визнає, що заявник мав політичні амбіції, які за загальним визнанням, пішли врозріз з основною лінією адміністрації, що заявник, як багатий і впливовий чоловік, може стати серйозним політичним гравцем і вже підтримував опозиційні партії, і що це була державна компанія,
яка отримала найбільшу вигоду від роззброєння промислової імперії заявника.
258. З іншого боку, будь-яка особа в положенні заявника могла б зробити подібні
звинувачення. В дійсності, це було б неможливо переслідувати підозрюваного з
профілем заявника без далекосяжних політичних наслідків. Той факт, що політичні опоненти підозрюваного або бізнес-конкуренти можуть прямо або побічно скористатися з його перебування у в’язниці, не повинен перешкоджати владі
здійснювати кримінальне переслідування такої людини, якщо існують серйозні
звинувачення проти нього. Іншими словами, високий політичний статус не дає
імунітету. Суд переконаний, що звинувачення проти заявника мали «обґрунтовану підозру» у значенні статті 5 §1 (с) Конвенції.
259. Тим не менш, поєднання зазначених вище факторів переконало багато людей в тому, що переслідування заявника було викликано бажанням прибрати його з політичної сцени, і, в той же час, привласнити його багатства. Заявник велику вагу надає
цим заявам: зокрема, він посилається на резолюції політичних інституцій, неурядових організацій, заяви різних публічних фігур і т.д. Суд взяв до відома ці думки. Слід,
однак, нагадати, що політичний процес і судовий процес принципово різні. Це часто
набагато простіше для політиків зайняти тверду позицію, ніж для суддів, оскільки
суддя повинен засновувати своє рішення тільки на доказах в юридичному сенсі.
260. Нарешті, суд звертається до висновків низки процесів у європейських судах,
пов’язаних із колишніми керівниками ЮКОСу і активів ЮКОСу. Ці висновки, напевно, є найсильнішим аргументом на користь скарги заявника відповідно до статті
18 Конвенції. Тим не менш, докази та правові аргументи перед тими судами могли
відрізнятися від тих, що були розглянуті в цій справі. Що ще більш важливо, припу
скаючи, що всі суди мали ті ж докази й аргументи перед ними, Суд повторює, що його власний стандарт доказування, що застосовується до статті 18, дуже високий
і може відрізнятись від того, що застосовується на місцевому рівні. Суд визнає, що
справа заявника може викликати певні підозри щодо реальних намірів влади, і що ця
підозра може бути достатньою для національних судів для відмови у екстрадиції,
відмови від правової допомоги, видання судових заборон проти російського уряду, вирішувати питання щодо компенсації і т.д. Однак, цього не достатньо для цього Суду, щоби дійти висновку, що увесь правовий механізм держави-відповідача в даному
випадку від самого початку був неправильно використаний, що від початку і до кінця органи влади діяли недобросовісно та з кричущою неповагою до Конвенції. Це ду-
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же серйозне звинувачення, що вимагає неспростовних і прямих доказів. Таких доказів, на відміну від справи Гусинського, що була цитована вище, немає в цій справі.»

За таких обставин, Європейський суд не знайшов порушення статті 18 в цьому випадку.
Нафтова компанія ЮКОС проти Росії12

Нафтова компанія ЮКОС була відкритим акціонерним товариством, домінуючим власником якої був М. Ходорковський. У грудні 2003 року після перевірки податкової інспекції
до компанії були висунуті серйозні звинувачення у несплаті податків за 2000 рік, а пізніше
й за наступні три роки. Компанія мала сплатити у результаті приблизно 2 888 227 669 євро.
У результаті судового процесу, що тривав у 2004 році ця сума була незначно зменшена до
2 814 667 452 євро. Пізніше компанії, а також іншим її дочірнім компаніям були висунуті
різні звинувачення в ухиленні від оподаткування. Пізніше майно компанії та її дочірні
компанії значною мірою були конфісковані державою в рахунок податкових боргів, а пізніше компанію ЮКОС оголосили банкрутом, оскільки вона не змогла виплаттии борги
своїм кредиторам.
Компанія стверджувала, що численні судові процеси проти неї були ініційовані з метою знищити компанію та заволодіти її майном. Оцінюючи цю заяву, Суд зазначив, що для
того, щоби зробити державу-відповідача винною відповідно до статті 18 Конвенції необхідно, щоби заявник надав беззаперечні та прямі докази на підтримку своїх звинувачень.
Суд також вказав, що відхилив заяву заявника, що борги компанії виникли внаслідок непередбачуваного, незаконного та свавільного тлумачення національного законодавства.
У світлі висновків по цій справі Суд додав, що далі розглядатиме справу з огляду на припущення про те, що борги компанії виникли з-за легітимних дій держави-відповідача, а тому
залишив тягар доказу щодо порушення статті 18 на заявнику. Далі Суд продовжив:
«…це правда, що ця справа привернула велику увагу громадськості і що багато різного
роду коментарів було надано у зв’язку із цим з боку різних інституцій та особистостей. Проте залишається фактом, що ці заяви були зроблені відповідно до їхнього контексту і що вони самі по собі мають незначне доказове значення для цілей статті 18
Конвенції. Окрім тих висновків, що Суд зробив раніше, Суд не знайшов жодних свідчень,
що мали далекосяжне значення, чи недоліків процесу проти заявника, котрі могли би
привести до висновку про порушення статті 18 Конвенції щодо заяви заявника про те,
що держава зловживала цим процесом з метою зруйнувати компанію та набути контроль над її власністю.»

Тому Суд не знайшов порушення статті 18 Конвенції у поєднанні зі статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції.
Луценко проти України

Юрій Луценко є відомим в Україні політиком. Певний час він був Міністром внутрішніх справ. Безпосередньо перед арештом він очолював опозиційну політичну партію «Народна самооборона».

12
Рішення від 20 вересня 2011 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-106308.
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5 листопада 2010 року проти Луценко було висунуто обвинувачення у перевищенні
службових повноважень в період з грудня 2007 року по січень 2010 року, колу він був на
посаді Міністра внутрішніх справ. У грудні до цієї справи була приєднана ще одна за іншим епізодом. 26 грудня 2010 року Луценко був арештований і перебував під вартою за
різними рішеннями судів до 27 лютого 2012 року, коли суд визнав його винним у вчиненні злочину й засудив до 4 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Європейський суд з прав людини визнав, що арешт Луценко був зроблений з іншою
метою, ніж встановлено статтею 5 §1 Конвенції, а відповідно, всупереч її вимогам. Також
він визнав, що його подальше тримання під вартою порушувало вимоги статті 5 §1 Конвенції. Крім цього, було визнано порушення статтей 5 §2, 5 §3 та 5 §4 Конвенції щодо різних аспектів.
Луценко самостійно не скаржився щодо порушення статті 18 Конвенції, проте зробив
загальну заяву, що процес проти нього та його арешт були використані з метою усунути його з політичного життя та усунути від участі у наступних парламентських виборах.
Суд самостійно вирішив розглядати цю скаргу в аспекті порушення статті 18 Конвенції
в поєднанні зі статтею 5 Конвенції.
Оцінюючи ці звинувачення, Суд повторив, що тільки підозри в тому, що держава використала свою владу для інших цілей, ніж це визначено Конвенцією, недостатньо для
доведення порушення статті 18 Конвенції. І заявник повинен переконливо показати реальну мету держави, що є відмінною від проголошеної. Далі Суд зауважив:
«108. …коли мова йде про політичні чи інші приховані мотиви у контексті кримінального переслідування, то дуже складно відокремити попереднє ув’язнення від
кримінального переслідування в межах якого таке тримання під вартою було
здійснено відповідно до наказу. Однак, обставини цієї справи наводять на думку
про те, що затримання та тримання під вартою заявника, що відбулися після
завершення розслідування справи проти нього, мали свої помітні особливості,
котрі дозволяють Суду розібратися в цьому питанні окремо від більш загального
контексту політично вмотивованого переслідування лідера опозиції. У цій справі
Суд вже встановив, що підстави, використані владою для позбавлення свободи заявника, були не тільки несумісними з вимогами статті 5 §1 Конвенції, але також
суперечать духу Конвенції (дивіться параграфи 66–73 вище). У цьому контексті
Суд зазначає, що особа заявника, що є одним із лідерів опозиції у спілкуванні зі ЗМІ,
явно привертала велику увагу громадськості. Також є прийнятним те, що, будучи
звинуваченим у перевищенні владних повноважень, він мав право відповіді на ці
звинувачення у ЗМІ. Слідчі органи, шукаючи можливості арешту заявника, чітко
вказали однією з причин для його арешту спілкування зі ЗМІ й звинуватили його у
спотворенні громадської думки щодо вчинених ним злочинів, дискредитації прокуратури та впливу на майбутній судовий процес з метою уникнути кримінальної
відповідальності (дивіться параграф 26 вище).

109. На думку Суду, таке обґрунтування органами слідства чітко демонструє їхню
спробу покарати заявника за публічну незгоду із обвинуваченням заявника та захистом своєї невинуватості, що він мав право робити. За таких обставин, Суд не
може не визнати, що обмеження свободи заявника, дозволене статтею 5 §1 (c)
Конвенції, було застосовано не тільки з метою допровадження його до компетент
ного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ним правопорушення, але й з іншою метою.»

Тому Суд визнав порушення статті 18 Конвенції у поєднанні зі статтею 5 §1.
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Можливі наслідки визнання ЄСПЛ порушень прав людини

Визначення порушення статті 18 Конвенції прямо не тягне особливих наслідків. Однак,
очевидно, що в такій справі різко засуджуються дії держави, спрямовані проти принципів
і духу Конвенції про захист прав людини. Таке явище залишається достатньо рідким.
Видається, що визнання порушення права людини з політичною метою у вузькому
юридичному сенсі, з очевидністю відкриває шлях для визнання такої справи політичною
у більш широкому сенсі. Оскільки для оцінки такої справи у юридичному сенсі застосовується такий надзвичайно високий стандарт доведення, що не залишає жодних сумнівів
у реальних мотивах держави.
Як і у випадку порушення будь-якого права відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав людини держава зобов’язана вжити заходів для відновлення прав особи та поможливості повернення її в ситуацію до порушення її прав. За загальним правилом, дер
жава не тільки повинна сплатити визначену Судом компенсацію, але й визначити, якими
діями вона буде відновлювати права заявника. Проте у певних виняткових обставинах
з метою допомогти державі виконати свої обов’язки відповідно до статті 46 Конвенції Суд
може визначити певне коло заходів, з яких держава може визначити, що потрібно зробити. Проте коли насправді не існує інших варіантів, то Суд може визначити лише один можливий спосіб виконання рішення Суду.
Так, у справі Фатуллаєв проти Азербайджану13 Європейський суд з прав людини, знайшовши порушення статті 10 Конвенції, визнав, що дії заявника за будь-яких обставин не
можуть становити злочину, а тому постановив, що він має бути негайно звільнений. В іншому випадку, в справі Салов проти України, після визнання Судом порушення статті 10
Конвенції щодо заявника, Верховний суд України переглянув вирок і повністю виправдав
заявника, хоча Європейський суд не зазначав конкретного способу виконання цього рішення.
У випадку ж порушення права на справедливий суд, як правило, мова буде йти про
повний перегляд всієї справи із самого початку з урахуванням рішення Суду. Так, у відомій
справі Аббасов проти Азербайджану14 Суд визнав, що проведення нового судового слухання з урахуванням порушених прав заявника становитиме достатні заходи для відновлення прав заявника.

13

Рішення від 22 квітня 2010 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-98401
14
Рішення від 17 січня 2008 року, доступне англійською тут: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-84475
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Право на власність. Масові репресії проти селянства, розкуркулювання

13 Право на власність.

Масові репресії проти селянства,
розкуркулювання
Володимир Каплун

Комуністи можуть виразити свою теорію одним положенням: знищення приватної власності
К. Маркс, Ф. Енгельс. Маніфест
комуністичної партії (1847)

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не
може бути позбавлений свого майна інакше
як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами
міжнародного права.
Cтаття 1 Протоколу 1 до ЕКПЛ

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Конституція України, ст. 41 (4)

«Не кради», «не зажадай ніякого добра, що є в твого ближнього» — в цих стародавніх
заповітах вже виражене розуміння приватної власності як важливої основи людського буття і як необхідної передумови нормального існування та розвитку як кожної окремої особистості, так і суспільства загалом. Відчуття елементарної справедливості підтверджує, що
кожна людина має право користуватись дочасними благами, придбаними і заробленими
чесним шляхом, щоб утримувати себе, свою родину і чинити з того милосердя та милостині.
Про те, що право на приватну власність і на результати своєї праці — це природне
право, писав Джон Локк, великий англійський мислитель XVII сторіччя, захищаючи ці
права і свободи від зазіхань з боку абсолютизму:
«Держава створена для гарантії природних прав (свобода, рівність, власність) і законів
(мир і безпека), вона не повинна зазіхати на ці права, має бути організована так, щоб
природні права були надійно гарантовані».
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Застереженням проти зловживання багатством і владою, яку воно надає багатіям,
був також стародавній заклик до милосердя по відношенню до бідних та вбогих, але його
було перекручено та використано комуністичною ідеологією, всі жахливі та антилюдські наслідки якої повною мірою проявилися після приходу комуністів до влади в Росії
в 1917 році.
Для комуністичної ідеології (на відміну від її тоталітарного двійника — нацизму)
характерне відверто вороже чи підозріле ставлення до приватної власності, на чому засновувалася фундаментальна марксистська теза про непримиренну класову боротьбу.
Спочатку ця ворожість стосувалася начебто лише власності на засоби виробництва, «буржуазної власності» та посилалась на захист «прав трудящих».
«Нам, комуністам, — писали К. Маркс і Ф. Енгельс у «Маніфесті комуністичної партії»:
«Закидали, ніби ми хочемо знищити особисто надбану, своєю працею здобуту власність;
ту власність, яка становить основу всякої особистої свободи, діяльності й самостійності. Своєю працею здобута, надбана, зароблена власність? Чи говорите ви про дрібноміщанську, дрібноселянську власність, яка передувала власності буржуазній? Нам нема
чого її знищувати, розвиток промисловості знищив її і щодня її знищує. Чи, може, ви
говорите про сучасну буржуазну приватну власність?»

Але ж, як показав розвиток подій в Російській імперії після 1917 року, «закиди» були
цілком слушні. Саме комуністична ідеологія вимагала побудувати ззовні справедливе
і гуманне суспільство, яке насправді суперечило природі людини. Саме за підтримки цієї
ідеології та заради зміцнення безмежної влади радянської держави над громадянами індивідуальне право на власність було знищене.
Як зазначив Фрідрих Хайєк:
«Система приватної власності — найважливіша гарантія свободи не тільки для власників, але і для тих, у кого немає ніякої власності. Тільки завдяки тому, що контроль над
засобами виробництва розподілений між безліччю незалежних один від одного людей, ніхто не має над нами абсолютної влади, і ми самі можемо вирішувати, чим ми будемо займатися. Якщо ж всі засоби виробництва опиняться в одних руках, то їх власник — будь
то номінальне «суспільство» або диктатор — отримає над нами необмежену владу».

Хоча царську Росію неможна було назвати країною ліберальною чи демократичною,
але, як визнавав Річард Пайпс, в Росії:
«Наявність приватного капіталу і приватних підприємств зводило нанівець поліцейські
заходи, направлені на те, щоб позбавити «неблагонадійні елементи» засобів до існування. Неблагонадійна особа майже завжди могла влаштуватися в якій-небудь приватній
фірмі, адміністрація якої або не симпатизувала уряду, або була політично нейтральною. (…) Завдяки приватній власності по всій території імперії створилися куточки,
куди поліція була безсила ступити, оскільки закони, безцеремонно зневажаючи права
особистості, суворо охороняли право власності».
(Pipes R., Russia Under the Old Regime, 1974, російський переклад:
Пайпс P., Росія за старого режиму. Кембридж, Масс., 1980, С. 421–422).

«Приватна власність є життєвою потребою душі. Душа одинока і неприкаяна, якщо її не
оточують предмети, які для неї нібито продовження її самої. Там, де почуття власності
не співпадає зі власністю юридичною, весь час присутня загроза болісного відторгнення.»
(Сімона Вейль. «Лист до клірика»)
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«Червоногвардійська атака на капітал» почалася наприкінці 1917 року з націоналізації промисловості, банків і транспорту. Оскільки ніякого відшкодування власникам не
відбувалось, точніше було б назвати це конфіскацією, а ще точніше — революційним грабунком. Комуністи використовували вираз «експроприяція експропріаторів», називаючи
у пропаганді всіх крупних власників експропріаторами та експлуататорами. Це був лише
початок періоду так званого «воєнного комунізму».
Знищення ринкових відносин, яке становило центральний пункт комуністичної доктрини, вимагало цілковитої ліквідації приватної власності на засоби виробництва. Тобто йшлося не лише про експропріацію буржуазії та поміщиків, а й про ліквідацію дрібних
власників, які використовували в основному родинну працю й обходилися без постійного використання найманої робочої сили. Десятки мільйонів таких власників (селян, кустарів, ремісників, дрібних торговців) більшовики називали «дрібною буржуазією». У прийнятій навесні 1919 року партійній програмі йшлося не про ефективність виробництва,
а про перетворення селян на таких же працівників одержавлених підприємств, якими
були промислові робітники. Тому під час перерозподілу землі влада прагнула якнайбільше земель поміщицьких маєтків перетворити в радгоспи, комуни, артілі тощо, а не дати
землю селянам.
У тому ж 1917-му Рада народних комісарів прийняла постанову, згідно з якою всі
сільсько-господарчі машини та знаряддя оголошуються в монопольному розпорядженні держави.
А вже у червні 1918 року у державну власність переходять всі великі та середні підприємства. У листопаді 1920 р. пройшла конфіскація дрібних підприємств.
Декретами від 25 липня та 3 жовтня 1918 року володіння дорогоцінними металами
і іноземною валютою було заборонено під загрозою найжорстокіших покарань; ці цінності підлягали здачі в установи Народного банку. Почалася кампанія з відбору золота
у населення. Золото вибивали силою, причому в самому прямому сенсі слова.
У травні 1918 р. розпочато наступ на селян. Були прийняті декрети «Про надання Народному комісаріату продовольства надзвичайних повноважень у боротьбі з сільською
буржуазією, що вкриває хлібні запаси і спекулює ними» та «Про реорганізацію Народного комісаріату продовольства і місцевих продовольчих органів». В умовах голоду, що насувався, в країні була встановлена продовольча диктатура: вводилася монополія на торгівлю хлібом і тверді ціни. Після прийняття декрету про хлібну монополію (13 травня
1918 р.) торгівля фактично була заборонена.
Для вилучення продовольства у селянства стали формуватися продовольчі загони.
Продзагони діяли за принципом, сформульованим наркомом продовольства: «якщо не
можна взяти хліб у сільської буржуазії звичайними засобами, то треба взяти його силою».
Наприкінці 1918 року за безпосередньої участі В. Леніна було підготовлено декрет
«Про соціалістичний землеустрій і про заходи переходу до соціалістичного землероб
ства». Його основний зміст визначався однією фразою: «На всі види одноосібного землекористування треба дивитися як на скороминущі і відживаючі».
З 1919 по 1921 рік діяв такий елемент політики «воєнного комунізму як продрозкладка (продовольча розкладка, «продрозверстка») — обов’язкова здача державі за твердими
цінами (фактично безоплатно) всіх «надлишків» (понад встановлені державою норми на
особисті та господарські потреби). Надлишки спочатку визначалися «потребами селянської родини, обмеженими встановленою нормою». Однак незабаром надлишки стали ви
значатися вже потребами держави і армії. Держава заздалегідь оголошувала цифри своїх
потреб у хлібі, а потім їх ділили по губерніях, повітах і волостях. У 1920 р. в інструкціях, що
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спускаються на місця зверху, роз’яснювалося, що «розкладка, дана на волость, вже є сама
по собі визначенням надлишків».
Як приклад можна навести судьбу однієї родини із середнім статком. У 1919 році багатодітний селянин з села під Харковом мав три корови і двоє коней. Продовольчий загін відібрав у цього селянина і корів, і коней. Відповідно, він не міг зорати свій шматок
землі, не міг посіяти зерно. Йому нічим було годувати своїх 14 дітей. Дорослі діти, юнаки
і підлітки змушені були перебратися до Харкова, де їм ніде було жити. Вони жебракували,
жили просто неба. Троє з них потім все ж таки знайшли собі роботу і допомагали ще двом
своїм братам, але двоє з тих, хто залишився в селі, померли від голоду і хвороб. Загинули
і троє малих, що залишилися з батьками, які голодували. Нічого окрім картоплі ця родина
не бачила впродовж двох років — протягом 1919–1920 років.
Потім батька звинуватили у спротиву радянській владі і вислали до Сибіру, де він працював на шахті. Так велика родина була розсіяна по країні.
І це не винятковий випадок. Так було з великою кількістю селянських сімей.
Розкладка не була податком, бо не прив’язувалася до обсягу продукції в певному відсоткові. Величина її визначалася двома чинниками: потребами держави у продовольстві
і здатністю наркомпроду та його воєнізованих підрозділів вилучати продукцію у селян.
Тобто, продрозкладка була реквізицією.
Спочатку продрозверстки поширювалася на хліб і фуражне зерно. У заготівельну
кампанію 1919–1920 рр. вони охопила також картоплю, м’ясо, а до кінця 1920 р. — майже
всі сільськогосподарські продукти: продовольчі товари та всі види сировини тваринного
і рослинного походження.
У другій половині 1920 року стала наявною небезпека колапсу виробництва внаслідок величезного недосіву. Недосів став безпосереднім результатом продрозкладки. Знаючи, що вироблену продукцію заберуть, селяни мали намір сіяти лише для власних потреб.
Щоб попередити таку небезпеку, В. Ленін вносить на VIII Всеросійський з’їзд Рад законопроект «Про заходи щодо зміцнення й розвитку селянського сільського господарства».
Відмовляючись від негайного запровадження радгоспів і комун, держава тепер бажала доповнити розкладку селянської продукції розкладкою засіву землі. Вважалося, що подвійна
розкладка дасть можливість запобігти очікуваному катастрофічному скороченню посівів.
З’їзд затвердив законопроект 23 грудня 1920 року. Державними «уроками», які мали
бути доведені до кожного двору, селяни поверталися у становище, в якому перебували до
скасування кріпацтва 19 лютого 1861 року.
Політика воєнного комунізму зламала сільське господарство, саме її наслідком стало
різке скорочення виробництва зерна. Водночас із загостренням дефіциту продуктів харчування великі райони Південної Росії та України охопила посуха, наслідком чого став голод 1921–1922 років, що забрав життя мільйонів людей на Україні та у Поволжі.
Вже у березні 1921 року, після перемоги більшовиків у громадянській війні, Ленін був
змушений визнати економічну недієвість воєнного комунізму і шукати шляхи відступу,
компромісу з народними масами, невдоволення яких набрало характеру політичної кризи. На зміну військовому комунізму прийшла нова економічна політика. В Україні вона
була запроваджена з осені 1921.
Це був тимчасовий відступ у війні проти власників-селян, який відразу відгукнувся
ростом продовольчого виробництва та полегшенням життя селян. Але не це було ціллю
радянського керівництва.
Досягнувши необмеженої влади, Сталін у 1928 році розпочав нову війну «на знищення» незалежних власників-селян під привидом «загострення класової боротьби», необхідності колективізації сільського господарства та індустріалізації країни.
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Політика колективізації проводилася за двома основними напрямками: об’єднання
одноосібних господарств у колгоспи і розкуркулення. Основною формою об’єднання одноосібних господарств були визнані колгоспи, в яких усуспільнювалась земля, велика худоба, інвентар.
Розкуркулюванням назвали насильницьке позбавлення заможних селян («куркулів»)
землі, усіх засобів виробництва, громадянських прав і подальше виселення їх у віддалені
райони країни, а в багатьох випадках — розстріл та виселення всієї родини. Таким чином,
держава знищувала основну соціальну групу сільського населення (це мало назву «ліквідація куркулів як класу»). Потрапити в списки куркулів міг будь-який селянин. Масштаби
опору колективізації були настільки великі, що захопили далеко не лише куркулів, а й багатьох «середняків» (тобто сільських власників), які опиралися колективізації.
Розкуркулення здійснювалося терористичними методами. Ізольовані один від одного, селяни-власники не могли протистояти державному апарату і своїм односельцям
з числа бідняків та наймитів, яких апаратники нацьковували на них. Коли незаможні відмовлялися виконувати нав’язану їм роль і приєднувалися до протестів проти колективізації — їх зараховували до «підкуркульників, після чого репресували як «куркулів».
Наведу приклад ще однієї родини. У 1929 році загони міліції та активістів забрали
у них майно, землю та оселю. Але чоловікам з цієї родини вдалося сховати коней. Вони
знайшли в лісі галявину, вирили землянки і почали жити і годувати себе в таких умовах.
Але через деякий час до них приїхали ті ж самі активісти з міліцією і наказали їм покинути землянки. Чоловіки з цієї родини почали чинити опір. Тоді ті, хто займався «розкуркулюванням», почали заливати землянки водою, Батько і дорослі сини вийшли із землянок з вилами, а батько ще й з рушницею. Загін розстріляв їх на місті. А 14-річну доньку
розстріляного відправили до табору, сказавши, що їй вже 16 років. Вона довго перебувала
в таборах і на засланні. І тільки в кінці 80-х років і вона, і її родина були реабілітовані.
На левову пайку колгоспної продукції претендувала держава. Сталін називав поставки державі «першою заповіддю колгоспника». Розподіл виробленої продукції серед колгоспників мав здійснюватися після виконання державних зобов’язань, якщо щось залишалося.
Скасована у 1921 р. продрозкладка тепер відродилася у новій формі. Стягування продрозкладки з колгоспів виявилося набагато зручнішою справою. У 1930–1931 рр. поставки колгоспної продукції державою перебували на рекордно високому рівні, але тільки через те, що колгоспникам держава майже нічого не залишала. Проте ніхто з колгоспників
не хотів працювати безкоштовно. Абсолютна матеріальна незацікавленість у своїй праці спричиняла колосальні втрати продукції. Селяни не могли почувати себе господарями
у власному колгоспі, тому що вироблена колективною працею продукція не ставала власністю колективу. З колгоспників формувався стан новітніх кріпаків, пожиттєво прикріплених до соціально-економічних резервацій — сільськогосподарських артілей з воєнізованою структурою виробничої діяльності.
Згідно з постановою ЦК ВКП (б) від 5 січня 1930 р. колективізація у Поволжі та на Північному Кавказі повинна була завершитися протягом одного року; на Україні, в чорноземних областях Росії, в Казахстані — протягом двох років; в інших районах — протягом трьох
років. Коливання, сумніви, душевні метання селян-одноосібників, в масі своїй прив’язаних
до власного господарства, до землі, до худоби долалися просто — силою. Каральні органи за найменші висловлення спротиву позбавляли виборчих прав, конфісковували майно, залякували, саджали під арешт. Земля, майно, грошові накопичення куркулів підлягали конфіскації. Для кожного регіону були встановлені тверді завдання розкуркулювання,
які перевищували реальну чисельність заможного селянства. Але ж «…самого обідраного
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наймита цілком можна зарахувати у підкуркульників», — свідчить А. І. Солженіцин. За даними істориків, заможних господарств напередодні колективізації було близько 3%; розкуркуленню підлягали в деяких районах до 10 — 15% одноосібних господарств. Арешти,
розстріли, переселення у віддалені райони — весь набір репресивних засобів був використаний при проведенні розкуркулювання.
Селян судили ніби як кримінальних злочинців за невиконання обсягів хлібозаготівель, плани яких з кожним роком неухильно збільшувалися.
Хлібозаготівлі 1931 року прирекли селян на голодування. До літа 1932 р. українське
село після напівголодної зими виявилося ослабленим і знесиленим. На ще не визрівших
полях з’явилися «перукарі» — селяни, які зрізали ножицями колоски. Коли почалось збирання врожаю, з’явилися «несуни», які несли зерно в кишенях і за пазухою.
У серпні 1932 р. було прийнято постанову «Про охорону майна державних підприємств,
колгоспів і кооперації та зміцнення громадської (соціалістичної) власності», відомий в народі як «закон про п’ять колосків» — один із найжорстокіших прикладів «соціалістичної
законності». Постанова проголосила, що суспільна власність є основою Радянського ладу,
що вона священна і недоторканна, а люди, які роблять замах на суспільну власність, повинні розглядатися як вороги народу (слова про святенність та недоторканність суспільної власності та про ворогів народу увійшли до Конституції СРСР 1936 року). Відповідно до цієї страшної постанови, «розкрадання» колгоспного майна каралося розстрілом,
а за пом’якшуючих обставин — позбавленням волі на строк не менше 10 років.
Насильницька, масова і суцільна колективізація селянських господарств призвела до
жахливих наслідків і, в першу чергу, до різкого спаду сільськогосподарського виробництва, в тому числі і хліба. Понівечені селянські господарства, сотні тисяч депортованих,
мільйони загублених селян.
Згадаємо ще раз з основоположного «Маніфесту»:
«Нам, комуністам, закидали, ніби ми хочемо знищити особисто надбану, своєю працею
здобуту власність; ту власність, яка становить основу всякої особистої свободи, діяльності й самостійності. Своєю працею здобута, надбана, зароблена власність? Чи говорите ви про дрібноміщанську, дрібноселянську власність?.. Нам нема чого її знищувати…»

Оскільки сталінський режим під брехливим приводом «загострення класової боротьби» не лише грабував, а й вбивав — і чим далі, тим більше — безвинних людей, право на
власність вже відходить на другий план, поступаючись основоположному праву на життя.
Кілька мільйонів українських селян було вбито голодом.
Тут треба подивитися спогади одного із свідків Голодомору, зоотехніка з Полтави.
Полтавська область була однією з найбільш постраждалих областей від розкуркулювання і хлібозаготівель, бо це сільськогосподарський район.
У своїх спогадах зоотехнік, який працював у Полтаві головним зоотехніком декількох
районів, пише, що у селян тотально відбирали зерно, інші продукти харчування, всі сільськогосподарські продукти, внаслідок чого люди масово помирали від голоду.
Потерпала від голоду і Опошня, село, в якому народні умільці виробляли прекрасну кераміку. Опошнянська кераміка і по сьогодні є одним з найяскравіших видів народної творчості. Підсвідомо, як він згадував, зоотехнік запропонував селянам записатися в члени артілі з виготовлення керамічної продукції. Тоді вони автоматично ставали робітниками, а не
селянами. Опошнянці дослухалися до поради зоотехніка і масово записалися в члени артілі,
записали туди навіть мешканців ближніх сіл. І от під час хлібозаготівель тільки з членів
артілі не забирали зерно, продукти харчування. З цього зоотехнік зробив висновок, що хлібозаготівлі були цілеспрямованою акцією проти селянства, яке опиралося колективізації.
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Особливо селянство опиралося колективізації в Україні, де культура і масштаби сільськогосподарського виробництва були чи не найвищими в СРСР.
Отже, Сталін свідомо йшов на вбивство мільйонів людей аби тільки зламати спротив
українського села.
Ще зоотехнік згадував, як у наркоматі сільського господарства дізналися, що одне
з сіл не вимирає, люди живуть і працюють, незважаючи на хлібозаготівлі. До цього села
направили комісію з нарядом військовослужбовців. вони обшукали село і знайшли у лісі
пасику. Люди з села живилися медом. Голова комісії звернувся до зоотехніка, який був
членом цієї комісії, і наказав пасику реквізувати.
Зоотехнік почав переконувати не робити цього, бо бджоли прив’язані до своїх вуликів, і в місті їм робити нема чого. Крім того, переконував він, мед не можна їсти у великій
кількості. Голова комісії посміявся і випив сам банку меду. Ввечері йому стало зле і зоотехнік сказав, що це від меду. Так воно і було, бо він з’їв його надто багато. Голова комісії
переконався, що мед — це не звичайний продукт, і вони не реквізували пасику.
Але зоотехніка вразило те, що владу непокоїло не те, що люди в селах масово вимирають, а навпаки те, що є село, в якому це не відбувається.
І він ще раз переконався в тому, що селян виморюють голодом навмисно.
За спогадами мешканців селища Руська Лозова біля Харкова, люди з сіл намагалися
втекти від неминучої смерті. Вони бігли до Харкова, причому до Харкова намагалися по
трапити не тільки люди з передмістя, а й з віддалених сіл, навіть з інших областей. Харків
був тоді столицею України, і в місті було краще з продуктами, ніж в інших містах і селах
УРСР.
В Руській Лозовій був дуже великий яр. І от ночами з Харкова звозили трупи померлих
від голоду на вулицях міста і кидали в цей яр. Інколи серед мертвих опинялися і живі — ті,
хто втратив свідомість або знесилився. Їх разом з мертвими кидали в цей яр. Траплялося, що люди вибиралися з того яру і стукали у хати мешканців села — просили дати води
і їжі.
Жінка все життя живе під враженням цих страшних років, коли радянська влада наочно доводила, що людське життя не має ніякої цінності.
В своїх спогадах мешканка Руської Лозової згадує, що її батьки працювали у Харкові
на заводі і в них не забирали продукти харчування і овочі, тому, хоча їм й було дуже важко
без хліба, але вони виживали за рахунок того, що вирощували на городі. Хліб батьки в мізерній кількості отримували на заводі по картках.
Але в Руській Лозовій був колгосп, і жінка згадує, що в усіх колгоспників відбирали
і посівне зерно, і продукти харчування. А якщо у когось не було чого віддати, їхні хати
просто руйнували і люди залишалися без житла.
І це є свідченням того, що держава боролася саме з потенціальними власниками —
з селянами. І саме їх послідовно і свідомо виморювали голодом.
Фашисти дбали про недоторканність приватної власності і намагались прихилити великих промисловців до своєї справи, натомість комуністи скасували більшість різновидів
приватної власності. Вони націоналізували промисловість, колективізували сільське господарство, запровадили централізоване командне планування. Саме ці заходи дають підстави вважати комунізм за найвищу форму тоталітаризму.
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14 Чи може бути право вибору при виборах
без прав?

Наталка Ковальчук

Нехтування права — це спокуса, котрій найлегше піддається людський дух, — у 30-х
роках минулого століття написав німецький письменник Генріх Манн. Митець слова знав
предмет, про який говорив. Його власна доля стала прикладом зневаження прав особистості в країні, де знівельовано демократичні цінності.
Разом з тим наведеними словами письменника цілком можна охарактеризувати й ту
систему, у якій ще недавно жили мільйони українців, за якої порушення прав особистості
стало нормою, де глибока прірва залягла між правами декларованими і реальними і де
впродовж десятиліть через підміну понять порушувався такий важливий інститут демократії, як виборче право, нехтувалися права самих виборців, як носіїв волі народу.
Історично так склалося, що до кінця 20 століття Україна не мала змоги створити свого власного виборчого законодавства. Історія виборчого права в Україні впродовж століть
була тісно пов’язана із законодавствами тих імперій, до котрих входили частини України
територіально. За радянської доби виборчі права для українців формувалися спочатку за
аналогами законодавства РРФСР, потім — СРСР.
Радянський період для України у галузі виборчого права можна назвати особливою
історією, у якій ідеться не про забезпечення можливості громадянам реалізувати виборчі права, а про порушення виборчих прав, обмеження і нерівноправність для населення
багатомільйонної країни, породжених періодом, який залишив нам у спадок вислів: «Вибори без вибору».
У Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН
у 1948 року, зафіксовано, що «кожна людина має право брати участь в управлінні своєю
країною безпосередньо або через вільно обраних представників», а «воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитися при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу
голосування».
У радянському суспільстві ці норми порушувалися і до прийняття Декларації прав людини, і з часу її дії. З самого початку встановлення радянської влади в Україні Конституцією України 1919 року, для якої зразком послужила Конституція РРФСР, статтею 21 була
зафіксована норма щодо позбавлення відразу кількох категорій громадян права обирати
і права бути обраними.
Щоправда, перелік тих, кого залишили за межами можливості конституційно впливати на стан справ у країні, в українській Конституції був дещо вужчим, ніж у російській.
Але, як зазначають історики, трапилося це не задля намагання бодай у чомусь зберегти
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демократичні засади, а через поспіх під час підготовки документу і труднощі перекладу.
Відмінності, втім, проіснували недовго.
З часу входження України до СРСР на її території почали діяти загальні для всіх республік-членів Союзу норми. А, отже, не обирали і не могли бути обраними:
— особи, що використовували найману працю з метою отримання прибутку. (Пізніше, з 1926 року проти наймачів в сільській місцевості буде діяти ще й норма Кримінального кодексу — примусові роботи або штраф за перешкоджання здійсненню
виборчих прав особами найманої праці);
— особи, що жили на нетрудові доходи, тобто проценти з капіталу, прибутки з підприємств, надходження від майна тощо;
— приватні торговці, торгові і комерційні посередники;
— монахи і духовні служителі церков та релігійних культів;
— службовці та агенти колишньої поліції, особливого корпусу жандармів та охоронних відділень, а також члени родини, що царювала в Росії;
— особи, визнані в установленому порядку душевнохворими або божевільними, а також ті, хто знаходився під опікою;
— особи, засуджені за злочини, здійснені з корисливою метою чи ганебні, позбавлялися виборчих прав на строк, встановлений законом або судовим вироком.
Громадян, котрі підпадали хоча б під одне з визначень наведеного переліку, називали
«позбавленцями». Українська мова, однак, не передає суті цього ганебного суспільного
процесу настільки глибоко, як російська. Власне, російський термін «лишенец» на означення осіб, позбавлених виборчих прав або, як іноді зазначають, до яких застосовано пораження у виборчих правах, прижився на всій радянській території і проіснував досить
довго навіть після того як із законодавчих актів його було вилучено.
З часу появи норми про пораження у виборчих правах у радянському законодавстві
і до прийняття Конституції СРСР 1936 року, коли її було дещо видозмінено, під покарання у вигляді позбавлення виборчих прав можна було підвести будь-кого. Особливо з того
часу, коли у 1926 році прийнято нову Інструкцію про вибори міських і сільських Рад і про
скликання З’їзду Рад. На підставі ст. 15 цього документу під означення «позбавленців»
потрапляла значна кількість населення країни. Адже тепер позбавленню виборчих прав
підлягали, серед інших груп населення, «землевласники, що застосовують найману працю, мають поряд з землевласницькими господарствами власні або орендовані кустарні
і промислові майстерні і підприємства з використанням постійної чи сезонної найманої
праці, що займаються поряд з сільськогосподарською діяльністю скупкою і перепродажем…», «…особи, що закабаляють навколишнє населення шляхом систематичного надання в користування сільгоспмашин, якими володіють». Насправді, будь-який селянин, що
мав шматок землі міг бути позбавлений участі у волевиявленні. Ця норма поширювалася навіть на такі випадки, коли один сусід звертався до іншого з проханням допомогти
з сільськогосподарськими роботами.
За цією ж інструкцією всі, хто мав бодай невеликий, але власний будинок, чи здавав у
найом куток, чи потрапив «на замітку» за поодинокий випадок участі у торгових операціях, могли бути позбавлені виборчого права.
Тим більше потрапляли у категорію «позбавленців» ті, хто вів активну економічну
діяльність, кого називали «непмани» і «куркулі».
У березні 1920 року в одній з повітових газет Харківщини вміщено таку замітку під
заголовком «Кулакам нет места в Советах»:
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«Харьков, 15-3. Президиум ЦИКА Украины опубликовал дополнения к Инструкции о выборах в Советы, в которых говорится, что активными и пассивными правами не пользуются кулаки независимо от их социального положения в данный момент.
Воспрещается также выступление кулаков на выборных собраниях в деревне».
Стан справ фактично залежав від так званого «людського фактору». Найперше самі
члени виборчих комісій отримували можливість безкарно помститися тим, від кого колись відчули образу чи приниження. Таку можливість отримував, врешті, будь-хто. Адже
«політична машина» Радянського Союзу працювала проти всіх, хто не вписувався у норми
новоствореного порядку. Наприклад, у тодішніх газетах вміщувалися заклики виявляти
«антирадянські елементи» і повідомляти про них.
Навколо позбавленців створювалася нетерпима атмосфера. Вони ставали людьми,
зайвими у своїй країні. Проти «ідейних ворогів», «куркулів» у «бік яких вагався» середняк
під час перевиборів до рад в 1924 року, як зазначено в офіційному підручнику історії для
середньої школи 1953 року, використовувався широкий спектр ідеологічних засобів, аж
до літературного слова. Написана у період 1919–1924 року гумореска відомого українського письменника Остапа Вишні «Кого до рад вибирати?» також спрямована проти тих,
кого відносили до «позбавленців» — місцевих крамарів «у піджаку й з цепкою», проти
«врядника або стражника», який «всі закони знає»…
Обмеження у виборчих правах насправді стосувалися не тільки виключно права обирати чи бути обраними. Суспільний гніт щодо таких людей був набагато більшим. «По
збавленці» не мали змоги займати відповідальні посади, бути засідателем в народному суді, захисником в судовому процесі, поручителем чи опікуном. Вони опинялися поза
профспілками, а відтак, як не члени профспілки, позбавлялися можливості потрапити до
керівних органів промислових підприємств чи організацій. Та й, взагалі, працевлаштуватися. Адже при прийомі на роботу потрібно було заповнювати анкету, з обов’язковою графою щодо «позбавлення права голосу, коли і за що».
Засуджені до позбавлення волі з пораженням виборчих прав не могли повернутися на
попереднє місце проживання. Цю норму влада застосовувала, як попереджувальну проти
утворення антирадянських груп, партій, організацій тощо. «Позбавленці» фактично не
мали права жити у великих містах, в першу чергу в столицях.
Ці люди залишалися ще й без засобів для існування. Адже не мали права отримувати
допомогу по безробіттю, пенсію. Норми пенсійного забезпечення до «позбавленців» почали застосовуватися тільки після Постанови Ради Народних Комісарів СРСР від 31 липня 1937 року. Особам, позбавленим виборчих прав, не видавалися продуктові картки або
видавалися за найнижчою категорією. Щоб бодай наблизитися з позицій сьогоднішнього
часу до розуміння ситуації, в котру потрапляли ці люди, варто згадати період «воєнного комунізму», коли взимку 1920 року добовий раціон робітників у великих промислових центрах становив 2281 калорію, або 75% прожиткового мінімуму, а навесні 1921 року
у зв’язку зі скороченням пайка в містах по картках отримували по 100 грамів хліба на людину на день. Крім мінімального набору продуктів, гасу, видавали «…суворо по 1 коробці
сірників» на місяць на кожну зареєстровану родину. Той, хто не мав виборчих прав, позбавлявся і можливості отримати навіть існуючі злиденні пайки.
У 1920-ті роки, крім усього, почалася кампанія по виселенню «позбавленців» з комунальних квартир і виключенню їх дітей зі шкіл. Вони не мали можливості навчатися
в старших класах, отримати вищу освіту. Це ж саме стосувалося отримання медичної допомоги. Замість призову до армії юнаки з таких родин зараховувалися до так званого «тилового ополчення».
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Репресивне радянське законодавство у багатьох випадках мало, так би мовити, «сімейні риси» — «злочини», з точки зору влади, одного з членів родини автоматично поширювалися на відповідальність інших. Теж саме спостерігаємо і щодо родин «позбавленців». Якщо пораження у правах стосувалося глави сім’ї чи когось одного із родини, то під
дію цієї норми підпадали й всі інші.
У населення з’являвся страх залишитися поза законом, поза суспільством. Намагаючись уникнути цього, люди намагалися пристосуватися до нових умов існування, йшли
на крайні заходи, позбавляючись взагалі або скорочуючи до мінімуму господарство, яке
колись годувало їх і давало прибуток. Навіть, коли у 1924–1925 роках радянська держава
виділила 290 млн. рублів на допомогу незаможному селянству, цей крок обернувся проти
самих же селян, які скористалися допомогою і спробували розширити власне господар
ство, — багатьох з них відразу ж позбавили права голосу.
Документальним свідченням тогочасного стану справ можна назвати лист, написаний Йосипу Сталіну в 1928 році 75-літнім греком з Ялти Антоніосом Леонардосом. Ось
про що пише старий ялтинець:
«Мои земляки вынуждены сократить посадку табака на 50, 100 и даже 200% против
посадки 1926 года, чтобы не потерять прав голоса и не стать «антисоветским элементом» — и это те, которые всю жизнь работали.
Многие, имеющие мало-мальски налаженное хозяйство, плод долгого и упорного собст
венного труда, вынуждены уничтожать постепенно почти все, чтобы не потерять
права голоса и не быть «кулаком».
…Табаководы, увеличившие при помощи и поддержке государства свои посевные площади, — все без исключения оказались лишены избирательных прав, так как по новому
избирательному закону, данному в декабре 1926 года, превысили 100-дневную наемную
рабочую норму.
Новый выборный закон связал наши руки и довел сельское хозяйство до полного краха».

Навряд, «голос народу», викладений у цьому зверненні, міг бути почутим в країні,
де влада будувалася на диктатурі «одного класу над іншими», а норми про обмеження
прав громадян містили всі документи, що стосувалися виборів. Існували відповідні статті і в Кримінальному кодексі, які щоразу доповнювалися у бік більш жорсткого впливу на
«позбавленців». У Кримінальному кодексі 1922 року пораження в правах називається серед інших видів покарання, і стосується позбавлення активних і пасивних виборчих прав,
що застосовується на строк не більше 5 років. У Кримінальному кодексі 1926 року пораження політичних та окремих громадянських прав, назване в переліку інших «заходів
соціального захисту судово-виправного характеру» і передбачає, що позбавлення активного і пасивного права тягне за собою позбавлення права займати виборні посади в громадських організаціях, позбавлення батьківських прав тощо і застосовується на термін
до 5 років як додаткова чи окрема «міра соціального захисту».
Така ситуація призвела до того, що в СРСР, а відтак і в Україні, постійно збільшувалася
кількість «позбавленців». Так, за даними Всесоюзного перепису 1926 року, права голосу
в країні не мали 1,63 відсотка від загальної кількості виборців. 43,3 відсотка складали торговці і посередники, 15,2 відсотка священнослужителі і монахи, 13,8 відсотка громадяни,
що жили на нетрудові доходи, 9 відсотків — колишні царські і офіцерські чини. 6,4 відсотка складали повнолітні члени родин «позбавленців».
До 1927 року кількість жителів країни, позбавлених права голосу, зросла до 4,27 відсотка виборців. Причому, скоротилося число торговців — до 24,8 відсотка і священнос303
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лужителів — до 8,3 відсотка. Зате значно виросла — до 38,5 відсотка — кількість членів
родин осіб, позбавлених права голосу.
Що було закономірно. В одній із Доповідних записок, підготовленій Державним політичним управлінням СРСР про роботу виборчкомів з позбавлення виборчих прав станом
на 1 березня 1927 року, йшлося про конкретні масові випадки позбавлення виборчих прав
громадян, зокрема й в Україні. Так, надмірно високим виявився відсоток «позбавленців»
серед німців-колоністів, які вели «культурний обробіток землі, мали складні сільськогосподарські машини і застосовували найману працю». В Маріупольському окрузі виборчих
прав було позбавлено більше 30 відсотків німців-виборців. Так само пораження у правах
в Україні застосували до значного числа євреїв-переселенців, які почали осідло працювати на землі, але в минулому були дрібними торговцями або мали невеликі кустарні
майстерні.
Поступово в число «позбавленців» потрапило майже все міське населення непролетарського походження, а за період 1929–1932 років — і значна кількість сільських жителів. Термін «позбавленець» на означення відповідного правового статусу громадянина
проіснував в країні 18 років, охопивши щонайменше два покоління радянських людей,
в тому числі й жителів України.
У Конституції СРСР 1936 року та Конституції УРСР 1937 року термін «позбавленець»
(«лишенец» рос.) вже не використовується. У ході підготовки нового Основного Закону
радянської країни, а відтак і союзних республік — правових документів, які на багато
років визначили норми існування радянського суспільства, декларувалася повна перемога соціалістичної системи і ліквідація експлуататорських класів. Зазначалося, що вибори
всіх радянських органів проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого
права при таємному голосуванні, що у виборах мають право брати участь громадяни незалежно від расової чи національної приналежності, віросповідання, освіти, соціального
походження, майнового стану тощо.
Однак декларування цих норм само по собі зовсім не свідчило про відсутність порушень щодо прав виборців. До того ж, воно набирало більш хитромудрих форм.
Скажімо, обмеження щодо виборчих прав стосувалося, як зазначено в статті 134
Конституції України 1937 року, — «божевільних та осіб, засуджених судом з позбавленням виборчих прав». Варто відмітити, що некоректне формулювання щодо душевнохворих людей, яке певною мірою теж виявляє ставлення держави, принаймні до частини
своїх громадян, проіснувало в Основному Законі нашої країни до 1978 року — часу прийняття нової Конституції України, де в ст. 85 зазначено, що у виборах «не беруть участі
психічно хворі громадяни, визнані судом недієздатними, особи, як тримаються в місцях
позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування».
Але незалежно від того, чи була це Конституція 1936 року з більш категоричним
формулюванням, чи пом’якшена версія Основного Закону України 1978 року, який формально проголосивши рівність виборчого права, насправді не захищав політичної волі
громадян, у радянській системі норма щодо позбавлення виборчих прав недієздатних
громадян широко використовувалася проти тих, кого називали «інакомислячими», для
упокорення тих, хто насмілювалося виступати проти «репресивної машини» СРСР, політичного ладу, радянської системи загалом. З другої половини 50-х — початку 60-х років
під норму «психічно хворих», позбавляючи прав і свобод, в тому числі й виборчого права, підводили інакомислячих, дисидентів, правозахисників. Робити це владі було доволі
просто, оскільки в країні не існувало чіткої системи визнання факту недієздатності за судовим рішенням.
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На практиці рішення про «психічну хворобу» будь-кого могли прийняти органи позасудових репресій, органи виконавчої влади, наділені відповідними повноваженнями.
Позбавити права голосу людину можна було лише тому, що вона знаходилася на диспансерному обліку, в психіатричному стаціонарі чи психоневрологічному відділенні лікарні.
У 60–70-х роках минулого століття на території СРСР діяло 12 спеціальних психіатричних
лікарень, в яких утримували громадян, котрі не приховували своїх відвертих поглядів
на політику і стан життя в радянський країні. В Україні особливо виділялася Дніпропетровська лікарня, що стала справжньою психіатричною в’язницею особливо жорстокого
режиму.
Варто зазначити, що цензурою в СРСР взагалі було заборонено згадувати на сторінках газет і журналів наявність психіатричних лікарень на тій чи іншій території. Переважна більшість з них до того ж мала номерне найменування: «Друга обласна психіатрична
лікарня», «Перша обласна психіатрична лікарня», що збереглося подекуди й досьогодні.
Навіть у виключних випадках, коли інформація про такі спеціалізовані заклади потрапляла на сторінки радянської преси, слово «психіатрична» опускалося.
Позбавлялися права голосу й засуджені. І знову ж в першу чергу несправедливо потерпали від цього політичні опоненти СРСР. Особи, котрі знаходилися під слідством чи
арештом, не включалися до виборчих списків. Автоматично в цю категорію громадян
потрапляли всі, кого «як ворога народу» утримували в слідчих ізоляторах, тюрмах, таборах. Згодом, починаючи з 1945 року, цю норму було дещо підкоректовано: зазначалося,
що у виборчі списки мають заноситися особи, які знаходяться під слідством, але які не
утримуються під арештом і не позбавлені виборчих прав. Однак насправді ця норма не
діяла — всі, хто знаходився в радянських тюрмах, слідчих ізоляторах, незалежно від того
були вони позбавлені виборчих прав чи ні, можливості брати участь у виборах не мали.
Впродовж тривалого часу з початку дії Конституції СРСР 1936 року та Конституції
УРСР 1937 року і до повоєнного періоду, коли законодавчо почали регулюватися деякі
додаткові норми, фактично позбавленими права голосу були і цілком законослухняні
громадяни, які ні в чому перед державою не завинили. Але так вже було сформовано радянську правову систему, що не могли реалізувати своїх виборчих прав громадяни та військовослужбовці, котрі на момент виборів перебували за кордоном, особовий склад судів,
що знаходилися в плаванні, члени геологічних партій, які не мали змоги прибути для голосування на виборчу дільницю, та деякі інші категорії виборців.
Зовсім поза виборами залишалися кочові народи. Для України — такими фактичними «позбавленцями» щодо участі у волевиявленні стали роми, які тривалий час не мали
визначеного місця проживання.
Радянська Конституція 30-х років на багато літ, аж до кінця існування самого Союзу, затвердила норму про висунення кандидатів у депутати від громадських організацій.
На час прийняття Основного Закону СРСР 1936 року це декларувалося діючою владою
як особлива новація виборчого права, притаманного для радянської країни, як вияв радянської демократії. Саме в такому дусі витриманий опублікований в газеті «Правда» від
5 березня 1936 року запис бесіди Й.Сталіна з главою американського газетного об’єднання
«Скриппс-Говард Ньюспейпер» паном Роєм Говардом, котрий висловив сумнів щодо того,
що виборча система може змінити становище в СРСР, оскільки на виборах, як і раніше,
буде виступати тільки одна партія.
Реальне становище в СРСР, справді, й не змінювалося десятиліттями, і фактично формуванням органів влади займалася саме Комуністична партія. По суті, вибори втрачали
сенс, як інструмент впливу на владу. З одного боку, громадяни не мали права вибору через
відсутність будь-якої альтернативи серед кандидатів у депутати на виборах. З іншого, —
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виборці виявилися позбавленими можливості самостійно ініціювати висування кандидатів у депутати, зокрема й застосувати таку норму як самовисування. Кандидатів у депутати, які однозначно ставали депутатами, підбирали партійні функціонери.
Приналежність до самої правлячої партії залишалася важливою умовою на користь майбутнього депутата всіх рівнів. До керівництва країною, незважаючи на гасла про блок комуністів і безпартійних, потрапляла значно більша кількість членів партії, ніж безпартійних. Так, у Верховній Раді УРСР першого скликання, обраній 26 червня
1938 року, 73 відсотки складали комуністи і 27 відсотків — безпартійні. У Верховній
Раді Української РСР третього скликання, обраній 25 лютого 1951 року, кількість комуністів — 73,9 відсотка.
Ця теза про блок комуністів з безпартійними, котра на багато років сформує виборчу систему СРСР та України, як союзної республіки, вперше з’явилася під час виборів до
Верховної Ради СРСР, що відбулися 12 грудня 1937 року. Таким підходом демонструвалася
«єдність партії і народу». Як зазначалося в офіційному підручнику з історії СРСР періоду
1953 року, «…вибори до Верховної Ради першого скликання були могутньою демонстрацією морально-політичної єдності радянського народу, його найтіснішого згуртування
навколо партії…».
У результаті такого «підходу» повністю нівелювався зміст виборів, як інституту формування влади з врахуванням інтересів громадян країни.
Закладені в Конституції СРСР та Конституції УРСР порушення виборчих прав або
норм, що давали грунт для порушень, стосувалися не тільки інтересів конкретних виборців. Радянська виборча система ставила в нерівні умови цілі групи своїх громадян. Скажімо, формування виборчих округів відбувалося не відносно числа виборців, що мешкали
на тій чи іншій території, а залежно від кількості населення. Стаття 140 Конституції УРСР
передбачала:
«Вибори депутатів до Рад депутатів трудящих УРСР провадяться по виборчих округах
за такими нормами: до обласних Рад: Вінницької, Київської, Харківської — один депутат
від 30 000 населення; Дніпропетровської, Донецької, Одеської і Чернігівської — один депутат від 25 000 населення; до Рад депутатів трудящих адміністративних округів —
один депутат від 5000 населення; до районних Рад залежно від розміру району — один
депутат не менше ніж від 500 і не більше ніж від 1500 чоловік населення; до міських Рад
і районних Рад в містах залежно від розміру міста або міського району — один депутат
не менше ніж від 100 і не більше ніж від 1000 чоловік населення; до сільських Рад залежно
від розміру району діяльності сільської Ради — один депутат не менше ніж від 100 і не
більше ніж від 250 чоловік населення».

Тож за такої умови представництво у місцевих радах всіх рівнів визначала не кількість виборців, які мали право голосу, а населення загалом, включаючи й немовлят.
Ще в більшій мірі порушувалися виборчі права під час обрання Верховної Ради СРСР.
Адже Рада Національностей, як одна з палат Верховної Ради СРСР, формувалася за національно-територіальними округами згідно з представницькими квотами. Депутати до
Ради Національностей обиралися не за рівною кількістю виборців на округах, а по національно-територіальним округах з рівними квотами представництва від союзних і автономних республік, автономних областей і національних округів.
У результаті, скажімо, Українська РСР, отримувала у Верховній Раді СРСР менше представництво, ніж, наприклад Грузія, котра за числом виборців значно поступалася Україні.
Така ситуація пояснювалася тим, що УРСР за радянського часу не мала у своєму складі
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автономій, а до складу Грузинської РСР входили 2 автономні республіки і 1 автономна
область.
Як одна з переваг радянської виборчої системи представлялася висока явка виборців. Так, вже на виборах до Верховної Ради УРСР першого скликання, що була обрана
26 червня 1938 року, зафіксовано явку — 99,6 відсотка від загального числа виборців.
На виборах до Верховної Ради УРСР другого скликання 9 лютого 1947 року зазначено
явку виборців 99,6 відсотка. За «кандидатів народного блоку комуністів і безпартійних
голосувало 99,47 процента всіх, що взяли участь у виборах». У подальшому цей показник
дещо змінюється в бік збільшення. У виборах до Верховної Ради УРСР третього скликання зафіксовано явку 99,99 відсотка від всіх виборців і 99,91 відсотка голосів за блок комуністів і безпартійних, до Верховної Ради УРСР четвертого скликання також 99,99 відсотка загального числа виборців і 99,89 відсотка голосів за висуванців блоку комуністів
і безпартійних. Схожа картина спостерігалася і в цілому до країні, коли відбувалися вибори до Верховної Ради СРСР.
Для порівняння: у 1926 році, коли радянська система ще перебувала у стадії формування, явка на вибори була іншою. У виборах 1926 року взяло участь 39 млн. чоловік
з 76 млн. населення Радянського Союзу, або 51 відсоток.
Вибори в СРСР декларувалися, як «почесний обов’язок» всіх громадян. У Зверненнях
ЦК партії до виборців, які традиційно публікувалися у радянських газетах, участь у виборах називається «почесним обов’язком», «громадянським обов’язком». До участі закликалися не тільки самі виборці особисто, а й зазначається, що вони мають «сприяти участі
всіх без виключення виборців у виборах…».
Навколо виборів сформувалася ціла ідеологічна система, яка мала створювати таке
суспільне середовище, при якому виборець просто не міг не брати участі у волевиявленні. Існування такої правової норми як абсентеїзм, або небажання брати участь у виборах,
ставало взагалі неможливим.
На забезпечення високого показника явки виборців працювала значна агітаційнопропагандистська мережа. Відбувалася безпосередня робота з виборцями на місцях, по
так званих «п’ятихатках», «десятихатках», через агітаційні пункти, де у визначений день
і час збиралися виборці, яких знайомили із нормами Конституції, законами держави,
читали лекції ідеологічного та політичного спрямування, відбувалася активна агітація
«за існуючі цінності радянської держави». Організовувалися й агітбригади культмасового характеру з числа учасників художньої самодіяльності. У видних та людних місцях розміщувалася наочна агітація про вибори.
Зустрічалися з виборцями й самі кандидати у депутати, які вели мову про загальнополітичні цінності радянського ладу, а також отримували «накази виборців». Як правило,
у таких «наказах» йшлося про забезпечення тих соціальних потреб, про які і так мала би
дбати держава: підведення газових та водогінних мереж, ремонт чи прокладання доріг
тощо. «Накази» виборців сприймалися демонстрацією турботи радянської влади про громадян, хоча, по суті, були своєрідним підкупом виборців, який пережив комуністичну систему і трансформувався в одну з форм передвиборчої боротьби вже в наш час.
Вибори і передвиборчий період використовувалися для активізації характерної для
радянського суспільства «обробки умів» населення всіма доступними засобами і методами. До цього «процесу» допускалися лише «політично зрілі та грамотні» члени суспільства, а на чолі стояли партійні функціонери. Справді демократична активність загалом
і пов’язана з виборами зокрема, вважалася інакомисленням, а відтак, і причиною для ізоляції від суспільства, аж до ув’язнення за надумані правопорушення чи запроторення до
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психіатричної лікарні. Будь-яка діяльність, спрямована проти виборів, розцінювалася як
антирадянська.
Агітувати можна було тільки «за вибори». Будь-які дії чи висловлювання спрямовані
проти «радянського волевиявлення» виявлялися вкрай небезпечними. Та все ж практично на всіх етапах існування Радянського Союзу, незважаючи на потужну репресивну машину, не виключався супротив населення проти партократичної виборчої системи.
Про ситуацію на територіях Західної України, Західної Білорусі, Молодови та Литви,
де відчувався опір населення виборчій кампанії до Верховної Ради СРСР, йшлося у записці секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову від 30 грудня 1945 року. Зокрема, зазначалося про
«мітинги, на яких селян закликають не брати участі у голосуванні», про «антирадянські
листівки», факти «нищення виборчої літератури, гасел, плакатів, газет», чутки про те, що
«…у разі зриву виборів» західні території знову відійдуть до Польщі, а якщо вибори будуть проведені, то залишиться радянська влада і будуть організовані колгоспи тощо. Також в той же повоєнний час на території західних областей актив деяких населених пунктів відмовлявся проводити «масово-політичну роботу», ставати агітаторами, подекуди
агітаторів взагалі не могли зібрати для інструктажу. Зрозуміло, що такі прояви нещадно
придушувалися діючою владою.
Слід зазначити, що «інструктаж» для агітаторів також мав певні особливості. На них
покладався обов’язок активно пропагувати цінності комуністично-радянської системи.
Крім того, обов’язком агітаторів була організація загальних зустрічей з виборцями на округах, відвідування їх вдома, проведення бесід. Таким чином ще й відбувалося виявлення
тих, хто не розділяв партійних позицій, хто відмовлявся прийти на вибори, висловлювався проти радянської системи. Про таких громадян слід було доповідати партійним функціонерам, що керували агітаційною роботою, далі, зрозуміло, про «неблагонадійних, повідомляли у відповідні органи.
Агітатор також мав слідкувати за явкою виборців в день виборів, перебуваючи на
дільниці до того часу, аж поки не проголосують всі виборці його округу або до закриття
дільниці. Якщо хтось з виборців все ж не з’являвся на виборчу дільницю, агітатор мав
використати всі наявні в нього можливості для переконання, аби волевиявлення таки
здійснилося.
Незважаючи на те, що загалом участь у виборах у Радянському Союзі вважалася явищем масовим, хоч і формальним, насправді незгодних було набагато більше, ніж офіційно
визнаних на рівні країни інакомислячих та дисидентів. Траплялися випадки, коли незадоволені владою прості громадяни на виборчі дільниці все ж не приходили.
На цьому грунті траплялися порушення виборчого законодавства самими агітаторами та членами виборчих дільниць. У разі, коли виборець з тих чи інших причин все-таки
не з’являвся на виборчу дільницю, агітатори, аби позбутися «головомийки» за неякісну
агітаційно-пропагандистську роботу, самі отримували «чужий» бюлетень, розписувалися за нього у списку виборців, робили потрібну позначку і вкидали до скриньки. Діяли
за домовленістю з членами виборчих комісій, котрі теж були зацікавленими у високому
результаті виборів.
Насправді такі дії мали б тягнути кримінальну відповідальність. Адже згідно зі ст. 101
Положення про вибори до Верховної Ради УРСР від 21 лютого 1938 року особа ради або
член виборчої комісії, який вчинив підробку виборчих документів або неправильний
підрахунок голосів, мали каратися позбавленням волі на строк до 3 років. Однак фальсифікація виборів в СРСР та УРСР була постійною і масовою. Вибори стали формальним
процесом, що знайшло своє відображення навіть у специфічному радянському гуморі, де
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на питання: «Чому наша сільська рада називається сільською радою п’ятого скликання?»
звучала відповідь: «Тому що чотири рази її скликати не могли, а скликали лише на п’ятий».
Непоодинокими були випадки, коли хтось один з членів родини віддавав голоси за
всю сім’ю. З цього приводу також побутував жарт, що «бабуся проголосує за всіх по дорозі на базар». Тож сама радянська система створювала благодатний грунт для того, щоб
порушувалися такі важливі критерії виборів, як чесність, свобода волевиявлення, його
таємність тощо.
Для України ситуація почала змінюватися у період 80–90-х років, коли Комуністична
партія переживала кризу, а країна — громадсько-політичне піднесення.
Останні вибори до Верховної Ради УРСР в умовах існування Радянського Союзу відбулися 4 березня 1990 року. На них виборці виявили значну активність. Власне, це були
перші вибори за багато десятиліть, що проходили на альтернативній основі. Ще в листопаді 1989 року для проведення виборчої кампанії був сформований демократичний блок,
до складу якого ввійшло 40 громадських організацій України, найперше Народний Рух
України, Українська Гельсінська спілка, «Меморіал», «Зелений світ» та інші. Однак переважну більшість у Верховній Раді отримали все ж комуністи. Гостра внутріпарламентська політична боротьба закінчилася формуванням вперше офіційно заявленої опозиції під
назвою «Народна Рада» з 125 депутатів і прокомуністичної більшості з 300 депутатів, що
ввійшли до організації «За Радянську Україну».
У той час вперше в новітній українські історії прозвучала громадська вимога, що стосувалася зміни виборчої системи і забезпечення прав виборців обирати депутатів на альтернативній основі. 17 жовтня 1990 році під час так званої «революції на граніті» — протестного голодування студентів у Києві на Майдані Незалежності (тоді площа Жовтневої
Революції) однією з п’яти вимог голодуючої молоді була: провести нові вибори до Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі навесні 1991 року.
Період початку 90-х років став, мабуть, найбільш значимим для українського народу в плані можливості впливати на життя країни через реалізацію своїх виборчих прав.
В грудні 1991 року відбувалися вибори першого Президента України на альтернативній
основі — з шести кандидатів. Другий тур не знадобився. 1 грудня 1991 року Президентом
став Леонід Кравчук, який здобув 61,5 відсотків голосів виборців. У той же день відбувся Всеукраїнський референдум щодо Акта проголошення незалежності, який підтримали 90,32 відсотка виборців. Таким чином Україна почала наближатися до демократичних
стандартів у виборчій системі, забезпечення громадянам права на волевиявлення згідно
зі світовим досвідом. Однак цей процес, активно розпочавшись, пішов не настільки швидко, як мало б бути.
Поки що певні проблеми в цій галузі залишаються. Зокрема, негативно впливає на
виборчий процес і волевиявлення громадян часта зміна виборчого законодавства —
проведення практично кожних чергових виборів народних депутатів України, Президента України, а в 2000-х роках і виборів до місцевих рад відбувалися за законодавчими актами, які відрізняються правовими нормами. Позначають також постійні спроби
змінити конституційні засади співвідношення між законодавчою і виконавчою владою
то в бік посилення парламентаризму, то — інституту президентства. Внаслідок цього
засобами впливу на виборця і результати голосування стають «адмінресурс», фальсифікація, підкуп, залякування. На жаль, нині кожна нова кампанія з проведення виборів в
Україні, хоч вже й не має таких негативних проявів, якими характеризувалося радянське
суспільство, але й дотриманням повною мірою демократичних засад щодо виборів і прав
виборів теж не відзначається.
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Заходи щодо ліквідації спадщини
колишніх комуністичних тоталітарних систем
документ 7568 від 3 червня 1996 року

ДОПОВІДЬ [1]
Доповідач: п. Северін, Румунія, Соціалістична Група
Резюме
Доповідь заснована на двосторонньому підході. По-перше, автор доповіді намагається показати, чому так важливо ліквідувати спадщину колишніх комуністичних тоталітарних режимів, і яким чином це можна зробити. По-друге, обговорюється питання, як
домогтися справедливості без порушення прав людини. У доповіді також викладені шляхи вирішення цієї проблеми, у тому числі конкретні рекомендації, як забезпечити, щоб
закони про люстрацію й подібні адміністративні заходи відповідали вимогам держави,
заснованої на верховенстві права, які, як сподівається автор, будуть прийнятними для
широкої аудиторії.
Автор сподівається, що ця доповідь буде корисна країнам Центральної та Східної Європи, де сьогодні відбувається унікальний процес переходу від колишніх комуністичних
тоталітарних режимів до демократії, і покаже західноєвропейським країнам і Раді Європи, як допомогти цим країнам успішно впоратися з тоталітарною спадщиною, не порушуючи права людини.
I. Проект Резолюції Link to the Adopted text

1. Зі спадщиною колишніх комуністичних тоталітарних систем упоратися нелегко.
На інституціональному рівні ця спадщина містить у собі надмірну централізацію, мілітаризацію громадянських інститутів, бюрократизацію, монополізацію й надмірне регулювання; на рівні суспільства, воно простирається від колективізму й конформізму до сліпої
покори й інших тоталітарних моделей мислення. У такій ситуації дуже важко відтворити
цивілізовану, ліберальну державу, засновану на принципі верховенства права — от чому
необхідно ліквідувати старі структури й старе мислення.
2. Мета цього перехідного процесу очевидна: створення плюралістичної демократії,
заснованої на верховенстві права й дотриманні прав людини. Принципи субсидіарності,
свободи вибору, рівності можливостей, економічного плюралізму й прозорості процесу
прийняття рішень відіграють важливу роль у цьому процесі. Для досягнення цієї мети
можуть використовуватися такі засоби, як розподіл влади, свобода ЗМІ, захист приватної
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власності й розвиток громадянського суспільства, а також децентралізація, демілітаризація, демонополізація й дебюрократизація.
3. Невдалий перехідний процес може викликати безліч небезпек. У кращому разі,
замість демократії запанує олігархія, замість верховенства права — корупція, а замість
прав людини — організована злочинність. У гіршому разі, результатом може стати «оксамитова реставрація» тоталітарного режиму, якщо не насильницьке скинення молодої
демократії. У цьому гіршому випадку новий недемократичний режим більшої країни
може загрожувати своїм більш слабким сусідам. Ключем до мирного співіснування й успішного перехідного процесу є виняткова обережність, аби правосуддя не перетворювалося на помсту.
4. Таким чином, демократична держава, заснована на верховенстві права, повинна,
при ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем, використовувати національні процесуальні засоби. Держава не може застосовувати будь-які інші засоби,
оскільки тоді вона буде не краща за тоталітарний режим, який повинен бути ліквідований. Демократична держава, заснована на верховенстві права, має у своєму розпорядженні достатньо засобів для того, аби забезпечити правосуддя й покарання винних, однак
вона не може й не повинна намагатися помститися замість того, щоб домагатися справедливості. Така держава повинна поважати права людини й основні свободи, такі, як право
на справедливий судовий розгляд і право бути почутим, і ці права повинні поширюватися
навіть на тих людей, які, коли вони були при владі, самі їх не дотримувалися. Держава, заснована на верховенстві права, також може захистити себе від відродження комуністичної тоталітарної загрози, тому що вона має у своєму розпорядженні достатню кількість
засобів, що не суперечать правам людини й принципу верховенства права, і заснованих на
кримінальному правосудді й застосуванні адміністративних заходів.
5. Асамблея рекомендує державам-членам ліквідувати спадщину колишніх комуні
стичних тоталітарних режимів шляхом реструктуризації старої правової й інституціональної системи. Цей процес повинен ґрунтуватися на наступних принципах:
i. демілітаризація, яка повинна покласти край мілітаризації найважливіших громадянських інститутів, наприклад, військовому управлінню в’язницями або існуванню військ Міністерства внутрішніх справ, що характерно для комуністичних
тоталітарних систем;
ii. децентралізація, особливо на місцевих і регіональних рівнях, а також у державних
установах;
iii. демонополізація й приватизація, які відіграють центральну роль у будівництві
ринкової економіки й плюралістичного суспільства;
iv. дебюрократизація, щоб ліквідувати надмірне регулювання, характерне для комуністичної тоталітарної держави, і передати владу від бюрократів знову громадянам.
6. Цей процес повинен містити в собі зміну менталітету (зміни в розумах і серцях). Основні цілі таких змін — викорінювання страху перед відповідальністю, неповаги до несхожості, екстремального націоналізму, нетерпимості, расизму й ксенофобії, які є частиною
спадщини старого режиму. Усе це повинне бути замінене демократичними цінностями,
такими як терпимість, повага до несхожості, субсидіарність і відповідальність за свої дії.
7. Асамблея також рекомендує, щоб злочинні діяння, вчинені окремими особами під
час комуністичного тоталітарного режиму, переслідувалися й каралися згідно з нормами
кримінального законодавства. Якщо кримінальне законодавство передбачає строк давнини за деякі злочини, цей строк може бути продовжений, тому що це всього лише процедурне, а не основне питання. Однак уведення й застосування ретроактивного кримі314

Заходи щодо ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем
нального законодавства неприпустимо. З іншого боку, дозволяється притягати до суду
й піддавати покаранню будь-яку особу за будь-яке діяння або недогляд, яке на момент
його здійснення не було кримінальним злочином відповідно до національного законодавства, але яке вважалося кримінальним злочином згідно із загальними принципами
права, визнаними у цивілізованих країнах. Крім того, якщо особою були явно порушені
права людини, твердження цієї особи, що це було скоєно за наказом, не виключає ані незаконності її дій, ані її особистої провини.
8. Асамблея рекомендує, щоб кримінальне переслідування за подібні злочини відбувалось паралельно з реабілітацією осіб, засуджених за діяння, які не вважаються
злочинами в цивілізованому суспільстві, а також несправедливо засуджених осіб. Цим
жертвам тоталітарних судів повинна бути призначена матеріальна компенсація, і ця
компенсація не повинна бути (суттєво) нижче, ніж компенсація, призначувана особам,
несправедливо засудженим за злочини, що підпадають під норми чинного кримінального законодавства.
9. Асамблея вітає розкриття секретних документів для громадськості в деяких колишніх комуністичних тоталітарних країнах. Асамблея рекомендує всім відповідним країнам
надати зацікавленим особам, на їхнє прохання, доступ до матеріалів, що стосуються їх,
з боку колишніх спецслужб.
10. Крім того, Асамблея рекомендує, щоб майно, у тому числі церковне, яке було незаконно або несправедливо вилучене державою, націоналізоване, конфісковане або іншим
способом експропрійоване під час комуністичного тоталітарного правління, було повернуто первісним власникам у цілості, якщо це можливо зробити, не порушуючи прав нинішніх власників, які сумлінно придбали майно, або прав орендарів, які сумлінно орендували
нерухомість, а також без шкоди для демократичних реформ. У випадках, коли це неможливо, має бути призначена матеріальна компенсація. Претензії й конфлікти, що стосуються окремих випадків реституції майна, повинні вирішуватися в судовому порядку.
11. Що стосується поводження з особами, які не вчинили жодних злочинів, за які вони
могли б бути притягнуті до відповідальності відповідно до пункту 7, але які, проте, займали високі посади при колишніх тоталітарних комуністичних режимах і підтримували їх,
Асамблея відзначає, що деякі держави визнали за необхідне ввести адміністративні заходи, такі як закони про люстрацію або декомунізацію. Метою цих заходів є відсторонення
таких осіб від державної влади, якщо їм не можна довірити владу відповідно до демократичних принципів, тому що вони не продемонстрували свою прихильність демократичним принципам у минулому, і не мають бажання й мотивів дотримуватися їх сьогодні.
12. Асамблея підкреслює, що, загалом, ці заходи будуть сумісні із принципами верховенства права за умови дотримання деяких критеріїв. По-перше, провина, що є особистою,
а не колективною, повинна бути доведена в кожному окремому випадку, що підкреслює
потребу в індивідуальному, а не колективному застосуванні законів про люстрацію. Подруге, повинні гарантуватися такі права, як право на захист, презумпція невинуватості до
доказу провини й право на судовий перегляд ухваленого рішення. Метою таких заходів у
жодному разі не може бути помста, крім того, процес люстрації не повинен переслідувати
незаконні політичні або соціальні цілі. Мета розглядів відповідно до законів про люстрацію — не покарання осіб, визнаних винними (це входить у завдання кримінального законодавства), а захист молодих демократій.
13. Асамблея вважає за необхідне забезпечити, щоб закони про люстрацію й подібні адміністративні заходи відповідали вимогам держави, заснованої на верховенстві права, і були зосереджені на загрозах основним правам людини й процесу демократизації.
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Див. «Керівні принципи для забезпечення відповідності законів про люстрацію й подібних адміністративних заходів вимогам держави, заснованої на верховенстві права».
14. Крім того, Асамблея рекомендує, щоб особи, чий статус змінився внаслідок застосування законів про люстрацію, у принципі не втрачали раніше придбаних фінансових
прав. У виняткових випадках, коли представники правлячої еліти колишнього режиму
призначали собі пенсії вищі, ніж у пересічних громадян, їх пенсії повинні бути зменшені
до звичайного рівня.
15. Асамблея рекомендує владі відповідних країн переконатися, що їх закони, правила й процедури відповідають принципам, що містяться в цій резолюції, і переглянути їх
у разі потреби. Це допоможе уникнути подачі скарг на ці процедури в контрольні механізми Ради Європи відповідно до Європейської Конвенції із прав людини, процедурою моніторингу Комітету міністрів, або процедурою моніторингу Асамблеї відповідно до Наказу
№ 508 (1995) про виконання обов’язків і зобов’язань державами-членами.
16. Нарешті, кращою гарантією ліквідації колишніх комуністичних тоталітарних систем будуть глибокі політичні, правові й економічні реформи у відповідних країнах, які
призведуть до формування насправді демократичного менталітету й політичної культури. Таким чином, Асамблея закликає всі консолідовані демократії активізувати свою допомогу й сприяння демократіям, що зароджуються у Європі, зокрема, що стосується підтримки розвитку громадянського суспільства.
Керівні принципи
для забезпечення відповідності законів
про люстрацію й подібних
адміністративних заходів вимогам держави,
заснованої на верховенстві права
Для сумісності з державою, заснованою на верховенстві права, закони про люстрацію повинні відповідати певним вимогам. Насамперед, при люстрації особливої уваги має
бути приділено загрозі основним правам людини й процесу демократизації; помста ніколи не може бути метою таких законів, і процес люстрації не повинен переслідувати незаконні політичні або соціальні цілі. Мета люстрації — не покарання осіб, визнаних винними (це входить у завдання кримінального законодавства), а захист молодих демократій.
a) люстрацією повинні займатися спеціально створені незалежні комісії, до складу
яких входять знані громадяни, запропоновані главою держави й схвалені парламентом;
b) люстрація може використовуватися тільки з метою усунення або значного зменшення небезпеки, яку суб’єкт люстрації представляє для створення життєздатної вільної демократії у зв’язку із заняттям цим суб’єктом певної посади, де він може брати
участь у порушеннях прав людини або перешкоджати процесу демократизації;
c) люстрація не може використовуватися для покарання, відплати й помсти; покарання може накладатися тільки за вчинені в минулому злочини, на підставі
чинного кримінального законодавства й відповідно до усіх процедур й гарантій
кримінального судочинства;
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d) люстрація повинна обмежуватися випадками, коли є всі підстави вважати, що, займаючи конкретну посаду, суб’єкт становитиме значну небезпеку для прав людини
або демократії, тобто стосуватися призначуваних державних посад, які припускають широку відповідальність за формування або реалізацію державної політики
й практики в царині внутрішньої безпеки, або призначуваних державних посад,
займаючи які суб’єкт зможе віддавати накази про порушення прав людини й/або
чинити такі порушення, наприклад, у правоохоронних органах, службах державної безпеки й розвідки, судових органах і прокуратурі;
e) люстрація не повинна застосовуватися до виборних посад, за винятком випадків,
коли кандидат на таку посаду сам звертається з таким проханням — виборці мають право обирати, кого вони прагнуть (засуджений злочинець може бути позбавлений права голосу за рішенням суду, але це не адміністративна люстрація, а захід,
передбачений кримінальним законодавством);
f) люстрація не повинна застосовуватися до посад у приватних або напівприватних
організаціях, оскільки в таких організаціях дуже мало посад, якщо вони взагалі є,
займаючи які, можна перешкоджати або загрожувати основним правам людини
й процесу демократизації;
g) строк, на який особа втрачає право обіймати посаду, не повинен перевищувати
п’яти років, тому що не слід недооцінювати можливість позитивних змін, що відбуваються у людини і його звичках; рекомендується, щоб дія заходів люстрації закінчилася не пізніше 31 грудня 1999 року, тому що на той час нові демократичні
системи повинні бути консолідовані у всіх колишніх комуністичних тоталітарних
країнах;
h) особи, які віддавали накази, чинили серйозні порушення прав людини або суттєво
сприяли таким порушенням, можуть бути відсторонені від посади; якщо організація здійснила серйозні порушення прав людини, члени, співробітники або агенти
цієї організації вважаються учасниками цих порушень, якщо вони займали високі посади в цій організації, і якщо вони не споможні довести, що не брали участі
в плануванні, керівництві або здійсненні такої політики, практики або дій;
i) ніхто не може зазнати люстрації винятково за зв’язок або співробітництво з організацією, яка була законною під час цього зв’язку або співробітництва (за винятком
випадків, описаних вище в підпункті h), або за особисті погляди або переконання;
j) люстрація може застосовуватися тільки відносно дій, роботи або членства в період
з 1 січня 1980 року до падіння комуністичної диктатури, тому що малоймовірно,
що особа, що не чинила порушень прав людини останніми десятьма роками, робитиме це тепер (цей строк, звичайно, не стосується порушень прав людини, які
переслідуються відповідно до кримінального законодавства);
k) люстрація «свідомих співробітників» припустима тільки стосовно осіб, які насправді брали участь, разом з урядовими організаціями (наприклад, спецслужбами), у серйозних порушеннях прав людини, які дійсно завдали шкоди іншим особам, і які знали або повинні були знати, що їхня поведінка може завдати шкоди;
l) люстрація не повинна застосовуватися до осіб, які не досяглися 18 років на час
участі у відповідних діях, сумлінно й добровільно відмовилися й/або припинили
членство у відповідній організації або співробітництво з нею до переходу до демократичного режиму, або діяли під примусом;
m) особа в жодному разі не може бути піддана люстрації без повного відповідного
процесуального захисту, зокрема, їй повинне бути гарантоване право на доступ
до адвоката (який призначається, якщо суб’єкт люстрації не може дозволити собі
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оплатити послуги адвоката), право розглядати й заперечувати докази проти себе,
право на доступ до всіх наявних обвинувальних і виправдувальних доказів, право надавати свої докази, право на відкриті слухання на його прохання, і право на
звернення до незалежного судового органу.
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A. Вступ

1. Запит про створення настанови про заходи щодо ліквідації комунізму (Doc. 6615)
від 7 травня 1992 року був переданий на розгляд Комітету з юридичних питань і прав людини 30 червня 1992 року (Ref. 1787). Запит вимагає провести експертизу законів і правил, прийнятих у ряді країн Центральної та Східної Європи, у рамках заходів щодо ліквідації комунізму, щоб з’ясувати, чи не є деякі з них несумісними з положеннями Європейської
конвенії із прав людини (ЄКПЛ).
2. П. Єсперсен (Данія, Соціалістична Група) підготував доповідь Асамблеї (Doc. 7209),
який був повернутий у Комітет без обговорення 3 лютого 1995 року. Моя доповідь спирається на вищезгадану доповідь і отримані на неї зауваження, але я буду спиратися головним чином на роботи п. Шандора (директора Центру політичних досліджень
і порівняльного аналізу, м. Бухарест, Румунія) із загальних питань, професора Шуллера
(професора університету м. Констанц, Німеччина) з питань ліквідації минулого в Німеччині, і д-ра Цепла (судді Конституційного суду Чеської Республіки) з питань змін у серцях
і розумах у Східній Європі [3].
3. Я також беру до уваги слухання Комітету про заходи щодо ліквідації комуністичних
тоталітарних систем, що відбулися 11 грудня 1995 року в Цюріху за участю цих трьох експертів. З використаної мною літератури, я хочу відзначити тільки найбільш видатний
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тритомник Правосуддя перехідного періоду — як демократії, що розвиваються, справляються з колишніми режимами, під редакцією Нейла Дж. Критца.
4. Доповідь ґрунтується на двосторонньому підході. По-перше, я прагну показати, чому так важливо ліквідувати спадщину колишніх комуністичних тоталітарних режимів, і як це можна зробити. По-друге, я прагну обговорити питання про те, як домогтися справедливості без порушення прав людини. Я також викладаю план вирішення
цієї проблеми, який, сподіваюся, буде прийнятним для широкої аудиторії. Я не ставлю
за мету засуджувати яку-небудь конкретну ідеологію, чи то комунізм або будь-що ще;
я засуджую тоталітаризм. Спадщина колишніх тоталітарних режимів фашистської спрямованості була ліквідована в цьому столітті в низці країн, включаючи Німеччину, Італію
й Іспанію, але, оскільки колишні тоталітарні режими комуністичної спрямованості впали
тільки в 1989 році або пізніше, Європа вперше має справу з даною конкретною проблемою. Я сподіваюся, що моя доповідь буде корисна країнам Центральної та Східної Європи,
у яких сьогодні йде унікальний процес переходу від колишніх комуністичних тоталітарних режимів до демократії, і покаже західноєвропейським країнам і Раді Європи, як допомогти цим країнам успішно впоратися з тоталітарною спадщиною, не порушуючи права
людини.
5. Цей процес подолання спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем,
що також має назву «декомунізація», може бути визначений як ліквідація тоталітарного
законодавства, інститутів, методів управління й політики, старого менталітету й особи
стих структур (номенклатури). Це дуже складний процес, який не може бути завершений
в один день, але може зайняти роки й навіть десятиліття.
6. Через п’ять-сім років «декомунізації» у країнах Центральної й Східної Європи стало очевидно, що ліберальна конституційна держава під верховенством права не завжди може покарати винних. Це може привести до глибокого розчарування, особливо серед жертв колишнього режиму. З іншого боку, у багатьох таких країнах негативні образи
тоталітарного минулого згодом тьмяніють і замінюються певним ностальгічним відношенням. Люди прагнуть — і іноді намагаються повернути — такі «цінності», як рівність
(безумовна рівність, а не рівність можливостей), колективізм, патерналістський протекціонізм, стабільність без прогресу (стагнація), заздалегідь визначене майбутнє й інші атрибути конформізму, характерні для комуністичної тоталітарної моделі.
7. Причина цієї ностальгії по минулому, цього прояву невдалості перехідного періоду,
полягає серед іншого, у нездатності посткомуністичних урядів керувати очікуваннями
людей. Ці уряди повинні були пояснити, наприклад, що демократія — нелегкий процес,
що добробут не виникне сам по собі тощо. Народи Центральної й Східної Європи більш
непохитно переносили б поточні труднощі, якби очікували їх.
8. У результаті, у деяких колишніх комуністичних тоталітарних суспільствах відбувається катастрофа первісного консенсусу стосовно змін, і стара система знову стає тією
силою, з якою ідеали демократії змушені конкурувати. Це неправильно. Якщо згадати
злочини, які були вчинені під час колишніх режимів, деякі з яких так само жахливі, як
і злочини, скоєні нацистами під час Другої світової війни, стає зрозуміло, що комуністична тоталітарна система — не варіант. Проте, довгострокова демократизація реальна тільки в тому випадку, якщо зміниться не тільки режим, але й відношення, поведінка й спосіб
мислення людей. Це те, над чим ми повинні працювати.
9. Проте, заходи щодо ліквідації комуністичних тоталітарних структур повинні реалізовуватися таким чином, щоб уникнути розколу в суспільстві. Такий розкол можливий,
якщо колишня політична еліта матиме підстави побоюватися помсти або неприйняття з боку нового суспільства. Може бути небезпечним маргіналізувати цю еліту — такі
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дії можуть підірвати демократичні підвалини нової держави. Ті члени колишньої еліти,
які готові й здатні інтегруватися й підтримати нове демократичне суспільство, повинні
одержати шанс зробити це.
B. Ціль: Побудова демократичного суспільства

10. Країни Центральної й Східної Європи знищили раніше існуючі державні й суспільні структури й реформували найважливіші інститути, укомплектувавши їх новими або переорієнтованими співробітниками. Правова система також була реформована,
щоб пристосувати комуністичну ідеологію і її наслідки (наприклад, в’язниці або система
ГУЛАГ) до нових умов.
11. Таким чином, в 1989 році метою було (і як і раніше має бути) відтворення цивілізованої, ліберальної держави під верховенством права. Вакуум залишатися не повинен:
старі структури повинні бути ліквідовані, і на їхньому місці повинні бути створені нові,
для того щоб не залишити місця для явищ, які п. Шандор назвав «примарою комунізму».
Не можна допустити повторення кошмару, у якому цілі народи жили десятиліттями. Якщо
спадщина колишніх комуністичних тоталітарних систем не буде ліквідована, то замість
демократії виникне олігархія, замість верховенства права — корупція, а замість прав людини — організована злочинність.
12. Ця мета може бути досягнута тільки за умови зміни менталітету. Ніякі залишкові
структури старого режиму не повинні зберегтися ані в політичному житті, ані в економіці, ані в індивідуальній і колективній поведінці. Не можна допустити, щоб тоталітарні організації, такі як комуністичні політичні організації або партії, або спецслужби інтегрувалися в нове плюралістичне суспільство, оскільки вони використовуватимуть
демократію тільки як засіб для свого повернення до влади й не внесуть ніякого внеску
в прогрес демократії. А якщо ні, то, дуже висока ймовірність потрапити в історичну пастку «оксамитової реставрації».
13. Таким чином, метою повинне бути створення й/або розвиток інститутів парламентської демократії на місцевому й національному рівнях. Повинні бути проведені загальні, вільні, справедливі й таємні вибори до цих органів. Необхідно демократизувати
всі рівні влади й суспільства. У цьому контексті, велике значення має традиційний розподіл повноважень між законодавчою, виконавчою, і судовою владою. Роль парламенту,
обраного всенародним голосуванням, має вирішальне значення: він повинен контролювати виконавчу владу. У керуванні повинні бути введені принципи підзвітності й прозорості. Також важливо, щоб виборцям були надані широкі можливості для активної участі
в політиці й створенні нового демократичного суспільства.
14. Крім того, дуже важливо ліквідувати примат держави над громадянином, одну
з головних рис комуністичних тоталітарних систем. Необхідно створити інститути, які
будуть здатні захистити людину від держави, наприклад, адміністративні суди (у яких
можуть бути оскаржені розв’язки виконавчої влади), уповноважені із прав людини й інші
подібні інститути.
15. У тому ж ключі необхідна демілітаризація держави і її інститутів. Зокрема, повинні бути скасовані війська Міністерства внутрішніх справ, притаманні комуністичним тоталітарним системам; поліція, судова система й тюремна адміністрація також мають бути
демілітаризовані. У більшості країн, ліквідація комуністичної тоталітарної бюрократії також матиме життєво важливе значення. Це може бути досягнуте шляхом дерегулювання
й децентралізації керування.
16. Таким чином, щоб мати можливість ухвалювати обґрунтовані рішення, виборці
повинні мати доступ до об’єктивної й достовірної інформації. У цьому процесі життєво
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важливу роль відіграють незалежні інститути демократичного суспільства, такі, як вільна преса й незалежні науково-дослідні центри й університети. Незалежні ЗМІ можуть навіть розглядатися як четверта влада при створенні балансу влади в державі, заснованій
на верховенстві права.
17. Не можна недооцінювати значення розвитку демократичної правової й судової
системи. Необхідні повага прав людини і їх захист: у цьому контексті процесу демократизації можуть допомогти приєднання до міжнародно-правових документів і інтеграція в міжнародні організації. Верховенство права повинне бути встановлене зсередини.
Тут слід почати із прийняття нових демократичних конституцій. У більшості випадків,
повинні бути повністю реформовані колишні комуністичні правова й судова системи, повинні бути прийняті й впроваджені нові закони, зокрема, кримінальне й адміністративне
законодавство. Повинна бути гарантована незалежність судової системи.
18. Побудова демократичного суспільства повинне йти рука об руку зі створенням
ринкової економіки. Старі структури командної економіки повинні бути ліквідовані, аби
забезпечити існування вільної конкуренції. Приватизація й земельна реформа, часто на
основі реституції, виявилися досить успішними останніми кількома роками, у тому числі
як спосіб підштовхнути економіку. З юридичної точки зору, ці заходи повинні ґрунтуватися на визнанні й захисту власності, гарантіях свободи економічної діяльності, асоціацій
і контрактів.
19. Що стосується економіки, то тут першорядне значення має демонополізація. Якщо
не зруйнувати монополії, або дозволити їм відродитися, стане можливим створення економічної й фінансової олігархії — олігархії, яка може бути заснована на корупції або бути
джерелом корупції.
20. На психологічному рівні, що не менш важливо, розставання з комуністичним тоталітарним минулим припускає переоцінку цінностей: терпимість повинна заохочуватися, й людям повинна бути надана більша самостійність (причому людей потрібно навчити користуватися нею). Люди повинні навчитися брати на себе відповідальність за свої
дії, потрібно покласти край їх сліпій покорі вищим органам. Насамперед, вони повинні
стати більш активними у всіх сферах життя. Це — одна з головних цілей при подоланні
комуністичних тоталітарних систем і гарантія того, що вони ніколи не повернуться.
C. Методи: ліквідація комуністичних тоталітарних систем
· Принципи
21. Демократична держава, заснована на верховенстві права, при ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем повинна використовувати національні
процесуальні засоби. Держава не може застосовувати будь-які інші засоби, оскільки тоді
вона буде не краща, ніж тоталітарний режим, який повинен бути ліквідований. Як я вже
згадував у вступі, значна кількість людей вважають, що демократична держава, заснована на верховенстві права, не має у своєму розпорядженні достатніх засобів для того, щоб
забезпечити правосуддя й покарання винних. Проте, таке ставлення, саме по собі зрозуміле, часто можна пояснити скоріше бажанням помсти, ніж прагненням до справедливості.
Справжня держава, заснована на верховенстві права, повинна поважати права людини й
основні свободи, такі, як право на справедливий судовий розгляд і право бути почутим,
і ці права повинні поширюватися навіть на тих людей, які, коли вони були при владі, самі
їх не дотримувалися.
22. Я вважаю за необхідне підкреслити в цьому контексті, що демократична держава,
заснована на верховенстві права, здатна захистити себе від відродження комуністичної
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тоталітарної загрози. Старі тоталітарні структури не сильніше, ніж молода демократія,
поки ця демократія мобілізована. Демократична держава, заснована на верховенстві
права, має у своєму розпорядженні достатньо засобів, що не суперечать правам людини
й принципу верховенства права, і які засновані на кримінальному правосудді й застосуванні адміністративних заходів. Нижче я наведу огляд можливих заходів.
· Кримінальне судочинство

23. Злочинні діяння, вчинені окремими особами в період комуністичного тоталітарного режиму, повинні розслідуватися й каратися в рамках чинного кримінального законодавства. Деякі люди вважають, що потрібно «почати все із чистого аркуша», амністувавши всіх, хто скоїв злочини за часів колишнього режиму. Я не згодний із цим підходом:
мені здається, що це вкрай несправедливо стосовно жертв цих злочинів. Крім того, амністія може навіть дестабілізувати нове суспільство, якщо потерпілі або члени їх родин
вирішать взяти правосуддя у свої руки. Таким чином, представляється очевидним, що
люди, які скоїли злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності й покарані. Якщо,
наприклад, колишній суддя допускав судові вбивства, або тюремний наглядач катував
ув’язнених, вони повинні бути притягнуті до суду й покарані у випадку визнання їх винними.
24. Як було вже мною зазначено, дуже важливо застосовувати чинне кримінальне законодавство. Це необхідно, оскільки в державі, що заснована на верховенстві права, прийняття й застосування ретроактивного кримінального законодавства є неприпустимим.
Цей принцип навіть включений до Європейської Конвенції із прав людини (стаття 7,
пункт 1). У зв’язку із цим правилом виникають дві загальні проблеми: по-перше, це дозволяє продовжити строк давнини, і, по-друге, як застосовувати це правило, якщо діяння
явно було злочином, але не вважалося злочином формально?
25. Що стосується першого питання, Конституційний суд Німеччини ухвалив, що питання продовження строку давнини — усього лише процедурне, а не основне питання, і,
у такий спосіб продовження дозволяється в державі, що заснована на верховенстві права. Я згодний з такою інтерпретацією. Що стосується другого питання, навіть Європейська Конвенція із прав людини дозволяє надати суду й притягти до відповідальності будьяку особу за будь-яке діяння або недогляд, який у той час, коли воно було скоєне, не було
кримінальним злочином відповідно до національного законодавства, якщо воно було
кримінальним злочином згідно із загальними принципами права, визнаним цивілізованими націями (стаття 7, пункт 2). Таким чином, дії, що явно порушують права людини,
є караними, незалежно від існуючого національного законодавства (наприклад, законодавства Німецької Демократичної Республіки).
26. Проте, іноді, як і раніше, складно розглядати жорстокі масові знищення й інші
злочини проти людяності, вчинені в межах і в умовах тоталітарного режиму, як звичайні
злочини. Зокрема, нерідко виникає проблема виконання наказів. Рішення у подібних випадках таке: якщо особа явно порушувала права людини, твердження цієї особи, що вона
робила це за наказом, не виключає ані незаконності його дій, ані його особистої провини.
Це рішення було застосовано, наприклад, у Німеччині, до прикордонників, які розстріляли біженців на кордоні НДР.
27. Переслідування за окремі злочини повинне йти паралельно з реабілітацією осіб,
які засуджені за діяння, що не вважаються злочинами в цивілізованому суспільстві, а також несправедливо засуджених. Незрозуміло чи, повинен кожний несправедливо засуджений особисто подати заяву про персональний перегляд його вироку в межах спеціального провадження, або конкретні види політико-судових рішень повинні бути взагалі
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скасовані. Я обрав би останній варіант, але це питання має бути обговорене. Таким жертвам тоталітарного судочинства повинна бути призначена матеріальна компенсація, і ця
компенсація не повинна бути (суттєво) нижчою, ніж компенсація, що призначається особам, несправедливо засудженим за злочини, що підпадають під норми чинного кримінального законодавства.
· Адміністративні заходи

28. Основне спірне питання у зв’язку із заходами щодо ліквідації комуністичних тоталітарних систем стосується прийнятності адміністративних заходів. Наприклад, в американській зоні після Другої світової війни колишні нацисти зазвичай втрачали право
займатися своєю професією або право голосу. Багато країн Центральної та Східної Європи
думали про застосування аналогічних адміністративних заходів. Однак більшість країн
дійшла висновку, що позбавлення колишніх членів комуністичної партії права голосу,
права брати участь у виборах або займати виборні посади суперечило б духу конституційної держави, заснованої на верховенстві права.
29. Замість цього, більшість країн зробила вибір на користь люстрації. Метою люстрації є відсторонення деяких осіб від державної влади, якщо їм не можна довірити владу
відповідно до демократичних принципів, тому що вони не продемонстрували свою прихильність демократичним принципам у минулому, і не мають інтересу й мотивів дотримуватися їх зараз. Таким чином, люстрація допомагає демократії вкоренитися без загрози того, що люди, які займають високі державні посади, спробують цьому перешкоджати.
Однак люстрація не застосовується до злочинців (осіб, які явно порушували права людини за часів колишнього режиму) — їх справи повинні розглядатися відповідно до кримінального законодавства й процедур, а також до пасивних спостерігачів, які повинні вважатися невинуватими, поки їх провину не доведено, і повинні мати шанси брати участь
у новому демократичному житті.
30. Люстрація як і раніше піднімає безліч серйозних питань, які будуть розглянуті
в наступній главі. Загалом, можна сказати, що люстрація буде сумісна з демократичною
державою під верховенством права тільки за умови дотримання деяких критеріїв. Поперше, провина, що є особистою, а не колективною, повинна бути доведена в кожному
окремому випадку, що підкреслює потребу в індивідуальному, а не колективному застосуванні законів про люстрацію. По-друге, повинні гарантуватися такі права, як право на
захист, презумпція невинуватості до доказу провини й право на судовий перегляд ухваленого рішення (більш докладно керівні принципи викладені в пункті 46).
31. У цьому контексті слід додати, що, хоча ухвалювати й застосовувати ретроспективне кримінальне законодавство не можна, існує можливість прийняття й застосування
ретроспективних положень, що доповнюють адміністративні заходи, якщо вони не є непропорційно репресивними. Ця практика виявилася в цілому прийнятною, наприклад,
у випадках, коли осіб, які займали важливі посади в правлячій партії і її репресивному
апараті або чию участь у репресивних діях було доведено, згодом були позбавлені права
займати державні посади (хоча їх пенсії не повинні автоматично відмінятися).
32. Інші дії парламенту або уряду в цій царині полягають у прийнятті декларацій, що
засуджують злочини колишнього режиму. Це роз’яснення й осуд комуністичних злочинів
мало би протистояти ностальгії за комуністичним минулим, що поширюється в деяких
країнах. Також може бути корисним створення комітетів з вивчення історії комуністичної
диктатури (як у німецькому парламенті).
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· Створення інститутів
33. Можливо, парламент є найбільш важливим інститутом у посткомуністичному суспільстві. Створений на підставі всенародного голосування, парламент представляє народ,
і йому надана дуже важлива роль контролю над виконавчою владою. Головною «зброєю»
парламенту в цій царині є бюджет. Тому дуже важливо, щоб бюджетні процедури були
максимально прозорими.
34. На рівні інститутів, основним завданням є децентралізація. Для комуністичних тоталітарних систем був характерний високий ступінь централізації. Це не означає, що централізовані держави обов’язково тоталітарні або комуністичні (дуже гарний контрприклад — Франція), але загалом можна сказати, що більш децентралізована структура дає
більше влади народу й може запобігти поверненню тоталітарної комуністичної влади.
35. У цьому контексті підтримка низових громадянських ініціатив і неурядових організацій може допомогти, використовуючи метафору доктора Цепла, децентралізації
«сердець і розумів» у Центральній і Східній Європі. Незалежне культурне й етнічне самовираження може також сприяти переходу від централізації, характерної для комуністичних
систем (залежності й підпорядкування провідним політичним силам), до стимулювання
соціального захисту, що сприяє активній адаптації до перехідного періоду й розвитку незалежності окремих осіб і громад.
36. Реформа системи освіти також повинна розглядатися в довгостроковій перспективі. Комуністична освітня система була заснована на вивченні напам’ять фактів — фактів, якими нерідко маніпулювали, щоб привести їх у відповідність до правлячої ідеології.
Реформа системи освіти повинна, таким чином, заохочувати самостійне мислення учнів
і розвивати їхню здатність критично оцінювати так звані факти.
37. Репресивний апарат відігравав центральну роль при комуністичних тоталітарних
режимах. Таким чином, першочергове значення повинне надаватися реструктуризації
спецслужб. Спецслужби повинні бути інтегровані в структури держави як демократичний інститут, що займається захистом національної безпеки, а не шпигунством за населенням, його переконаннями й поведінкою. Цей інститут має бути підданий повному
й регулярному контролю — бажано з боку парламенту. Цей контроль повинен, у всякому
разі, поширюватися на бюджет спецслужб.
38. Деякі країни відкрили архіви спецслужб для загального ознайомлення. Найкращим прикладом є, імовірно, Німеччина, де для цієї мети був створений спеціальний орган.
За бажанням, жертви режиму можуть вивчити наявні на них досьє. Це стане на перешкоді, наприклад, використанню проти політичних опонентів у передвиборних кампаніях
слухів про співробітництво зі спецслужбами, і, таким чином, сприятиме стабільності молодого демократичного суспільства.
· Суспільство

39. На рівні суспільства в цілому, зміцнення системи соціального захисту може стати стратегічною гарантією забезпечення цивільної підтримки процесу демократизації.
Слід підтримувати відродження середнього класу, приватної ініціативи й підприємництва, щоб поступово замінити ними риси, які притаманні комуністичній тоталітарній добі,
такі як дисципліна, покірність і слухняність, які не сприяють змінам і не підходять для
демократичної системи вільного ринку.
40. Важливо також сприяти розвитку системи таких демократичних цінностей, як
терпимість, права людини й верховенство права. Це, мабуть, є великою проблемою, тому
що ніхто не може (і не повинен) насильно змінити мислення цілих поколінь, вихованих на
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тоталітарній комуністичній ідеології й системі цінностей. Але як тільки люди навчаться
мислити самостійно, вони зможуть поступово скинути окови комуністичної ідеології за
власним бажанням.
41. У зв’язку з цим дуже важливо розвивати повагу до несхожості. Більшість не може
правити, враховуючи тільки власні інтереси: її політика повинна бути також спрямована
на захист різних меншин (національних, мовних, сексуальних і соціальних).
D. Проблема: правосуддя без порушення прав людини
· Керівні принципи
42. Цей розділ стосується того, що я буду називати «декомунізацією», тобто законів
про люстрацію. Ці закони спрямовані на ліквідацію комуністичної тоталітарної системи,
утримуючи прихильників колишнього режиму осторонь від впливових посад за допомогою адміністративних заходів. (Я хочу підкреслити, що я не буду розглядати в цьому контексті кримінально-правові заходи — як відзначалося в розділі С.2, я твердо впевнений,
що злочинці й порушники прав людини повинні бути притягнуті до відповідальності відповідно до норм чинного кримінального законодавства). Багато правозахисних організацій виражають стурбованість із приводу законів про люстрацію, через їх часто колективний характер, їх протиріччя презумпції невинуватості і їх зворотної сили. Різний ступінь
провини, включаючи пом’якшувальні обставини, також часто не передбачені такими законами, так що з колишніми агентами спецслужб поводитимуться не більш суворо, ніж
з людьми, які були примушені до співробітництва зі спецслужбами.
43. Більшість людей погодяться, що особи, які скоїли злочини або порушення прав
людини при тоталітарних режимах, не повинні залишатися при владі, де вони можуть
перешкодити важкому й делікатному процесу переходу до демократії. Проте, мова йде не
тільки про карних злочинців: багато з людей просто йшли за режимом, тому що в них не
було сміливості кинути виклик режиму, втративши тим самим усі надії на успішну кар’єру
й нормальне життя. І хто першим може кинути в них камінь? У своєму новорічному зверненні 1 січня 1990 року Вацлав Гавел заявив: «Усі ми несемо відповідальність, кожний
у різному ступені, за те, що тоталітарна машина продовжувала працювати. Ніхто з нас не
був просто жертвою, тому що всі ми допомагали створювати цей режим».
44. Але який ступінь причетності до колишнього режиму може перешкодити людині
займати відповідальну посаду в новому демократичному суспільстві? Хіба всього лише
членства в партії або організації, або в адміністративному апарату старого режиму, досить, щоб позбавити людину цього права, хіба це не форма колективного покарання, несумісного із принципами держави, заснованої на верховенстві права, й із правами людини? Існує більша небезпека використання законів про люстрацію не за призначенням,
а для перемоги в політичних баталіях або зведення старих рахунків, полювання на відьом, спрямованої проти лівих сил або інших політичних опонентів нинішнього уряду. Крім
того, деякі люди можуть бути притягнуті до відповідальності, у той час як інші, не менш
винні, залишаться безкримінальними. Правдивість матеріалів спецслужб, на яких ґрунтується безліч таких законів, також сумнівна [4].
45. З іншого боку, чищення колишньої еліти комуністичних країн може коштувати
цим країнам більшої частини їх убогих адміністративних, управлінських і наукових талантів, які вони не можуть собі дозволити втратити. У недавній доповіді, опублікованій
Програмою по науці й правам людини Американської асоціації сприяння розвитку науки [5], був проаналізований вплив люстрації на наукові й академічні кола в Болгарії, Чехії
й Німеччини. Хоча автори доповіді підкреслюють, що звільнені люди часто одержували
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свої посади в результаті політичного фаворитизму, так що їх звільнення відкривало дорогу більш кваліфікованим фахівцям, з якими, можливо, несправедливо обійшлися в минулому, вони підкреслюють погрозу, яку люстрація представляє для незалежної роботи
представників наукових і академічних кіл [6], і погрозу науковій волі в цілому. У доповіді
також критикувалося ставлення до багатьох нібито «заплямованих» учених, за якого їм
нерідко не вистачало адекватного процесуального захисту, і яке, таким чином, до деякої
міри повторювало репресивні дії самого тоталітарного режиму.
46. Для сумісності з державою, заснованою на верховенстві права, закони про люстрацію повинні відповідати певним вимогам. Насамперед, при люстрації особлива увага
повинна приділятися погрозі основним правам людини й процесу демократизації; пом
ста ніколи не може бути метою таких законів, і процес люстрації не повинен переслідувати незаконні політичні або соціальні цілі. Ціль люстрації — не покарання осіб, визнаних
винними (це входить у завдання кримінального законодавства), а захист молодих демо
кратій. Герман Шварц визначив деякі принципи люстрації [7], і я згадаю тут найбільш
важливі з них, на підставі яких можна оцінювати існуючі закони й нормативні акти:
a) люстрацією повинні займатися спеціально створені незалежні комісії, що складаються із видатних громадян, запропонованих главою держави й схвалених парламентом;
b) люстрація може використовуватися тільки з метою усунення або значного зменшення небезпеки, яку суб’єкт люстрації представляє для створення життєздатної
вільної демократії у зв’язку із заняттям цим суб’єктом певної посади, на якій він
може брати участь у порушеннях прав людини або перешкоджати процесу демо
кратизації;
c) люстрація не може використовуватися для покарання, відплати й помсти; покарання може накладатися тільки за скоєні в минулому злочини, на підставі чинного кримінального законодавства й у відповідності з усіма процедурами й гарантіями карного судочинства;
d) люстрація повинна обмежуватися випадками, коли є всі підстави вважати, що,
займаючи конкретну посаду, суб’єкт буде становити значну небезпеку для прав
людини або демократії, тобто стосуватися призначуваних державних посад, які
припускають широку відповідальність за формування або реалізацію державної
політики й практики в області внутрішньої безпеки, або призначуваних державних посад, займаючи які суб’єкт зможе віддавати накази про порушення прав людини й/або робити такі порушення, наприклад, у правоохоронних органах, службах державної безпеки й розвідки, судових органах і прокуратурі;
e) люстрація не повинна застосовуватися до виборних посад, за винятком випадків,
коли кандидат на таку посаду сам звертається з таким проханням — виборці мають право обирати, кого вони прагнуть (засуджений злочинець може бути позбавлений права голосу за рішенням суду, але це не адміністративна люстрація, а захід,
передбачений кримінальним законодавством);
f) люстрація не повинна застосовуватися до посад у приватних або напів-приватних
організаціях, оскільки в таких організаціях дуже мало посад, якщо вони взагалі є,
займаючи які можна перешкоджати або загрожувати основним правам людини
й процесу демократизації;
g) строк, на який особа втрачає право обіймати посаду, не повинен перевищувати
п’яти років, тому що не слід недооцінювати можливість позитивних змін людини і її звичек; рекомендується, щоб дія заходів люстрації закінчилася не пізніше
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31 грудня 1999 року, тому що на той час нові демократичні системи повинні бути
консолідовані у всіх колишніх комуністичних тоталітарних країнах;
h) особи, які віддавали накази, робили серйозні порушення прав людини або суттєво
сприяли таким порушенням, можуть бути відсторонені від посади; якщо організація робила серйозні порушення прав людини, члени, співробітники або агенти
цієї організації вважаються учасниками цих порушень, якщо вони займали високі посади в цій організації, і якщо вони не здатні довести, що вони не ухвалювали
участі в плануванні, керуванні або здійсненні такої політики, практики або дій;
i) ніхто не може зазнати люстрації винятково за зв’язок або співробітництво з організацією, яка була законною під час цього зв’язку або співробітництва (за винятком
випадків, описаних вище в підпункті h), або за особисту думку чи переконання;
j) люстрація може застосовуватися тільки відносно дій, роботи або членства в період
з 1 січня 1980 року до падіння комуністичної диктатури, тому що малоймовірно,
що особа, яка не порушувала права людини за останні десять років, буде робити це
тепер (цей строк, звичайно, не стосується порушень прав людини, переслідуваних
за кримінальним законодавством);
k) люстрація «свідомих співробітників» припустима тільки відносно осіб, які насправді брали участь разом з урядовими організаціями (наприклад, спецслужбами), у серйозних порушеннях прав людини, які дійсно завдали шкоди іншим особам, і які знали або повинні були знати, що їхня поведінка може завдати шкоди;
l. люстрація не повинна застосовуватися до осіб, які не досягли 18 років на час участі
у відповідних діях, сумлінно й добровільно відмовилися й/або припинили член
ство у відповідній організації або співробітництво з нею до переходу до демократичного режиму, або діяли під примусом;
m) особа в жодному разі не може піддатися люстрації без повного відповідного процесуального захисту, зокрема, їй повинне бути гарантоване право на доступ до
адвоката (який призначається, якщо суб’єкт люстрації не може дозволити собі оплатити послуги адвоката), право розглядати й заперечувати докази проти себе,
право на доступ до всіх наявних обвинувальних і виправдувальних доказів, право
представляти свої докази, право на відкриті слухання на її прохання, і право на
звернення до незалежного судового розгляду.
47. Питання про фінансові права досить складне. У принципі, позбавлення фінансових прав, наприклад, пенсійних, може розцінюватися як покарання, і, таким чином, не
допускається. Однак були випадки, коли еліта комуністичних тоталітарних країн, що править, призначала собі пенсії, іноді у два або три рази перевищуючі пенсії звичайних громадян, — наприклад, у Східній Німеччині. У цих випадках видавалося б логічним понизити пенсії колишніх «номенклатурних працівників» до загального рівня. Проте, особи, які
були звільнені зі своїх постів відповідно до законів про декомунізацію, не повинні повні
стю втрачати своїх фінансових прав.
48. Тут я має намір привести конкретні приклади різних «законів про декомунізацію»,
прийнятих у різних країнах, а саме в Албанії, Болгарії, Чехії й Німеччини [9]. Я проаналізую сферу їх застосування (чи застосовуються вони тільки до осіб, що працюють у дер
жавному секторі, наприклад, в органах державного управління, або також до кандидатів
на обрання в парламент або журналістів), їхні визначення й ставлення до суб’єктів, склад
й характер органу, що ухвалює рішення (комісія й/або суд), а також ставлення до фінансових прав (наприклад, надання або позбавлення права на пенсію). Я також покажу, у якому
ступені ці закони сумісні із принципами демократичної держави під верховенством пра327
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ва, опираючись на загальні принципи, проголошені у двох попередніх главах, принципи,
з якими всі ми, як члени Ради Європи, я сподіваюся, згодні.
· Албанія

49. В останні кілька місяців в Албанії були прийняті й набули чинності два закони, які
можуть уважатися «законами про декомунізацію»: Закон про геноцид і злочини проти
населення, скоєних в Албанії під час комуністичного режиму за політичними, ідеологічними і релігійними мотивами (від 22 вересня 1995 року), і Закон про перевірку офіційних
й інших осіб у зв’язку із захистом демократичної держави (від 30 листопада 1995 року).
При оцінці цих законів я буду опиратися на спостереження доповідачів по виконанню Албанією зобов’язань, п. Колумберга, лорда Фінсберга й п. Раффі [10].
50. Албанські закони про декомунізацію, які, як стверджується, були створені за зразком чеського закону (але насправді вони не відповідають діючому на цей час чеському
закону, який бере до уваги виправлення Чехословацького Конституційного суду), говорять, що особи не можуть займати високі посади — Президент Республіки, депутати, члени уряду, високопоставлені чиновники, судді, прокурори, співробітники судової поліції,
вищі поліцейські чини, армійські офіцери, режисери й редактори албанського радіо або
телебачення, особи, що займають керівні позиції в державних страхових і фінансових установах, а також у державних банках, ректори й керівники університетів і вищих навчальних закладів і т. д. — якщо вони займали певні посади в період з 28 листопада 1944 року по
31 березня 1991 року. Положення, що включає в себе журналістів і керівників газет з тиражем більш 3000 примірників, було скасовано Конституційним судом 31 січня 1996 року.
51. Ці посади містять у собі, зокрема, кандидатів і членів Політбюро, секретарів
і членів ЦК Партії праці Албанії на районних і аналогічних рівнях, міністрів, депутатів
Народних Зборів, членів Президії, голів верховних судів, генеральних прокурорів і співробітників служби державної безпеки. Особи, зареєстровані службами державної безпеки як співробітники (інформатори, агенти, власники явочних квартир спецслужб, свідки
в політичних процесах), також не мають права займати високі пости. Закони залишаються в силі до 31 грудня 2001 року.
52. Кілька албанських опозиційних партій, а також албанські журналісти й міжнародні неурядові організації критично озиваються про закони про декомунізацію. Найбільш
значна й регулярна критика стосується того, що албанські закони не дозволяють кандидатам у парламент брати участь у виборах. Це — не тільки порушення права, закріпленого
в Конституції Албанії, права бути обраним, якого можуть бути позбавлені лише люди з розумовими вадами й особи, присуджені до позбавлення волі, але цей захід, за аналогічними
причинами, також може бути несумісний з державою, заснованою на верховенстві права.
53. Склад і характер комісії, яка буде перевіряти, чи «заплямований» кандидат на
виборну посаду, і, отже, чи може він працювати чи ні, також зазнають критики. Як затверджується, комісія повністю перебуває в руках нинішнього уряду, тому що більшість
її членів призначаються різними міністерствами. Голова комісії був призначений парламентом (голосами правлячої й опозиційної партій), що є гарним знаком. Проте, віце-голова й один зі членів комісії були згодом призначені Радою міністрів (урядом), і по одному
члену — Міністерством юстиції, МВС, Міністерством оборони й Національною службою
інформації (секретною службою). Нейтральність комісії, таким чином, представляється
вкрай сумнівною.
54. Компетенція комісії, схожа, по суті, з компетенцією судів, також зазнала різкої критики. Комісія має право розслідувати й викликати людей для допиту, а у випадку відмови
від дачі показань або неправдивих свідчень ці люди підлягають кримінальній відпові328

Заходи щодо ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем
дальності згідно з кримінальним законодавством. Спікер парламенту Албанії п. Арбнорі
вказав, однак, що комісія, будучи адміністративним органом, не може призначити таке
покарання самостійно, але повинна звернутися до суду для призначення такого покарання (чого, очевидно, ще не траплялося). Проте, ці права комісії не відповідають класичним правам обвинувачуваного, таким, як право бути вислуханим, право на ознайомлення
з матеріалами справи або право на допомогу адвоката. Аналогічне положення, спочатку
включене в чехословацький закон про люстрацію, було скасовано чеським Конституційним судом (див. пункт 62).
55. Можливість звернення до касаційного суду трохи обмежує повноваження комісії.
П. Арбнорі завірив Комітет із правових питань і прав людини, що жодному з кандидатів
не буде заборонено брати участь у виборах до винесення вердикту касаційним судом, за
умови звернення кандидата до цього суду.
56. Для того, щоб стати сумісним із принципами демократичної держави під верхо
венством права, албанське законодавство повинне бути змінене в декількох питаннях,
згідно з рекомендаціями, наведеними в пункті 46. Відзначу тут лише найбільш важливі
з них:
a) сфера застосування: закон повинен застосовуватися лише до людей, що працюють у державному секторі на посадах, де вони можуть завдати шкоди правам людини, наприклад, в органах державного управління, армії або спецслужбах; він не
повинен застосовуватися до кандидатів на обрання в парламент; він повинен обмежуватися діями, роботою або членством у період з 1 січня 1980 року до падіння
тоталітарного режиму;
b) метод: при люстрації «свідомих співробітників» повинна враховуватися ймовірність наявності неточностей або неправдивих відомостей у матеріалах файлів
спецслужб; також слід брати до уваги можливість дії під примусом;
c) комісія: склад комісії повинен бути змінений, щоб виключити будь-яку можливість упередженості (тобто слід уникати близьких зв’язків членів комісії з урядом, опозицією й політичними партіями).
· Болгарія

57. 9 грудня 1992 року болгарський парламент прийняв закон про люстрацію за назвою «Додаткові вимоги до наукових організацій і Вищої атестаційної комісії». Цей так
званий «закон Панева» (названий на честь його автора) про тимчасове введення додаткових вимог до членів виконавчих органів наукових установ і Вищої атестаційної комісії,
був затверджений Конституційним судом 11 лютого 1993 року на відміну від двох інших
болгарських законів про люстрацію (одного, що стосується банківської сфери, й іншого,
що стосується пенсіонерів), які були скасовані Конституційним судом. Закон припинив
свою дію 3 квітня 1995 року відповідно до рішення парламенту про його скасування, але
я, проте, згадаю його тут як гарний приклад.
58. Відповідно до «закону Панева», усі члени (або кандидати на обрання) керівних органів університетів і дослідницьких інститутів, а також Вищої атестаційної комісії (Центрального академічного органа, що займається, зокрема, розглядом і затвердженням присудження академічних і наукових ступенів), повинні були представити письмові заяви,
які підтверджують, що вони відповідають новим вимогам, передбаченим законом — не
є колишніми членами комуністичної «номенклатури» (наприклад, що були функціонерами болгарської комуністичної партії вищої або середньої ланки, співробітниками або
інформаторами спецслужб, або викладачами «ідеологічних» предметів). Відмова від підписання такої заяви вважалася рівноцінною визнанню, що дана особа не відповідає цим
329
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вимогам. Це зобов’язання повинне було дотримуватися протягом п’яти років від дня набрання законом чинності.
59. Основна проблема з «законом Панева» полягала в тому, що він не передбачав розгляду окремих справ незалежним органом і заперечування ухваленого рішення в суді. Представляється, що цей закон порушував ряд основних прав, зокрема, право на справедливий судовий розгляд і право бути почутим. У зв’язку з цим закон був розкритикований в 1993 році
в річному звіті Державного департаменту Сполучених Штатів з питань прав людини у світі,
і в 1993 році — у річному звіті Міжнародної Гельсінкської Федерації із прав людини.
60. Оскільки сфера чинності закону була відносно обмеженою, його застосування,
як стверджується, торкнулося лише близько 3000 людей, ніхто з яких не був звільнений
з викладацької посади. Головним наслідком було те, що нове академічне керівництво вибиралося відповідно до нових правових положень. Незважаючи на порушення «законом
Панева» норм процесуального захисту, він, таким чином, може вважатися відносно м’яким
прикладом, тому що він вплинув тільки на невелику групу людей — учених — і його наслідки не були серйозними (на відміну від Албанії, Чеської Республіки або Німеччини, піддані люстрації особи не були звільнені). Проте, щоб відповідати принципам, викладеним
у пункті 46, закон було доречно змінити, щоб:
a) створити незалежну комісію для контролю над здійсненням люстрації;
b) забезпечити належний процесуальний захист, включаючи право на оскарження
рішення в суді.
· Чеська Республіка

61. Однім із самих послідовних, із заходами, що далеко йдуть, а також зразком для
багатьох інших країн, є Чехословацький закон про люстрацію, який у цей час — зі змінами, внесеними Чехословацьким Конституційним Судом — застосовується в Чехії й Словаччині [11]. Закон був прийнятий у жовтні 1991 року Чехословацькими національними
зборами й повинен був залишатися в силі до 31 грудня 1996 року, але недавно його дію
в Чеській Республіці було продовжено до 31 грудня 2000 року.
62. Сфера чинності чеського закону досить широка, але більш обмежена, ніж сфера дії
албанського закону. Чеський закон поширюється на осіб, що займають державні високі
пости, наприклад, в органах державного управління, армії, державної радіомовної корпорації й агентстві печаті, а також на державних підприємствах; він не стосується ні кандидатів на обрання до парламенту, ні журналістів, ні керівників приватних підприємств.
Особам, які займали певні пости в державному апарату або в комуністичній партії, або які
були членами секретної поліції або народної міліції (серед іншого), заборонено займати вищезгадані посади. Спочатку чехословацький закон включав у цю категорію також
«свідомих співробітників» секретної поліції, але 26 листопада 1992 року Чехословацький
Конституційний суд скасував це положення, тому що довести поза всякими сумнівами,
що хто-небудь свідомо співробітничав зі спецслужбами, досить важко (через недостовірність матеріалів спецслужб) [12].
63. Чехословацький Конституційний суд також скасував усі статті закону про люстрацію, що стосуються створення спеціальної комісії, яка повинна була розслідувати заяви про те, що Міністерство внутрішніх справ, відповідальне за складання «довідок про
непричетність», помилково визначало деяких людей як «свідомих співробітників» секретної поліції. Суд ухвалив, що така комісія не буде незалежним органом, і не зможе мати
судовій компетенції, передавши компетенцію відшкодування збитку судам загальної
юрисдикції [13]. Конституційний суд звернув особливу увагу на той факт, що «оскільки
комісія є адміністративним органом, вона не може застосовувати у своєму провадженні
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положення кримінально-процесуального кодексу (…) і не може сполучати це провадження з вимогами кримінального законодавства (…)» [14].
64. Міжнародна організація праці (МОП), у своєму розв’язку від 28 лютого 1992 року,
піддала цей закон різкій критиці. МОП заявила, що закон про люстрацію відійшов від
своєї первісної мети усунення з державних органів і установ осіб, які брали участь у порушеннях прав людини, засновуючи відсторонення від державної служби на політичних
і ідеологічних поглядах. Реакція на успіх люстрації була також неоднозначною: у той час
як у квітні 1993 року провідна чеська газета Lidove Noviny назвала закон про люстрацію
«волаючим прикладом правової некомпетентності», застосування якого «повністю залежить від (…) сваволі окремих органів» і ґрунтується на недостовірних документах, у грудні 1995 року доктор Цепл, суддя Чеського Конституційного суду, позитивно відгукнувся
перед комітетом про застосування цього закону у своїй країні.
65. Загалом, чеський закон про люстрацію, як представляється, відповідає умовам,
викладеним у пункті 46. Але слід внести деякі зміни в цей закон, щоб:
a) обмежити люстрацію діями, роботою або членством у період з 1 січня 1980 року
по 31 грудня 1989 року;
b) припинити застосування закону не пізніше 31 грудня 1999 року (насправді, позбавлення права обіймати посаду на підставі люстрації не повинне тривати більш
п’яти років, що може бути досягнуте в Чехії ще до цієї дати для деяких осіб, які
пройшли люстрацію в період між 1991 і 1994 роками).
· Німеччина

66. Заходи щодо люстрації в Німеччині були засновані на Договорі про об’єднання між
Німецькою Демократичною Республікою (НДР) і Федеративною Республікою. Договір говорив, що державні службовці НДР, можуть бути визнані непридатними для обіймання
громадських посад в об’єднаній Німеччині, якщо вони порушували принципи прав людини
й верховенства права або працювали раніше в Міністерстві держбезпеки Штазі, і якщо —
із цієї причини — вони непридатні для подальшого обіймання нинішньої посади [15]. На
цій підставі всім державним службовцям колишньої НДР були розіслані анкети, що містять різні питання за такими темами, як членство в політичних партіях або масових громадських організаціях, або наявність орденів і знаків відзнаки, отриманих у НДР. Через це
була звільнена велика кількість людей, особливо вчителів (за деякими даними до 50 000),
хоча їм була призначена компенсації у вигляді пенсій. За словами п. Вольфганга Новака,
державного секретаря з питань освіти Східнонімецької землі Саксонія, тільки в цій землі
близько 13500 вчителів і адміністраторів були звільнені на цій підставі в період між 1991
і 1993 роками. Деяким східнонімецьким суддям було дозволено залишитися на посаді.
67. Процес люстрації в Німеччині включав, до деякої міри, розгляд свідчень комітетами з люстрації, які дозволяли державним службовцям, що зазнали люстрації, представити докази, включаючи показання надійних свідків, того, що вони не служили колишньому режиму й не підтримували його. Крім того, відповідальні відомства повинні були
забезпечити зацікавленим особам можливість повноцінних юридичних слухань у процесі розгляду, у ході яких могла бути, зокрема, оскаржена достовірність матеріалів Штазі. Був гарантований доступ до судової системи для заперечування в суді рішення про
звільнення.
68. Німецька практика, таким чином, може бути порівняна із чеською, тобто коло людей, що постраждали в Німеччині, було ширшим, ніж у Болгарії, але не таким широким, як
в Албанії. Для сумісності з керівними принципами, викладеними в пункті 46, Німеччині
слід змінити свою практику, щоб:
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a) обмежити люстрацію діями, роботою або членством у період з 1 січня 1980 року
по 31 грудня 1989 року;
b) приділяти більшої уваги можливості неточності або недостовірності матеріалів
Штазі; анкети також можуть бути не самим надійним засобом люстрації осіб, що
діяли під примусом;
c) припинити застосування закону не пізніше 31 грудня 1999 року (що може бути
складно у випадках звільнення державних службовців, близьких до пенсійного
віку, але повинне застосовуватися стосовно більш молодих).
E. Можливий внесок консолідованих демократій

69. «Декомунізація» часто розглядається на Заході як проблема Центральної й Східної
Європи. Проте, падіння Берлінської стіни й розширення демократичних інститутів у Європі,
таких як Рада Європи, ліквідували ідеологічну конфронтацію, яка колись розділяла Європу.
Раніше західноєвропейські країни могли самовизначатися, протиставляючи свою систему
системі в країнах Центральної й Східної Європи — як «антикомуністичні», «з антикомандною економікою», «антитоталітарні» — але наразі це вже неможливо. Замість цього консолідованим демократіям довелося навчитися позиціонувати себе в позитивному сенсі — як
демократичні держави, засновані на верховенстві права, з вільною ринковою економікою.
Наповнити ці позитивні терміни реальним змістом виявилося не легше для консолідованих західних демократій, ніж для нових демократій у Центральній та Східній Європі.
70. Консолідовані демократії повинні розуміти, що сьогодні вони перебувають в одному човні з новими демократіями Центральної та Східної Європи: може бути, Берлінська
стіна більше й не існує в реальності, але вона продовжує жити в серцях і розумах багатьох
людей на Заході, який не приділяє уваги тому, що відбувається в «тій, іншій частині» Європи. Проблеми, які переживають країни з перехідною економікою, вважаються дитячими
хворобами демократії, і тому на них не звертають особливої уваги. Однак дитячі хвороби,
якщо їх не лікувати, можуть призвести до фатальних наслідків. Небезпека «оксамитової
реставрації» тоталітарних режимів у Центральній та Східній Європі (будь-якого кольору
й ідеологічних переконань) цілком реальна, і Захід повинен бути впевнений, що холодна
війна не повториться.
71. Таким чином, консолідовані демократії також повинні брати участь у цьому процесі. Програми співробітництва й допомоги на міжурядовому рівні, реалізовані Радою Європи, Європейським Союзом й іншими міжнародними інституціями, дуже важливі, і цій
«допомозі демократичному розвитку» варто всіма силами сприяти. Але не слід забувати,
що ліквідація спадщини колишніх комуністичних тоталітарних режимів також містить
у собі зміни в серцях і розумах, і цього неможливо добитися на міжурядовому рівні. Консолідовані демократії повинні допомогти своїм молодшим братам побудувати ефективне
громадянське суспільство, починаючи з низів. Саме тут допомога країн Західної Європи
дійсно може виявитися дуже корисною.
F. Висновки й рекомендації

72. Таким чином, можна зробити висновок, що спадщина колишніх комуністичних
тоталітарних систем, у тому числі надмірна централізація, мілітаризація цивільних інституцій, бюрократизація, монополізація й надмірне регулювання, може бути переборена й ліквідована. Метою має бути створення плюралістичної демократії, заснованої на
верховенстві права, на повазі до прав людини й відмінностей, на застосуванні принципів
субсидіарності, свободі вибору, рівності можливостей, економічному плюралізмі й прозо332
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рості процесу прийняття рішень. Розподіл влади, свобода ЗМІ, захист приватної власності
й розвиток громадянського суспільства — от деякі із засобів для досягнення цієї мети.
73. При роботі зі спадщиною колишніх комуністичних тоталітарних режимів правосуддя повинне бути забезпечене всім: як жертвам колишнього режиму, так і колишній
правлячій еліті. Нездатність знайти правильний баланс між забезпеченням справедливості й призначенням компенсації жертвам, і наданням членам колишньої правлячої еліти (не злочинцям) шансу інтегруватися в нове демократичне суспільство, може поставити під загрозу основи нової держави, через розчарування жертв або через порушення
прав людини, на яких заснований новий режим.
74. Таким чином, при ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем, демократична держава повинна застосовувати процесуальні засоби, засновані на верховенстві права. Вона не може застосовувати будь-які інші засоби, оскільки тоді вона буде
не кращою, ніж тоталітарний режим, який повинен бути ліквідований. Демократична держава, заснована на верховенстві права, має у своєму розпорядженні достатньо засобів
для того, щоб забезпечити правосуддя й покарання винних, однак вона не може й не повинна намагатися помститися замість того, щоб домагатися справедливості. Держава, дійсно заснована на верховенстві права, повинна поважати права людини й основні свободи,
такі, як право на справедливий судовий розгляд і право бути почутим, і ці права повинні
поширюватися навіть на тих людей, які, коли вони були при владі, самі їх не дотримувалися. Держава, заснована на верховенстві права, також може захистити себе від відродження
комуністичної тоталітарної загрози, тому що вона має у своєму розпорядженні достатню
кількість засобів, що не суперечать правам людини й принципу верховенства права, і заснованих на кримінальному правосудді й застосуванні адміністративних заходів
75. У главі C я докладно виклав можливі кримінальні, адміністративні, організаційні
й соціальні заходи. У главі D я звернув особливу увагу на закони про «декомунізацію» або
люстрацію, і навів конкретні керівні принципи, якими повинні бути такі адміністративні
заходи, щоб домогтися справедливості без порушення прав людини. Я не прагну повторювати все це тут. Я рекомендую країнам Центральної та Східної Європи, які прийняли
або планують прийняти закони про люстрацію або аналогічні адміністративні заходи, перевірити їхню відповідність запропонованим керівним принципам, і переглянути їх, якщо
це необхідно. Це дозволить уникнути скарг на ці процедури в контрольні механізми Ради
Європи в межах Європейської конвенції із прав людини, процедури моніторингу Комітету
Міністрів або процедури моніторингу Асамблеї в рамках Наказу № 508 (1995).
76. Я також закликаю всі зацікавлені країни застосовувати організаційні та інші заходи, запропоновані в главі С. Консолідованим демократіям, відповідно до ідей, викладених у главі E, слід також розглянути можливість активізувати свою «допомогу демократичному розвитку», і зосередити свої програми надання допомоги більш конкретно на
неурядових організаціях і діяльності на низовому рівні, щоб допомогти будівництву громадянського суспільства, без якого нові демократії, що долають спадщину колишніх комуністичних тоталітарних систем, просто можуть не вижити.
Комітет, що представив звіт: Комітет із правових питань і прав людини.
Фінансові витрати Асамблеї: немає.
Посилання на Комітет: Doc. 7209 і Reference No. 1995 of 3 February 1995.
Проект Резолюції одноголосно прийнятий Комітетом 20 травня 1996 року.
Члени Комітету: Mr Hagård (голова), Mr Schwimmer, Mrs Err (віце-голова), Mrs Aguiar,
MM. Akçali, Alexander, Arbnori, Bartumeu Cassany, Berti, Bindig, Bobelis, Bu_ar, Cimoszewicz,
Cioni, Clerfayt, Columberg, Deasy, Dees, Deniau, Fenech, Filimonov, Fogaš, Frunda, Fuhrmann,
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Fyodorov, Galanos, Mrs Gelderblom-Lankhout, MM. Grimsson, Guenov, Gürel, Mrs Holand, MM.
Holovatiy, Hunault, Jansson, Jaskiernia, Jeambrun, Karas, Kelam, Kirkhill, Koschyk, Kovalev,
La Russa, Loutfi, Maginas, Magnusson, Martins, Mészáros, Moeller, Németh, Pantelejevs, Poppe,
Rathbone, Rhinow, Robles Fraga, Rodeghiero, Rokofyllos, Severin, Solé Tura, Solonari, Stretovych,
Tahiri, Trojan, Weyts, Mrs Wohlwend.
N.B.: Прізвища членів, що прийняли участь у голосуванні, виділені курсивом.
Секретарі Комітету: Mr Plate, Ms Chatzivassiliou і Ms Kleinsorge.
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більша частина (до 25%) університетських професорів, а в Чехії офіційний рівень звільнень серед вчених і викладачів сягав лише 5,6% (стор. IV).
[7]. Herman Schwartz, Lustration in Eastern Europe, Parker School of East European Law,
Vol. 1, No. 2 (1994), pp. 141–171.
[8]. Дійсно, деякі особи, що зробили такі порушення багато років тому, згодом відреклися від цих дій і переконань, що є їхнім підґрунтям, і постраждали у зв’язку з таким зреченням.
[9]. Інші колишні комуністичні тоталітарні країни застосовують — або планують застосовувати — подібні підходи, але закони й правила в цих чотирьох країнах можна вважати такими, що найбільш далеко йдуть і є найбільш реалізованими; саме тому я вибрав
їх як приклади.
[10]. AS/Jur (1996) 10, pages 10–13.
[11]. Спочатку закон про люстрацію майже не застосовувався в словацькій частині Чехословацької Федерації, і ця картина не змінилася після оксамитового «розлучення» цих
двох країн.
[12]. У той же час, це положення заподіяло багато шкоди, тому що в період, який передував парламентським виборам у червні 1992 року, деякі газети незаконно поширили
списки імен приблизно 140 000–160 000 передбачуваних колишніх «співробітників». Багато списків виявилися неточними або просто неправдивими, але вони все-таки були використані для звільнення й осуду людей, навіть у приватних організаціях, до яких закон
про люстрацію не застосовується.
[13]. Судом першої інстанції в цих випадках є обласний, а не районний суд.
[14]. Постанова Конституційного суду Чеської й Словацької Федеративної Республіки
про Закон про люстрацію від 26 листопада 1992, передруковане в Neil J. Kritz, Transitional
Justice, Volume III, p. 364.
[15]. Федеральне Міністерство внутрішніх справ Німеччини, яке перевірило правильність моєї інформації — за що я їм щиро вдячний — підкреслило у зв’язку з цим, що сам
по собі факт роботи на Міністерство державної безпеки не є достатньою підставою для
розірвання договору.
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Про заходи щодо ліквідації спадщини
колишніх комуністичних тоталітарних систем

1. Зі спадщиною колишніх комуністичних тоталітарних систем упоратися нелегко.
На інституціональному рівні ця спадщина містить у собі надмірну централізацію, мілітаризацію громадських інституцій, бюрократизацію, монополізацію й надмірне регулювання; на рівні суспільства вона простирається від колективізму й конформізму до сліпої
покори й інших тоталітарних моделей мислення. У такій ситуації дуже важко відтворити
цивілізовану, ліберальну державу, засновану на принципі верховенства права — от чому
необхідно ліквідувати старі структури й старе мислення.
2. Мета цього перехідного процесу очевидна: створення плюралістичної демократії,
заснованої на верховенстві права й дотриманні прав людини. Принципи субсидіарності,
свободи вибору, рівності можливостей, економічного плюралізму й прозорості процесу
прийняття рішень відіграють важливу роль у цьому процесі. Для досягнення цієї мети
можуть використовуватися такі засоби, як розподіл влади, свобода ЗМІ, захист приватної
власності й розвиток громадянського суспільства, а також децентралізація, демілітаризація, демонополізація й дебюрократизація.
3. Невдалий перехідний процес може викликати безліч небезпек. У найкращому випадку замість демократії запанує олігархія, замість верховенства права — корупція, а замість прав людини — організована злочинність. У найгіршому випадку результатом може
стати «оксамитова реставрація» тоталітарного режиму, якщо не насильницьке скинення
молодої демократії. У цьому гіршому випадку новий недемократичний режим більшої
країни може загрожувати своїм більш слабким сусідам. Ключем до мирного співіснування й успішного перехідного процесу є виняткова обережність, аби правосуддя не перетворювалося на помсту.
4. Таким чином, демократична держава, заснована на верховенстві права, повинна
при ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем використовувати
національні процесуальні засоби. Держава не може застосовувати які-небудь інші засоби,
оскільки тоді вона буде не краща за тоталітарний режим, який повинен бути ліквідований. Демократична держава, заснована на верховенстві права, має у своєму розпорядженні достатню кількість засобів для того, щоб забезпечити правосуддя й покарання винних,
однак вона не може й не повинна намагатися помститися замість того, щоб домагатися
справедливості. Така держава повинна поважати права людини й основні свободи, такі,
як право на справедливий судовий розгляд і право бути почутим, і ці права повинні поширюватися навіть на тих людей, які, коли вони були при владі, самі їх не дотримувалися.
Держава, заснована на верховенстві права, також може захистити себе від відродження


Дебати Асамблеї 27 червня 1996 року (22-е засідання) (див. Doc. 7568, звіт Комитету з правових питань та прав
людини, доповідач пан: Северин). Текст ухвалений Асамблеєю 27 червня 1996 року (23-є засідання).
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комуністичної тоталітарної загрози, тому що вона має у своєму розпорядженні достатньо
засобів, що не суперечать правам людини й принципу верховенства права, і які засновані
на кримінальному правосудді й застосуванні адміністративних заходів.
5. Асамблея рекомендує державам-членам ліквідувати спадщину колишніх комуні
стичних тоталітарних режимів шляхом реструктуризації старої правової й інституціональної системи. Цей процес повинен ґрунтуватися на наступних принципах:
i. демілітаризація, яка повинна покласти край мілітаризації найважливіших громадських інститутів, наприклад, військовому управлінню в’язницями або існуванню військ Міністерства внутрішніх справ, що характерно для комуністичних
тоталітарних систем;
ii. децентралізація, особливо на місцевих і регіональних рівнях, а також у державних
установах;
iii. демонополізація й приватизація, які відіграють центральну роль у будівництві
ринкової економіки й плюралістичного суспільства;
iv. дебюрократизація, щоб ліквідувати надмірне регулювання, характерне для комуністичної тоталітарної держави, і передати владу від бюрократів знову громадянам.
6. Цей процес повинен містити в собі зміну менталітету (зміни в розумах і серцях). Основні цілі таких змін — викорінювання страху перед відповідальністю, неповаги до несхожості, екстремального націоналізму, нетерпимості, расизму й ксенофобії, які є частиною
спадщини старого режиму. Усе це повинне бути замінене демократичними цінностями,
такими як терпимість, повага до несхожості, субсидіарність і відповідальність за свої дії.
7. Асамблея також рекомендує, щоб злочинні діяння, вчинені окремими особами під
час комуністичного тоталітарного режиму, переслідувалися й каралися згідно з нормами
кримінального законодавства. Якщо кримінальне законодавство передбачає строк давнини за деякі злочини, цей строк може бути продовжений, тому що це всього лише процедурне, а не основне питання. Однак введення й застосування ретроактивного кримінального законодавства неприпустимо. З іншого боку, дозволяється притягати до суду
й піддавати покаранню будь-яку особу за будь-яке діяння або недогляд, який на момент
його здійснення не був кримінальним злочином відповідно до національного законодавства, але яке вважалося кримінальним злочином згідно із загальними принципами
права, визнаними у цивілізованих країнах. Крім того, якщо особа явно порушувала права
людини, твердження цієї особи, що вона чинила це за наказом, не виключає ані незаконності її дій, ані її особистої провини.
8. Асамблея рекомендує, щоб кримінальне переслідування за подібні злочини йшло паралельно з реабілітацією осіб, засуджених за діяння, які не вважаються злочинами в цивілізованому суспільстві, а також несправедливо засуджених осіб. Цим жертвам тоталітарних
судів повинна бути призначена матеріальна компенсація, і ця компенсація не повинна бути
(суттєво) нижчою, ніж компенсація, призначувана особам, несправедливо засудженим за
злочини, що підпадають під норми чинного кримінального законодавства.
9. Асамблея вітає розкриття секретних документів для громадськості в деяких колишніх комуністичних тоталітарних країнах. Асамблея рекомендує всім відповідним країнам
надати зацікавленим особам, на їхнє прохання, доступ до матеріалів, що стосується колишніх спецслужб.
10. Крім того, Асамблея рекомендує, щоб майно, у тому числі церковне, яке було незаконне або несправедливо вилучене державою, націоналізоване, конфісковане або іншим
засобом експропрійоване під час комуністичного тоталітарного правління, було повернуто первісним власникам у цілості, якщо це можливо зробити, не порушуючи прав ниніш336
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ніх власників, які сумлінно придбали майно, або прав орендарів, які сумлінно орендували
нерухомість, а також без шкоди для демократичних реформ. У випадках, коли це неможливо, повинна бути призначена матеріальна компенсація. Претензії й конфлікти, що стосуються окремих випадків реституції майна, повинні вирішуватися в судовому порядку.
11. Що стосується поводження з особами, які не чинили жодних злочинів, за які
вони могли б бути притягнуті до відповідальності відповідно до пункту 7, але які, проте, займали високі посади за часів колишніх тоталітарних комуністичних режимах
і підтримували їх, Асамблея відзначає, що деякі держави визнали за необхідне ввести
адміністративні заходи, такі як закони про люстрацію або декомунізацію. Метою цих
заходів є відсторонення таких осіб від державної влади, якщо їм не можна довірити владу відповідно до демократичних принципів, тому що вони не продемонстрували свою
прихильність демократичним принципам у минулому, і не мають інтересу й мотивів дотримуватися їх тепер.
12. Асамблея підкреслює, що, загалом, ці заходи будуть сумісні із принципами верховенства права за умови дотримання деяких критеріїв. По-перше, провина, що є особистою,
а не колективною, повинна бути доведена в кожному окремому випадку, що підкреслює
потребу в індивідуальному, а не колективному застосуванні законів про люстрацію. Подруге, повинні гарантуватися такі права, як право на захист, презумпція невинуватості
до доказу провини й право на звернення до суду. Метою таких заходів у жодному разі не
може бути помста, крім того, процес люстрації не повинен переслідувати незаконні політичні або соціальні цілі. Мета розглядів відповідно до законів про люстрацію — не покарання осіб, визнаних винними (це входить у завдання кримінального законодавства),
а захист молодих демократій.
13. Асамблея вважає за необхідне забезпечити, аби закони про люстрацію й подібні
адміністративні заходи відповідали вимогам держави, що заснована на верховенстві права, і фокусувалась на загрозах основним правам людини й процесу демократизації. Див.
«Керівні принципи для забезпечення відповідності законів про люстрацію й подібних адміністративних заходів вимогам держави, заснованої на верховенстві права».
14. Крім того, Асамблея рекомендує, щоб особи, чий статус змінився внаслідок застосування законів про люстрацію, у принципі не втрачали раніше придбаних фінансових
прав. У виняткових випадках, коли представники правлячої еліти колишнього режиму
призначали собі пенсії вищі, ніж у пересічних громадян, їх пенсії повинні бути зменшені
до звичайного рівня.
15. Асамблея рекомендує владі відповідних країн переконатися, що їх закони, правила й процедури відповідають принципам, що містяться у цій резолюції, і переглянути їх
у разі потреби. Це допоможе уникнути подачі скарг на ці процедури до контрольних механізмів Ради Європи відповідно до Європейської Конвенції із прав людини, процедури
моніторингу Комітету міністрів, або процедури моніторингу Асамблеї відповідно до Наказу № 508 (1995) про виконання обов’язків і зобов’язань державами-членами.
16. Нарешті, кращою гарантією ліквідації колишніх комуністичних тоталітарних систем будуть глибокі політичні, правові й економічні реформи у відповідних країнах, які
призведуть до формування насправді демократичного менталітету й політичної культури. Таким чином, Асамблея закликає всі консолідовані демократії активізувати свою допомогу й сприяння демократіям, що зароджуються у Європі, зокрема, що стосується підтримки розвитку громадянського суспільства.


Див. Doc. 7568.
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Необхідність міжнародного засудження
злочинів тоталітарних комуністичних режимів
документ 10765 від 16 грудня 2005

Комітет з політичних питань
Доповідач Горан Ліндблед, Швеція, Група Європейської народної партії
Попередня версія
Резюме
Тоталітарні комуністичні режими, які правили в Центральній та Східній Європі в минулому столітті, і які досі утримують владу в ряді країн світу, були, без винятку, характеризуються масовими порушеннями прав людини.
Парламентська Асамблея вважає, що інформування громадськості про злочини, вчинені тоталітарними комуністичними режимами, є дуже бідним.
Вона рішуче засуджує порушення прав людини і закликає всі комуністичні або
посткомуністичні партії в своїх державах-членах, які досі цього не зробили, переглянути історію комунізму і своє власне минуле, чітко дистанціюватися від злочинів, здій
снених тоталітарними комуністичними режимами, і піддати їх осуду без будь-якої дво
значності.
Вона також настійно закликає Комітет Міністрів створити комітет, що складається з незалежних експертів, із завданням збору та оцінки інформації та законодавства,
пов’язаних з порушеннями прав людини за різних тоталітарних комуністичних режимів
і прийняти офіційну декларацію для міжнародного засудження злочинів , скоєних тоталітарними комуністичними режимами.
Асамблея закликає держави-члени Раду Європи, які були під правлінням тоталітарних комуністичних режимів ввести День пам’яті жертв та заснувати музеї документування злочинів.
I. Проект резолюції
II. Проект рекомендації
III. Пояснювальна записка
I. Попередня резолюція

1. Парламентська Асамблея Ради Європи передає на розгляд Резолюцію 1096 (1996)
по вживанню заходів з метою викриття комуністичних тоталітарних систем.
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2. Тоталітарні комуністичні режими, які правили в Центральній та Східній Європі в минулому столітті, і які все ще перебувають при владі в деяких країнах, всі без виключення
характеризуються масовими порушеннями прав людини. Ці порушення розрізняються
залежно від культури, країни й історичного періоду. Вони включають окремі і колективні
вбивства, страти, загибель в концентраційних таборах, голод, депортації, тортури, рабську працю й інші форми масового фізичного терору.
3. Виправдувальним приводом для скоєння злочинів була теорія класової боротьби
і принцип диктатури пролетаріату. Інтерпретація обох принципів узаконила «ліквідацію» людей, які вважалися шкідливими для будівництва нового суспільства, по суті, ворогами тоталітарних комуністичних режимів. У країнах з комуністичним режимом було
знищено величезне число людей власної національності. Особливо це стосується народів
колишнього Радянського Союзу, які набагато перевершували інші народи в показниках
числа жертв.
4. Асамблея визнає, що, не дивлячись на злочини тоталітарних комуністичних режимів, деякі європейські комуністичні партії зробили внесок у досягнення демократії.
5. Падіння тоталітарних режимів в Центральній і Східній Європі не призвело за собою міжнародного розслідування злочинів, здійснених цими режимами. Крім того, автори цих злочинів не були приведені до відповідальності міжнародним співтовариством, як
це було у випадку із страхітливими злочинами, здійсненими в ім’я націонал-соціалізму
(нацизму).
6. Отже, громадськість мало обізнана про злочини, здійснені тоталітарними комуністичними режимами. Комуністичні партії активні та існують на законних підставах в деяких країнах, навіть якщо вони і не відокремили себе від злочинів, здійснених тоталітарними комуністичними режимами у минулому.
7. Асамблея переконана, що усвідомлення історії є однією з передумов того, щоб уникнути подібних злочинів в майбутньому. Більш того, моральна оцінка і засудження довершених злочинів зіграють важливу роль у вихованні молодого покоління. Чітка позиція
міжнародної громадськості на події, що відбулися у минулому, має безпосередній зв’язок
із тим, як розгортатимуться події в майбутньому.
8. Крім того, Асамблея вважає, що жертви злочинів, здійснених тоталітарними комуністичними режимами, які все ще живі, або їх сім’ї, заслуговують співчуття і розуміння
за перенесені ними страждання.
9. Тоталітарні комуністичні режими все ще активні в деяких країнах, і злочини продовжують мати місце. Поняття національних інтересів не повинно запобігти країні від
адекватної критики існуючих на даний час тоталітарних комуністичних режимів. Асамблея рішуче засуджує всі порушення прав людини.
10. Дебати і засудження, які пройшли поки на національному рівні в деяких державахчленах Ради Європи, не можуть звільнити міжнародну громадськість від зобов’язання
зайняти чітку позицію по відношенню до злочинів, здійснених тоталітарними комуністичними режимами. Моральний борг міжнародної громадськості — засудити ці злочини,
без якого-небудь подальшого зволікання.
11. Рада Європи покладає надії на подібні дебати на міжнародному рівні. Всі колишні
європейські комуністичні країни, за винятком Білорусі, є в даний час членами Ради Європи. Захист прав людини і правової норми є основними цінностями, за які виступає Рада
Європи.
12. Тому Парламентська Асамблея рішуче засуджує важкі порушення прав людини,
здійснені тоталітарними комуністичними режимами і виражає співчуття і розуміння
жертвам злочинів.
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13. До того ж, вона звертається до всіх комуністичних або посткомуністичних партій,
які до цих пір не зробили цього, переглянути історію комунізму і своє власне минуле, чітко відокремити себе від злочинів, здійснених тоталітарними комуністичними режимами
і засудити їх.
14. Асамблея вважає, що така чітка позиція міжнародної громадськості підготує ґрунт
для подальшої взаємодії. До того ж, треба сподіватися, що це надасть підтримку історикам у всьому світі в їх дослідженнях, спрямованих на визначення і об’єктивне підтвердження того, що мало місце.
II. Попередня рекомендація

1. Парламентська Асамблея передає на розгляд резолюцію 1096 (1996) по вживанню
заходів з метою викриття комуністичних тоталітарних систем, і резолюцію про необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів.
2. Асамблея дотримується думки, що існує термінова необхідність в проведенні всебічних міжнародних дебатів з приводу злочинів, здійснених комуністичними тоталітарними
режимами з тією метою, щоб виразити співчуття і розуміння всім тим, хто постраждав від
цих злочинів.
3. Повинно бути зрозуміло, що Рада Європи, будучи організацією, яка виступає за дотримання норм права і захист прав людини, повинна прийняти чітку позицію по відношенню до злочинів, здійснених комуністичними режимами.
4.Отже, Асамблея наполягає на тому, щоб Комітет Міністрів:
i. заснував комітет, що складається з незалежних експертів, завданням якого буде збір
і оцінка інформації та розробка законопроекту, що має відношення до порушення прав
людини в країнах з різними тоталітарними комуністичними режимами;
ii. прийняв офіційну декларацію по міжнародному засудженню злочинів комунізму,
здійснених тоталітарними комуністичними режимами, і віддав дань жертвам цих злочинів незалежно від їх національності;
iii. розвернув кампанію щодо суспільного усвідомлення злочинів, здійснених тоталітарними комуністичними режимами, на Європейському рівні;
iv. організував міжнародну конференцію з питань злочинів, скоєних тоталітарними
комуністичними режимами, за участю представників урядів, парламентаріїв, академічної
спільноти, експертів та неурядових організацій.
v. порадив державам членам Ради Європи, які знаходилися під управлінням тоталітарних комуністичних режимів:
а. заснувати комітети, що складаються із незалежних експертів, в завдання яких входить збір і оцінка інформації, що стосується порушень прав людини за часів панування
тоталітарних комуністичних режимів на національному рівні, з метою тісної співпраці з
комітетом експертів при Раді Європи;
b. переробити національний законопроект для того, щоб повністю здійснити рекомендацію (2000) 13 Кабінету Міністрів з приводу європейської політики отримання доступу до архівів;
з. розвернути кампанію, спрямовану на національне усвідомлення злочинів, здійснених в ім’я комуністичної ідеології, включаючи перегляд шкільних підручників і введення
дня пам’яті жертв комунізму, і створення музеїв.
d. підтримати місцеві власті в споруді меморіалів задля того, щоб віддати дань пам’яті
жертвам тоталітарних комуністичних режимів.
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III. Пояснювальна записка
I. Вступ
1. Падіння комуністичних режимів в державах Центральної та Східної Європи на початку дев’яностих років двадцятого століття викликало численні дискусії, що стосуються політичної і правової оцінки дій і злочинів, здійснених в ім’я комуністичної ідеології.
Відповідальність злочинців та їх вірогідне судове звинувачення стало предметом суперечки. У всіх колишніх комуністичних країнах по цій темі були проведені дебати, і в декількох країнах були прийняті спеціальні закони після «декомунізації» та/або морального
очищення.
2. У всіх зацікавлених країнах це питання розглядалося як частина ширшого процесу
викриття колишньої системи і переходу до демократії. Воно сприймалося як внутрішня
проблема, і керівництво, спрямоване від міжнародного співтовариства, і зокрема від Ради
Європи, зосередилося на запобіганні можливих порушень прав людини.
3 В цьому дусі, дві доповіді Парламентської Асамблеї, що стосуються вживання заходів,
направлених на викриття комуністичних тоталітарних систем, були детально розроблені
паном Есперсеном (Mr Espersen) і паном Северіним (Mr. Severin) від імені Комітету у юридичних справах і правах людини, відповідно в 1995 і 1996; перша доповідь була передана
назад в Комітет після обговорень в Асамблеї, результатом другої доповіді було ухвалення
резолюції 1096 (1996).
4. Проте, до цих пір ані Рада Європи, ані яка-небудь інша міжнародна організація не
узяла на себе завдання дати загальну оцінку комуністичним режимам, провести серйозне обговорення злочинів, здійснених в ім’я комунізму, і публічно засудити ці злочини. Насправді, як не важко це зрозуміти, але не було жодного серйозного, всебічного обговорення цієї ідеології, яка була першопричиною терору, що широко розповсюдився, масових
порушень прав людини, загибелі багатьох мільйонів людей, і тяжкого положення цілих
націй. Хоча інший тоталітарний режим 20 століття, а саме, нацизм був розслідуваний,
засуджений у світовому масштабі, і злочинці предстали перед судом. Подібні ж злочини,
здійснені в ім’я комунізму, не були розслідувані, і не отримали ніякого міжнародного засудження.
5. Відсутність такого міжнародного засудження може бути частково пояснена існуванням країн, в основі керівництва яких все ще лежить комуністична ідеологія. Бажання
зберегти хороші відносини з деякими із них може заважати якимсь політикам приступити до розгляду цієї важкої теми. До того ж, багато політиків, які в даний час все ще є дуже
активними, в тому або іншому ступені підтримують колишні комуністичні режими. З явних причин вони б вважали за краще не брати на себе ніякої відповідальності. У багатьох європейських країнах існують комуністичні партії, якими не були офіційно засуджені
злочини комунізму. Не менш важливе те, що різні елементи комуністичної ідеології, такі,
як рівність і соціальна справедливість, все ще полонять багато політиків, які бояться,
що засудження злочинів комунізму ототожнюватиметься із засудженням комуністичної
ідеології.
6. Проте, доповідач дотримується такої думки, що існує термінова необхідність в проведенні відкритого обговорення злочинів комунізму і їх засудження на міжнародному
рівні. Це повинно бути зроблено, без якого-небудь подальшого зволікання. На це існує
декілька причин.
По-перше, в ім’я загального усвідомлення, повинно бути зрозуміло, що всі злочини, включаючи і ті, які були здійснені в ім’я ідеології, що вихваляє найшанобливіші ідеї,
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такі, як рівність і справедливість, повинні бути засуджені. І в цьому правилі не має бути
виключень. Це особливо важливо для молодих поколінь, які особисто не випробували на
собі методи комуністичного керівництва. Чітка позиція міжнародного співтовариства по
відношенню до минулого, може стати поручительством для їх майбутньої діяльності.
7. Схоже на те, що в деяких країнах ностальгія по комунізму все ще жива. Це створює
небезпеку посткомуністичного реваншу. Дана доповідь повинна сприяти загальному усвідомленню історії цієї ідеології.
8. По-друге, до тих пір, поки жертви комуністичних режимів або члени їх сімей все ще
живі, не пізно надати їм моральне відшкодування за пережиті ними страждання.
9. Не менш важливе і те, що комуністичні режими все ще активні в деяких країнах і злочини, що здійснюються в ім’я комуністичної ідеології, продовжують мати місце. На мою
думку, Рада Європи, організація, яка виступає на захист прав людини, не має права залишатися байдужою і мовчати, навіть якщо ті країни не є членами Ради Європи. Таке міжнародне засудження надасть велику можливість і більше аргументів внутрішньої опозиції
в цих країнах, і може сприяти розвитку деяких позитивних дій. Це є найменшим, що Європа, колиска комуністичної ідеології, може зробити для цих країн.
10. Слід підкреслити, що в цій доповіді відсутнє питання про яку-небудь фінансову
компенсацію жертвам комуністичних режимів, рекомендується тільки одна компенсація,
що носить моральний характер.
11. 15-річчя падіння комуністичних режимів в багатьох європейських країнах надають сприятливу можливість для таких дій. На Раду Європи покладається зобов’язання
виконати це завдання, оскільки майже половина країн-членів Ради Європи пережила комуністичне правління.
12. В рамках підготовки цієї доповіді, Комітет організував слухання за участю високопоставлених осіб, чия компетентність по цій темі, в значній мірі сприяла підготовці даної
доповіді. (Дивитися програму слухання в додатку 1). Я також привів деталі візитів до Болгарії (16 травня 2005), Латвії (3 червня 2005) і Росії (16–17 липня 2005) (дивитися програму візитів в додатку 224). Я хотів би виразити вдячність національним парламентським
делегаціям цих країн за їх допомогу в підготовці цих візитів.
13. Хочу підкреслити, що ця доповідь жодною мірою не призначена стати всебічною
оцінкою комуністичних злочинів. Історичне розслідування повинно бути залишене історикам, і вже існує цілком солідна кількість літератури по цій темі, якою я скористався, готуючи дану доповідь. Мета цієї доповіді — дати політичну оцінку злочинів комунізму.
II. Загальне уявлення про комуністичні режими

Комуністичні режими мають загальні характерні риси, такі як керівництво, здійснюване однією-єдиною партією, вірною комуністичній ідеології. Влада зосереджена в руках
невеликої групи партійних лідерів, які випадають з рамок закону.
Партія контролює державу до такого ступеня, що межа між партією і державою набуває неясних контурів. Крім того, партія здійснює свій контроль над населенням в кожній
із сторін повсякденного життя, в безпрецедентному масштабі.
Право на співпрацю не існує, політичний плюралізм спрощений, і будь-яка опозиція,
як і всі спроби незалежних самоорганізацій, суворо караються. З іншого боку, масовий
вступ до партії або дочірніх організацій заохочується, а іноді навіть проводиться в примусовому порядку.
Для того, щоб підсилити свій контроль над суспільством і запобігти яким-небудь
діям, що виходять з-під цього контролю, такі комуністичні режими збільшують штат
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поліцейських до безприкладних розмірів, упроваджують мережу інформаторів, і заохочують доноси. Кількість поліцейських структур і число секретних інформаторів відрізняється в різний час і в різних країнах, але воно завжди набагато перевершує чисельність
в будь-якій іншій демократичній державі.
Засоби масової комунікації монополізуються і контролюються державою. І як правило, застосовується строга превентивна цензура, право на доступ до інформації порушується, і не існує вільної преси.
Націоналізація економіки, яка є незмінною межею комуністичного керівництва, і є результатом ідеології, накладає обмеження на особисту власність і індивідуальну економічну діяльність. Унаслідок чого громадяни потрапляють в залежність від держави, яка є монополізованим працедавцем і єдиним джерелом доходів.
Комуністичне правління тривало понад 80 років в країні, в якій воно вперше виникло, а саме — в Росії, перейменованій потім в Радянський Союз. У інших європейських країнах воно продовжувалося близько 45 років. За межами Європи комуністичні партії стоять у влади більше 50 років в Китаї, Північній Кореї і В’єтнамі, більше 40 років — на Кубі,
і 30 років — 7 в Лаосі. Комуністи керували протягом деякого часу в різних африканських,
азіатських і південно американських країнах, що знаходяться під радянським впливом.
Більш ніж двадцять країн на чотирьох континентах знаходилися і знаходяться під комуністичним управлінням. Окрім Радянського Союзу і його шести європейських державсателітів, в список входять: Афганістан, Албанія, Ангола, Бенін, Кампучія, Китай, Конго,
Ефіопія, Північна Корея, Лаос, Монголія, Мозамбік, В’єтнам, Південний Йемен, Югославія.
До 1989 року число людей, що жили під комуністичним режимом, складало більше одного мільярду.
Географічне положення, тривалість за часом, припускають відмінності і зміни в здійсненні на практиці комуністичного правління в різних країнах. Комуністичний режим розвинувся, виходячи з внутрішньої динаміки, або у відповідь на міжнародні обставини. Важко порівняти комуністичне правління в Росії в 1930, Угорщині в 1960 або Польщі в 1980.
Проте, не дивлячись на відмінності, можна чітко визначити загальні риси комуністичного режиму, якою б не була країна, культура або час. Однією з найбільш очевидних
характеристик є жахливе порушення прав людини.
· Злочини комунізму

З самого початку, комуністичне панування характеризується масовим порушенням
прав людини. Для того, щоб досягти своєї мети і утримати владу, комуністичні режими
пішли далі за вбивства окремих осіб і різанини на місцевому рівні, вони інтегрували злочин в систему керівництва. Це правда, що через декілька років після встановлення режиму в більшості європейських країн, терор втратив свою початкову силу, і порушення прав
людини стали менш страхітливими. Проте, пам’ять про терор грає важливу роль в суспільстві, і прихована небезпека заміщає реальні жорстокості. До того ж, якщо це необхідно, режим знов звернеться до терору, як це було продемонстровано в Чехословаччині
в 1968, у Польщі в 1971, 1976 і в 1981, або в Китаї в 1989. Це правило застосовується до
всіх минулих і теперішніх комуністичних режимів, незалежно від країни.
Згідно з приблизними підрахунками, [точні дані не доступні] число людей, знищених
комуністичними режимами в різних країнах:
— Радянський Союз 20 мільйонів жертв;
— Китай 65 мільйонів;
— В’єтнам 1 мільйон;
— Північна Корея 2 мільйони;
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— Кампучія 2 мільйони;
— Східна Європа 1 мільйон;
— Латинська Америка 150,000;
— Африка 1,7 мільйонів;
— Афганістан 1,5 мільйонів.
За цими цифрами стоять масові страти і страти окремих осіб, смерть людей в концентраційних таборах, жертви голоду і депортацій.
Цифри, приведені вище, документовані. Вони є приблизними підрахунками, існує
обґрунтована причина для підозри, що вони повинні бути набагато вище. На жаль, обмежений доступ до архівів, зокрема в Росії, не дозволяє точно перевірити правильність
цифр.
Важливою рисою комуністичних режимів є репресії, прямо направлені проти цілих категорій безневинних людей, чий єдиний злочин полягав у тому, що вони належали до цих
категорій. Таким чином, в ім’я ідеології, комуністичні режими убили десятки мільйонів
багатих селян, куркулів, дворян, буржуазію, козаків, українців і інші групи.
Ці злочини є прямим результатом теорії класової боротьби, необхідності знищення
людей, які вважалися даремними для будівництва нового суспільства.
У двадцятих роках в Радянському Союзі ГПУ, колишнє ЧК, пізніше КДБ ввело квоту:
кожен район повинен був доставити певне число «класових ворогів». Цифри встановлювалися керівниками комуністичної партії. Таким чином, місцеві чиновники повинні були
заарештовувати, депортувати і страчувати конкретне число людей. Якщо їм не вдавалося
цього зробити, вони самі ставали об’єктами переслідувань.
У показниках числа жертв, список найбільш важливих злочинів комунізму включає
наступні:
Окремі або колективні страти людей, що вважалися політичними опонентами, які не
були судимі або судимі довільним судом.
Криваві репресії учасників маніфестацій і страйків.
Вбивство заручників і полонених під час війни в 1918–1922 року. Відсутність доступу
до архівів, а також відсутність яких-небудь документів за чисельністю страт, робить неможливим надати точні цифри, але число жертв складає десятки тисяч.
Приблизно 5 мільйонів людей в результаті конфіскацій померли голодною смертю
в 1921–1923 рр., особливо на Україні. Голод використовувався, як політична зброя при деяких комуністичних режимах, не тільки в Радянському Союзі.
Винищування від 300 000 до 500 000 козаків між 1919 і 1920 рр.
Десятки тисяч людей, загиблих в концентраційних таборах. Тут, також відсутність доступу до архівів, робить дослідження неможливим. 690 000 людей, довільно засуджених на
смерть і страчених в результаті так званих чищень в комуністичній партії в 1937–1938 рр.
Тисячі інших були заслані або поміщені в концентраційні табори. Загалом, між 1 жовтня
1936 року і 1 листопада 1938 приблизно 1 565 000 людей було арештовано і 668 305 з них
були страчені. Згідно багатьом розслідуванням, ці цифри зменшені, і повинні бути перевірені, коли всі архіви стануть доступними. Масове знищення приблизно 30 000 кулаків
під час насильницької колективізації 1929–1933 років. І подальша депортація 2 мільйонів
в 1930–1932 роках.
Тисячі звичайних людей в Радянському Союзі, звинувачених у зв’язках з «ворогами»
і страчених у період напередодні Другої світової війни. Наприклад, в 1937 році приблизно
144 000 людей було арештовано і 110 000 з них були страчені. Їм було пред’явлено звинувачення, що вони знаходилися у контакті з польськими громадянами, що проживають
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в Радянському Союзі. Також у 1937 році, 42 000 людей було страчено на ґрунті зв’язків
з німецькими робочими в СРСР.
6 мільйонів українців загинуло з голоду в ході добре продуманої державної політики
в 1932–1933 роках.
Знищення і депортація сотень тисяч поляків, українців, литовців, латишів, естонців,
молдаван, жителів Бессарабії в 1939–1941 і в 1944–1945 рр.;
Депортація волжських німців у 1941 р., кримських татар у 1943 р., чеченців та інгушів
у 1944 р.
Депортація і винищування четвертої частини населення Камбоджі в 1975–1978 рр.
Мільйони жертв злочинної політики Мао Цзедуна в Китаї і Ким Ір Сена у Північній Кореї. Тут, також відсутність документації не дозволяє привести точні відомості.
Численні жертви в інших частинах світу: в Африці, Азії, Латинській Америці, в країнах, які самі себе називають комуністичними і прямо посилаються на комуністичну ідеологію.
Концентраційні табори, створені першим комуністичним режимом у вересні 1918 року,
стали одним із найганебніших символів комунізму. У 1921 році було вже 107 таборів, в яких
розміщувалося близько 50 000 ув’язнених. Надзвичайно висока смертність у цих таборах
може бути проілюстрована на прикладі ситуації в Кронштадтському таборі: з 6500 затриманих, поміщених у табір в березні 1921 р., тільки 1500 чоловік залишилися живими рік
потому.
У 1940 році число ув’язнених доходило до 2 350 000. Вони були розміщені в 53 концентраційних комплексах, у 425 спеціальних колоніях, у 50 колоніях для неповнолітніх,
і в 90 будинках для новонароджених.
На всьому протязі 1940 р. у будь-який час в таборах знаходилося в середньому
2,5 мільйона чоловік.
Загалом, 15–20 мільйонів чоловік пройшли через табори в період між 1930 і 1953 рр.
Концентраційні табори також були введені в інших комуністичних режимах — більше всього у Китаї, Північній Кореї, Камбоджі та у В’єтнамі.
Вторгнення Радянської Армії в низку країн під час Другої світової війни супроводжувалося терором, арештами, депортацією і знищенням. Серед цих країн особливо постраждали Польща — приблизно 440 000 жертв в 1939 р., включаючи знищення полонених
польських офіцерів в 1944–1945 рр., Естонія — 175 000 жертв, включаючи винищування
800 офіцерів, що склало 17,5 % усього населення, Литва, Латвія (119 000 жертв), Бессарабія і Північна Буковина.
Депортація цілих націй була загальноприйнятою політичною мірою, особливо під час
Другої світової війни. У 1940–1941 рр., приблизно 330 000 польських громадян, що проживали на території, окупованою Радянською армією, було депортовано у східні райони
Радянського Союзу, більшість — до Казахстану. 900 000 німців з районів Волги були заслані восени 1941 р.; 93 000 калмиків було депортовано в грудні 1943 р.; 521 000 чеченців
та інгушів було депортовано в лютому 1944 р.; 180 000 кримських татар було депортовано в 1944 р. Список буде неповним, якщо не згадати латишів, литовців, естонців, греків,
болгар, вірмен, які проживали в Криму, турок-месхетінців та курдів з Кавказу.
Депортація також застосовувалася для політичних опонентів. З 1920 р., політичних
опонентів в Росії стали засилати на Соловецькі острови. У 1927 р., в побудованому на Соловках таборі містилося 13 000 ув’язнених 48 різних національностей.
Найжорстокіші злочини комуністичних режимів, такі, як масові вбивства і геноцид,
тортури, рабська праця та інші форми масового фізичного терору продовжувалися в Радянському Союзі, і в меншій мірі в інших європейських країнах до смерті Сталіна.
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З середини 1950 років терор в європейських комуністичних країнах значно збавився,
але вибіркове переслідування різних груп і окремих осіб продовжувалося. Воно включало
поліцейське стеження, арешти, ув’язнення, покарання штрафами, насильницьке психіатричне лікування, різні обмеження свободи пересування, дискримінація на роботі, що часто
вело до бідності і втрати професіоналізму, публічні приниження і наклеп. Пост-сталінські
європейські комуністичні режими використовували широко поширюваний страх можливих переслідувань, який залишався в колективній пам’яті. Проте, пам’ять минулих жахів
поступово слабшала і менше впливала на молоде покоління.
Проте, навіть протягом цих відносно спокійних періодів, якщо це було необхідно,
комуністичні режими були здатні вдатися до масового насильства. Ілюстрацією є події
в Угорщині в 1956 р., в Чехословаччині у 1968 р., або в Польщі у 1956, 1968, 1970 і 1981 рр.
Падіння комуністичного правління в Радянському Союзі та інших європейських
країнах полегшило доступ до деяких архівів, що документують комуністичні злочини.
До 1990 р. ці архіви були абсолютно недоступні. Документи, які були там виявлені, є важливим джерелом інформації про механізми правління і ухвалення рішень, і дозволяють
провести повний історичний аналіз діяльності комуністичних систем.
Висновки
Як видно, стає зрозуміло, що злочинна сторона комуністичних режимів не є результатом обставин, а швидше за все — наслідком добре продуманої політики, ретельно
розробленої засновниками таких режимів навіть до того, як вони узяли владу в свої руки.
Історичні комуністичні лідери ніколи не приховували своїх цілей, таких як диктатура
пролетаріату, знищення політичних опонентів та категорій населення, що не поєднуються з новою моделлю суспільства.
Комуністична ідеологія, вживана де-небудь або коли-небудь, будь то в Європі, або
десь в іншому місці, завжди вела до масового терору, злочинів і порушень прав людини
в широкому масштабі. Аналізуючи наслідки застосування цієї ідеології, не можна не надати значення тій схожості з наслідками застосування іншої ідеології 20 століття, а саме —
нацизму. Хоча обопільно ворожі, ці два режими розділяли деяку кількість загальних рис.
Проте, хоча злочинний характер нацистської ідеології і нацистського режиму є безперечним, принаймні, на протязі половини століття, і його лідери і багато злочинців понесли
відповідальність, комуністична ідеологія і комуністичні режими не зустріли відповідної
реакції. Злочини, здійснені в ім’я комунізму, були рідкісною темою судових звинувачень,
і багато злочинців так ніколи і не з’явилися перед судом. Комуністичні партії все ще активні в деяких країнах, і вони навіть не відокремили себе від минулого, коли вони підтримували і співробітничали із злочинними комуністичними режимами.
Відкрито використовується комуністична символіка, і суспільне усвідомлення злочинів комунізму дуже слабке. Це особливо очевидно, коли порівнюєш з обізнаністю громадськості про злочини нацизму. Освіта молодого покоління в багатьох країнах, звичайно, не може допомогти скоротити цей розрив.
Політичні і економічні інтереси окремих країн роблять вплив на ступінь критики деяких все ще активних комуністичних режимів. Це особливо очевидно у випадку з Китаєм.
Будучи доповідачем, я дотримуюся тієї думки, що не повинно бути подальшого, такого, що не має ніякого виправдання, зволікання в засудженні комуністичної ідеології
і комуністичних режимів на міжнародному рівні. Особисто я не розділяю поглядів деяких

346

Необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів
колег на те, що необхідно провести чітке розмежування між ідеологією і тим, що відбувалося на практиці. Останнє виникає з першого; і рано чи пізно первинними благими намірами оволодіє тоталітарна однопартійна система і перекрутить їх.
Проте, повинно бути зрозуміло, що ці злочини скоювалися в ім’я комуністичної ідеології, а не якою-небудь особливою країною. Самі росіяни стали першими і найчисленнішими жертвами комуністичної ідеології. У будь-якій окремо взятій країні, де комуністи
перебували при владі, злочини носили загальний характер.
Асамблеї слід порекомендувати Комітету міністрів заснувати комітет, який би здій
снив всебічне розслідування, що стосується злочинів комунізму в країнах членах Ради Європи. У той же час, країни члени Ради Європи, які ще не зробили це, повинні в терміновому порядку заснувати такі комітети на національному рівні.
Очікується, що такі комітети тісно співробітничатимуть з комітетом Ради Європи.
Кінцева мета такої роботи Ради Європи і національних комітетів полягатиме в тому,
щоб встановити і запропонувати конкретні заходи для звершення правосуддя і реабілітації жертв комуністичної ідеології, а також для того, щоб віддати їм дань пам’яті.
Необхідна умова для успішної роботи цих комітетів — це доступ до архівів, особливо
в Росії. Отже, зацікавленим країнам, і особливо Росії, згідно Рекомендації (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи, слід прийняти важливий законопроект, що стосується європейської системи доступу до архівів;
Не менш важливим є те, що Комітет міністрів повинен покласти початок кампанії по
розкриттю і усвідомленню злочинів комунізму. Сюди також входить перегляд шкільних
підручників. Необхідно підтримати держави, які є членами Ради Європи, зробити теж
саме на національному рівні.
http://www.epochtimes.com.ua/articles/view/16/1910.html
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Резолюція 1481 (2006)
Необхідність міжнародного засудження злочинів
тоталітарних комуністичних режимів*

1. Парламентська асамблея Ради Європи звертається до своєї резолюції 1096 (1996)
«Про заходи, спрямовані на ліквідацію спадку колишніх комуністичних тоталітарних режимів».
2. Усі без винятку тоталітарні комуністичні режими, які панували в Центральній
та Східній Європі в минулому столітті та які ще й досі залишаються при владі в деяких
країнах світу, характеризуються численними порушеннями прав людини. Порушення
мали різний характер залежно від культури, країни та історичного періоду. Це були індивідуальні та масові вбивства і страти, смерть у концентраційних таборах, голодомори,
депортації, катування, примусова праця та інші форми масового фізичного терору, переслідування з етнічних або релігійних мотивів , порушення свободи совісті, думки й вираження поглядів, порушення свободи преси, а також відсутність політичного плюралізму.
3. Злочини виправдовували теорією класової боротьби й принципом диктатури пролетаріату. Тлумачення обох принципів узаконювало „ ліквідацію» людей, які , як вважалось, стояли на заваді побудові нового суспільства і , відповідно, були ворогами тоталітарних комуністичних режимів. Переважну частину жертв у кожній відповідній країні
становили її власні громадяни. Зокрема, це стосується населення колишнього СРСР, кількість жертв якого значно перевищує кількість жертв населення інших країн.
4. Асамблея визнає, що, незважаючи на злочини тоталітарних комуністичних режимів, деякі європейські комуністичні партії сприяли розбудові демократії.
5. Падіння тоталітарних комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі не
завжди супроводжувалося міжнародним розслідуванням їхніх злочинів. Більше того, міжнародне співтовариство не притягнуло виконавців цих злочинів до суду, як це було з жахливими злочинами націонал-соціалізму (нацизму).
6. Відповідно, широкій громадськості майже не відомі злочини тоталітарних комуністичних режимів. У деяких країнах комуністичні партії легально існують та все ще активно діють, попри те, що інколи вони навіть не відмежувалися від злочинів, учинених у минулому тоталітарними комуністичними режимами.
7. Асамблея впевнена, що знання історії є однією з передумов запобігання подібним
злочинам у майбутньому. До того ж, моральна оцінка й засудження вчинених злочинів
мають велике значення для виховання молодих поколінь. Чітко визначене ставлення
міжнародного співтовариства до минулого може стати орієнтиром на майбутнє.
8. Крім того, Асамблея впевнена, що жертви злочинів тоталітарних комуністичних режимів, які продовжують жити сьогодні, або їхні родини заслуговують на співчуття, розуміння й визнання їхніх страждань.
9. У деяких країнах світу тоталітарні комуністичні режими продовжують існувати
і скоювати злочини. Так звані національні інтереси не повинні заважати країнам вислов-
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лювати справедливу критику щодо сучасних тоталітарних комуністичних режимів. Асамблея суворо засуджує подібні порушення прав людини.
10. Обговорення та обвинувачення, висунуті на національному рівні деякими державами — членами Ради Європи, не позбавляють міжнародне співтовариство необхідності
зайняти чітку позицію щодо злочинів тоталітарних комуністичних режимів. Міжнародне
співтовариство має моральне зобов’язання зробити це без будь-якої подальшої затримки.
11. Рада Європи займає гарну позицію для того, щоб провести таке обговорення на
міжнародному рівні. Всі колишні комуністичні країни Європи, за винятком Білорусі, сьогодні є членами Ради Європи, а права людини та верховенство права залишаються основними цінностями, які захищає Рада Європи.
12. Відтак, Асамблея суворо засуджує численні порушення прав людини, вчинені тоталітарними комуністичними режимами, висловлює жертвам цих злочинів свої співчуття, розуміння та визнає їхні страждання.
13. Крім того, Асамблея закликає всі комуністичні та посткомуністичні партії у дер
жавах — членах Ради Європи — якщо вони ще не зробили цього — дати нову оцінку історії комунізму та своєму власному минулому, чітко відмежуватись від злочинів тоталітарних комуністичних режимів та однозначно їх засудити.
14. Асамблея впевнена, що така чітка позиція міжнародного співтовариства сприятиме подальшому примиренню. До того ж треба сподіватися, що вона надихатиме істориків
в усьому світі продовжувати дослідження з метою встановлення та об’єктивної перевірки фактів.
http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5bRussian_documents%5d/
%5b2006%5d/%5bJan2006%5d/Res1481_rus.asp
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Боротьба з відродженням нацистської ідеології
документ 10766 від 19 грудня 2005 року

Доповідь
Комітет з політичних питань
Доповідач: п. Михайло Маргелов, Російська Федерація, Європейська Демократична
Група.
Резюме

Автор доповіді нагадує, що нацизм, його політика й дії були остаточно засуджені Нюрнберзьким трибуналом. Сучасна Європа створювалася на підставі повної відмови від нацистських ідей і принципів.
Парламентська Асамблея виражає стурбованість тим, що поінформованість громадськості про небезпеку нацистської ідеології і її неприйняття суспільством слабшають,
і що в Європі спостерігаються деякі явища нацистського, расистського й ксенофобського
характеру.
Автор доповіді вказує на нагальну потребу активізувати скоординовані зусилля по
боротьбі з діями, спрямованими на відродження нацистської ідеології, і закликає прове
сти велику міжнародну конференцію з метою вивчення подібних явищ, а також виробити загальну реакцію на нацистські, расистські й ксенофобські тенденції в європейських
суспільствах.
I. Проект резолюції

1. У травні 1945 року союзні війська перемогли нацистський режим у Німеччині й по
клали край гітлерівському «націонал-соціалізму», найжорстокішому й варварському режиму, який коли-небудь зазнала Європа.
2. Це було більше, ніж проста поразка нацистської армії — перемога союзників стала перемогою над нацистською ксенофобією й доктриною «природної нерівності рас»,
згідно з якою особи «німецької крові» є представниками «пануючої раси» з особливим,
героїчним призначенням і, відповідно, правом, у боротьбі за «життєвий простір», підкоряти, поневолювати або винищувати інші «раси» і народи.
3. Парламентська Асамблея виражає найглибшу повагу всім тим, хто боровся в рядах «антигітлерівської коаліції» і врятував людство від фашистського «нового порядку». Вдячні європейці ніколи не забудуть їхню мужність і жертви, завдяки яким Європа
була врятована від нацистського режиму. Це відкрило шлях до створення співдружності
вільних, суверенних і мирних країн у Західній Європі після Другої світової війни. Знач-
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на кількість країн Європи продовжували знаходитись під гнітом влади комуністів. Зміни в Східній Європі дали їм шанс приєднатися до співтовариства держав, що грунтується
на демократії й верховенстві права.
4. Асамблея вболіває за мільйонами безневинних жертв нацистської агресії й расової
політики. Жахи Голокосту, нацистські плани й політика фізичного знищення або поневолення цілих народів ніколи не повинні бути забуті.
5. Асамблея шкодує про смерть і страждання мільйонів людей, цивільних і військових, у нацистській Німеччині і її країнах-сателітах, заручниках злочинних дій і політики
своїх лідерів.
6. Злочинний характер нацистської політики й дій був доведений і безумовно засуджений Нюрнберзьким Міжнародним військовим трибуналом в 1945–1946 роках. Провідні діячі нацистської партії й державного апарату були визнані винними в глобальних злочинах проти миру, військових злочинах і злочинах проти людяності. Основні компоненти
нацистської машини масового знищення, такі як верховні органі нацистської партії, гестапо, СД (секретна служба) і СС були оголошені злочинними організаціями.
7. Постанови Нюрнберзького трибуналу мають величезне історичне значення. Принципи, проголошені Трибуналом, сталі наріжним каменем сучасного міжнародного права, привівши до розробки основних міжнародно-правових документів, таких як Конвенція ООН про запобігання й покарання злочину геноциду (1948), Загальна декларація
прав людини (1948), Конвенція ООН про незастосовність строку давнини до військових
злочинів і злочинів проти людства (1968), Женевські конвенції про закони й звичаї війни (1949) і Додаткові протоколи до них (1977) і Європейська конвенція з прав людини
(1949) (ETS № 5), а також до створення інститутів для ефективного здійснення й судового захисту цих прав, таких, як Комісія Організації Об’єднаних Націй із прав людини, Європейський суд із прав людини, спеціальні кримінальні трибунали й Міжнародний кримінальний суд.
8. Сучасна Європа створювалася на підставі повної відмови від нацистських ідей і принципів, щоб гарантувати, що такі жахливі злочини, як злочини, вчинені нацистським режимом в ім’я «расової переваги» ніколи не повторяться. Рада Європи, як найстарша європейська політична організація, що має метою захист і розвиток демократії, прав людини
й верховенства права, несе особливу відповідальність у справі запобігання відродження
нацистської ідеології.
9. На цьому тлі Асамблею вкрай тривожать деякі події, які показують, що поінформованість громадськості про небезпеку нацистської ідеології і її неприйняття суспільством
слабшають.
10. Асамблея виражає особливу стурбованість із приводу:
10.1. випадків осквернення меморіалів і могил воїнів «антигітлерівської коаліції»;
10.2. спроб реабілітувати, виправдати й навіть вихваляти тих, хто брав участь у війні на боці нацистів, особливо в підрозділах, які Нюрнберзький трибунал визнав злочинними організаціями;
10.3 дедалі більш розповсюдженого використання нацистської символіки, такі як
фашистська свастика, прапори, уніформа тощо, які явно пов’язані з нацизмом;
10.4. заперечення або зведення до мінімуму значення злочинів, вчинених нацистським режимом, зокрема Голокосту.
11. Крім того, Асамблея стурбована політичними й соціальними явищами, які хоч і не
пов’язані прямо з нацизмом, містять у собі ознаки нацистської ідеології, зокрема:
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11.1. зростаючою кількістю випадків прояву расової, етнічної й релігійної нетерпимості в повсякденному житті, зокрема, спаплюженням єврейських кладовищ і нападами
на релігійні об’єкти;
11.2. спробам формування через засоби масової інформації негативної думки про
окремі етнічні або релігійні групи;
11.3. посиленням підтримки політичних партій і рухів з ухилом у ксенофобію.
12. Крім того, Асамблея стурбована тим, що такі явища не завжди привертають до
себе достатньо уваги й не завжди викликають належну реакцію політичних лідерів, а також тим, що суспільна думка сьогодні стала більш сприйнятливою до ідей расизму, ксенофобії й екстремізму.
13. У зв’язку з цим, Асамблея вважає за необхідне відзначити, що ідеї Гітлера, які виглядають сьогодні настільки обурливо, знайшли співчуття й підтримку в багатьох європейських країнах.
14. Асамблея вважає, що необхідно терміново розпочати скоординовані дії, аби протистояти зусиллям, спрямованим на відродження нацистської ідеології, встати на боротьбу із ксенофобією, нетерпимістю й ненавистю на расовому й етнічному ґрунті, політичним і релігійним екстремізмом, і будь-якими формами тоталітаризму. Рада Європи
повинна відігравати провідну роль у цьому процесі.
15. У цьому контексті Асамблея вітає відповідні заходи, уже вжиті різними органами
Ради Європи, зокрема, Європейською комісією проти расизму й нетерпимості (ЄКРН), але
вважає, що для того, щоб домогтися конкретних результатів, ці дії повинні бути переорієнтовані для більш широкого залучення до них громадськості.
16. Асамблея постановляє організувати міжнародну конференцію для всебічного
вивчення расистських і націоналістичних явищ у європейських суспільствах, обміну передовим досвідом і вироблення загальних підходів у боротьбі з відродженням нацистських ідей.
II. Пояснювальний меморандум п. Маргелова

1. Вступ
1. 2005 року виконується 60 років із закінчення Другої світової війни, яка забрала
більше людських життів, ніж будь-яка інша війна в історії людства. Більше 60 держав, на
які того часу доводилося майже 80% світового населення, були утягнені в цей глобальний
конфлікт, кількість жертв якого перевищила 55 мільйонів людей.
2. Саме Європа зазнала найбільших втрат у цій війні, що почалася 1939 року. Саме Європа спостерігала виникнення «націонал-соціалістської» ідеології, за допомогою якої лідери нацистської Німеччини намагалися виправдати захоплення територій, які й стали
початком війни. Саме в Європі, в ім’я тієї ж нацистської ідеології, відбувалися тяжкі злочини проти людяності, такі як Голокост. Саме тут, у Європі, союзні держави здобули перемогу над нацистською Німеччиною, яка стала вирішальною для результату Другої світової
війни.
3. Таким чином, Європа має хворобливий досвід нацистської доктрини й практики.
Післявоєнна Європа будувалася на підставі абсолютного неприйняття ідей і принципів
нацизму, які були остаточно засуджені на Нюрнберзькому процесі. Таке неприйняття
можна вважати невід’ємною частиною сучасного європейського «генетичного коду».
4. Однак сьогодні, через 60 років після розгрому нацизму, стає більш очевидним, що
не все коріння цієї отрутної й убивчої ідеології було викорчувано, і що в демократичній
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Європі є політичні й суспільні сили, готові знову використовувати ксенофобські, расистські й навіть відверто нацистські аргументи задля досягнення своїх цілей.
5. Невже протиотрута від нацистських ідей, які вартували Європі мільйонів людських життів і нескінченних страждань і руйнувань, більше не діє? Невже наша колективна
пам’ять така коротка, що нами так легко маніпулювати у своїх цілях? Чи зможе сучасне
суспільство протистояти спокусі забуття, або воно все-таки забуде, як це було в 1930-х роках, про небезпеку поширення нацистських ідей?
6. Ці питання змусили мене узятися за перо й створити у червні 2004 року проект резолюції, що має назву «Осуд вихваляння й виправдання нацизму». Я хочу відзначити, що,
говорячи про «нацизм», слід відмежовувати реальний політичний режим, який існував
у Німеччині в 1933–1945 роках, з його теорією й практикою, і ідеологію расової переваги, на якій ґрунтувався цей режим. Якщо перший був знищений в 1945 році й засуджений
Нюрнберзьким трибуналом, то ідеологія жива і здорова донині, і має своїх послідовників.
7. На відміну від деяких моїх колег в Асамблеї, я не вірю, що політики можуть судити
або переглядати історію, або, тим більше, намагатися переписати її в політичних цілях.
Але ми зобов’язані витягати з історії уроки, щоб бути впевненими, що її темні епізоди не
повторяться.
8. У цій доповіді було б цікаво простежити історію приходу Гітлера до влади в Німеччині, а також проаналізувати, яким чином і чому його расистська ідеологія стала пануючою в Німеччині, роздробленій й приниженій Версальським договором. Але залишимо це
професійним історикам. Політики повинні займатися сьогоденням і майбутнім.
9. Я також не стверджую, що зміг представити в цій доповіді всебічний і вичерпний
перелік усіх нацистських або ксенофобських явищ, а також проявів симпатій до нацизму
й вихваляння нацизму в Європі. Кожний може — і, на мій погляд, повинен — чесно проаналізувати такі прояви у власній країні. Я, замість цього, намагатимусь описати деякі
тенденції, які я знаходжу дуже тривожними.
10. І, нарешті, масштаб і поширеність цих явищ вимагають колективного обговорення
й, найголовніше, колективної реакції. Я вважаю, що необов’язково викладати тут готові
рецепти боротьби з такими явищами; мені здається набагато більш важливим і терміновим зняти тривогу, щоб суспільство почало усвідомлювати небезпеку й активно шукати
шляхи вирішення цієї проблеми.
2. Чому ми говоримо про нацизм сьогодні?

11. Існує кілька причин, чому я відчуваю необхідність порушити в Асамблеї питання
про відродження нацизму.
12. Насамперед, 2005 року відзначалося 60-річчя закінчення війни в Європі, і, зов
сім нещодавно, закінчення Другої світової війни. Завдяки загальним зусиллям союзників, людство перемогло «чуму 20 століття», і Європа одержала можливість стати тим, чим
вона є на сьогоднішній день.
13. Нацистський режим зазнав не тільки військову, але, насамперед, політичну й ідеологічну поразку. Наприкінці війни здавалося, що нацистська ідеологія, заснована на концепції «природної нерівності» і «расової переваги», і на політиці, що проводиться за допомогою державного терору й злочинів проти людяності, ніколи не відродиться знову.
14. Таким чином, Асамблея повинна віддати заслужену данину тим, хто врятував
світ від нацистського панування й нацистського «нового порядку», і ушанувати пам’ять
мільйонів безневинних жертв нацизму. Я глибоко переконаний, що повага до пам’яті сол353
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датів перемоги, незалежно від їхньої національності, є священним обов’язком усіх європейців, які вважають себе спадкоємцями цієї великої перемоги.
15. Саме через це спроби взяти реванш і переглянути історію, що супроводжуються непристойними проявами симпатій до нацизму, які ми спостерігаємо протягом ряду
років, є особливо волаючими й цинічними в цей ювілейний рік. Тому абсолютно необхідно, щоб наша Асамблея висловила свою позицію стосовно цих явищ.
3. Що це за явища?

16. Масштаб і помітний вплив явищ, пов’язаних з нацизмом, викликають серйозну
стурбованість. Ці явища — такі, як, наприклад, молоді люди, що йдуть рука об руку з колишніми офіцерами СС по вулицях деяких європейських столиць, або вбивство африканця в Москві — уже не окремі прояви «субкультури». Ці події відбивають відродження ідеології. Ця ідеологія прагне поставити історію з ніг на голову, щоб використовувати її як
політичний інструмент. Насильство на європейських вулицях, таким чином, набуває політичного забарвлення.
17. Неонацистські прояви не просто завдають шкоди репутації наших країн, країн
демократичної й толерантної Європи. Якби це було так, то вистачило б роботи поліції,
і не було б необхідності залучати європейські інститути. Сила неонацистів — не в їхній
кількості, а в ступені безвідповідальності суспільства, яке безкарно дозволяє їм застосовувати ідеологічну зброю Другої світової війни, яку, як ми вважали, знищено раз і назавжди.
18. У багатьох європейських країнах спостерігається зростання електоральної підтримки партій з відверто ксенофобськими тенденціями. Керівники націоналістичних
партій часто стверджують, що вони заперечують будь-які насильницькі дії (це стосується, наприклад, лідерів німецької націонал-демократичної партії, НДП). Однак те, що вони
нерідко виправдовують насильство на расовому ґрунті, перетворює їх, як мінімум, на «залучених спостерігачів».
19. Сучасний неонацизм має нові організаційні форми: «самотні вовки» копіюють мережеву структуру міжнародного тероризму й координують свої дії за допомогою анонімних адрес електронної пошти.
20. Сьогодні в Інтернеті існують сотні нацистських сайтів — і, на мій превеликий жаль,
є такі сайти й російською мовою. На цих сайтах можна знайти не тільки рекламу й оголошення про продаж історичної нацистської символіки — прапорів, свастик, спорядження
тощо, або текст «Майн кампф» й інших «робіт» нацистських ідеологів, але й, наприклад,
докладну інформацію, як виготовляти бомби в домашніх умовах.
21. Збільшення кількості екстремістських і ксенофобських груп і кількості їх членів
спостерігається в ряді європейських країн, наприклад, в Іспанії, Австрії, Німеччині, Росії,
Чехії й багатьох інших.
22. У Росії расове насильство здійснюється «скінхедами», кількість яких сягає майже
55 000 в 85 містах.
23. Останнім часом експерти правоохоронних органів відзначають інтенсифікацію
транскордонної й міжнародної координації цієї діяльності. Наприклад, німецькі скінхеди беруть участь у заходах у Чеській Республіці, расистські публікації, що вилучаються
в російських скінхедів, друкуються у Фінляндії й т.ін.
24. Проникнення екстремістських рухів у країни із традиційно високим рівнем толерантності є джерелом особливого занепокоєння. Як приклад, слід згадати про перше ра354
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систське вбивство в історії Норвегії, вчинене в січні 2005 року в Осло. У ході розслідування були заарештовано п’ять норвезьких неонацистів.
25. Влада більшості європейських країн, звичайно, реагує на такі дії. Однак джерелом
особливої тривоги є випадки, коли державні органи займають позицію «невтручання»,
а іноді навіть згоди, у відношенні неонацистської пропаганди. Наприклад, 16 березня
кожного року колишні легіонери військ СС організовують марш у Ризі. Ці марші розцінюються як відбиття відродження національної самосвідомості й утвердження держави.
26. У зв’язку з цим слід нагадати, що Нюрнберзький міжнародний військовий трибунал оголосив СС, як і гестапо й СД, злочинними організаціями. Основні принципи й рішення цього трибуналу стали наріжним каменем сучасного міжнародного права й підгрунтям його головних документів, таких як Конвенція ООН про запобігання й покарання
злочину геноциду й Загальна декларація прав людини, прийняті 1948 року. Також слід
згадати Конвенцію про незастосовність строку давнини до військових злочинів і злочинам проти людяності 1968 року.
27. Я прагнув би також підкреслити, що Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод, яка є основою роботи нашої організації в царині прав людини, являє собою
визнання цих основних принципів на європейському рівні й прямо посилається на них.
28. Нюрнберзький трибунал і його рішення є спадщиною й точкою відліку, які є невіддільні від фундаментальних цінностей демократичної Європи, які Рада Європи повинна захищати й розбудовувати. Це стосується також неприйняття нацизму й поваги до
пам’яті тих, хто переміг його. Щоразу, коли цим принципам загрожує зникнення, під загрозою опиняється вся наша система цінностей.
29. Рада Європи не може дозволити собі залишатися байдужою до випадків опоганення меморіалів і могил воїнів антигітлерівської коаліції, спробам реабілітувати, виправдати й навіть вихваляти нацистів, до зростання ксенофобських політичних партій, до закликів переписати історію й до заперечення Голокосту.
30. Європа, яка прагне збереження своїх цінностей, повинна подати приклад поваги до цих цінностей. Відродження нацистських ідей і расистських настроїв у Європі являє собою внутрішню загрозу цим цінностям. Терпиме відношення до цього відродження
буде означати відмову від принципів, які є основою сучасної Європи, і призведе до втрати
привабливості європейської моделі для іншого світу, втрати Європою її «м’якої влади».
Люди всіх рас і вірувань повинні мати можливість спокійно ходити вулицями європейських міст.
31. Наразі Європа є одним з бастіонів у боротьбі проти міжнародного тероризму й однією із цілей терористів. Неонацизм, з його расовою ненавистю й релігійною нетерпимістю, є прямим співучасником тероризму. Зростання ксенофобії й нацистських ідей ставить
під загрозу моральну позицію Європи в боротьбі з тероризмом, і навіть може бути використана терористичною пропагандою для виправдання своїх дій.
32. Європа пройшла довгий шлях до інтеграції на підставі культурного плюралізму.
Прояви неонацистського руху в Європі й підтримка політичних партій із ксенофобськими
програмами відбивають небезпечну тенденцію заперечення інтеграції, яка йде всупереч
із європейською традицією. Усе більше й більше європейців підтримують думку, що мультикультурні моделі пішли в минуле, і схиляються убік зміцнення національного елемента. У цілому ряді європейських країн спостерігається різке зниження толерантності до
іммігрантів і зростання підтримки ідей щодо висилки легальних мігрантів. Сплеск ісламофобії почався після терористичних актів у Сполучених Штатах, і підсилився після терористичних актів у Мадриді й Лондоні.
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33. Ненависть до «інших» або «кольорових» більше не приховується, і відкрито висловлюється у виборчих кампаніях і через засоби масової інформації. У своїх публікаціях
преса систематично намагається представити в чорному світлі певні етнічні або релігійні групи, або навіть цілі народи — циган, арабів, мусульман, сербів, росіян, чеченців тощо
Це вже не поодинокі випадки, і це нагадує дії нацистської пропагандистської машини,
спрямованої на пробудження ненависті до євреїв. Ми не можемо робити вигляд, що не
помічаємо цього, тому що ми занадто добре знаємо, до яких жахливих наслідків призвела
ця пропаганда.
34. Я вважаю, що ці явища, які, безсумнівно, здаються, на перший погляд, досить
розрізненими, насправді відбивають дуже тривожну тенденцію. Наше суспільство вже
недостатньо захищене від відродження ксенофобських і расистських ідей. Соціально-економічна криза, і, тим більше, труднощі, яких зазнає населення у країнах з перехідною економікою, є досить родючим ґрунтом для поширення таких ідей.
35. Ситуація ще більш ускладнюється зниженням пильності органів державної влади
й політичних лідерів по відношенню до спроб зменшити злочини нацизму й відродити
нацистські ідеї.
4. Реакція Ради Європи

36. Ці явища — прямий виклик для нас як обраних національних представників, як
політиків, відповідальних за майбутнє нашого суспільства. Що ще більш важливо, це
стосується нас як членів Парламентської Асамблеї Ради Європи — політичного органу
організації, на яку покладена відповідальність захисту демократії, верховенства права
й прав людини.
37. Звичайно, не можна сказати, що ми залишаємося пасивними. Слід згадати, насамперед, документи Асамблеї: Рекомендацію 1438 (2000) і Резолюцію 1344 (2003) про Загрозу
демократії з боку екстремістських партій і рухів у Європі, підготовлені нашим комітетом,
і Резолюцію 1345 (2003) про Расистські, ксенофобські вислови, які містять нетерпимість
у політиці, підготовлену нашими колегами з Комітету із правових питань і прав людини.
38. Слід також підкреслити важливу роботу, зроблену Європейською комісією проти
расизму й нетерпимості (ЄКРН), завданням якої є аналіз законодавства держав-членів,
політики й інших заходів щодо боротьби з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і нетерпимістю, а також їх ефективності; стимулювання дій у цій царині на місцевому, національному і європейському рівнях; а також формулювання загальних політичних рекомендацій державам-членам. У зв’язку з цим слід згадати Європейську конференцію
з боротьби з расизмом, організовану Комісією в 2000 році, і національні круглі столи, організовані ЄКРН у державах-членах Ради Європи з метою підвищення поінформованості
громадянського суспільства в боротьбі з нетерпимістю.
39. Я прагнув би також відзначити, що План дій, прийнятий на Третьому саміті Ради
Європи у Варшаві явно закликає нашу організацію активізувати боротьбу проти расизму,
дискримінації й усіх форм нетерпимості, а також проти спроб виправдати нацизм.
5. Висновки: Необхідність більш рішучих дій

40. Але давайте будемо чесні: якими би точними і зрозумілими не були наші тексти
й рекомендації ЄКРН, чи відомі вони за межами нашої Асамблеї й вузького кола експертів? Чи здатні вони надати старт реальній суспільній дискусії?
41. На жаль, я певен лише в одному: якщо ми не мобілізуємо суспільство, і якщо ми
не зможемо утягнути політичних лідерів і видатних суспільних діячів у відверту й від-
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криту дискусію, нам залишиться тільки «засуджувати» і «шкодувати» із приводу збільшення кількості нацистських інцидентів і актів ксенофобії, безсило спостерігаючи зростання нацизму у вигляді різних екстремістських партій. Чи можемо ми бути впевнені,
що досвід приходу Гітлера до влади демократичним шляхом не повториться в іншій
країні?
42. Наш борг як членів Асамблеї — мобілізувати всі ресурси нашої організації й достукатися до демократичних політичних сил і громадянського суспільства, щоб розпочати
цю дискусію, поки не стало занадто пізно.
43. Тому я вважаю, що прийшов час об’єднати наш досвід, наш аналіз різних проявів
відродження ксенофобії й нацистських ідей, і спланувати спільні дії по боротьбі із цими
явищами на європейському рівні.
44. Ми повинні мати політичну мужність називати речі своїми іменами. Рецидиви расової ненависті, відродження ксенофобської ідеології й спроби виправдати й вихваляти
нацизм більше не можуть розглядатися як поодинокі явища. Це — прояви однієї й тієї ж
тенденції, яку можна назвати відродженням нацизму, і яка прямо загрожує самим основам сучасної Європи.
45. Ми повинні рішуче засудити нацизм і його злочини, будь-які спроби заперечувати
або виправдати ці злочини, і не допустити повторного вкорінення в Європі нацистських
ідей.
46. Тому я пропоную, аби Асамблея взяла на себе ініціативу організації великої міжнародної конференції під гаслом «Боротьба з відродженням нацизму» за участю парламентаріїв, державних посадових осіб і експертів, і дослідників в області політології й соціальних наук, а також із широкою участю громадянського суспільства.
Комітет, що представив звіт: Комітет з політичних питань.
Посилання на Комітет: Doc. 10231, Ref. 2986 від 07.09.04

Проект Резолюції одноголосно прийнятий Комітетом 14 грудня 2005 року
Члени Комітету: Mr Abdülkadir Ateş (голова), Mr Konstantion Kosachev (віце-голова), Mr Zsolt Németh (віце-голова), Mr Birgir Ármannsson, Mr Giuseppe Arzilli, Mr Claudio
Azzolini, MR Miroslav Beneš, Mr Radu-Mircea Berceanu, Mr Gerardo Bianco, Mr Giorgi Bokeria,
Mrs Beáta Brestenká, Mr Doros Christodoulides, Mrs Anna Čurdová, Mr Noel Davern, Mr Michel
Dreyfus-Schmidt, Mr Adri Duivesteijn, Mrs Josette Durrieu, Mr Mikko Elo, Mr Joan Albert Farré
Santuré, Mr Per-Kristian Foss, Mr Jean-Charles Gardetto, Mr Charles Goerens, Mr Daniel Goulet,
Mr Andreas Gross, Mr Klaus-Jürgen Hedrich, Mr Jean-Pol Henry, Mr Joachim Hörster, Mr Ivan
Ivanovski (заступник: Mr Andrej Zernovski), Mr Tadeusz Iwiński, Mr Elmir Jahić, Mr Ljubiša
Jovašević, Mr Ivan Kalezić, Mr Oleksandr Karpov, Mr Oskars Kastçns, Mr Petro Koçi, Mr Yuriy
Kostenko, Mrs Darja Lavtižar-Bebler, Mr Göran Lindblad, Mr Younal Loutfi, Mr Mikhail
Margelov (заступник: Mr Guennady Ziuganov), Mr Dick Marty, Mr Frano Matušić, Mr Evagelos
Meimarakis, Mr Murat Mercan, Mr Jean-Claude Mignon, Mr Marko Mihkelson, Mrs Nadezhda
Mikhailova, Mr Joâo Bosco Mota Amaral, Mrs Natalia Narochnitskaya, Mrs Carina Ohlsson,
Mr Boris Oliynyk (заступник: Mr Uyriy Karmazin), Mr Algirdas Paleckis (заступник: Mr Jonas
Čekuolis), Mr Theodoros Pangalos, Mr Gordon Prentice (заступник: Mr John Austin), Mr Gabino
Puche, Mr Lluís Maria de Puig, Mr Jeffrey Pullicino Orlando, Mr Umberto Ranieri (заступник:
Mrs Tana de Zulueta), Mr Michael Roth, Lord Russell-Johnston, Mr Jan Rzymełka, Mr Peter
Schieder, Mrs Juana Serna (заступник: Mr Julio Padilla), Mr Adrian Severin, Mrs Hanne
Severinsen, Mr Samad Seyidov, Mr Leonid Slutsky, Mr Michael Spindelegger, Mr Zoltán Szabó,
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Baroness Taylor of Bolton, Mr Mehmet Tekelioðlu, Mr Tigran Torosyan, Mrs Marianne Tritz
(заступник: Mr Rudolf Bindig), Mr Vagif Vakilov (заступник: Mr Azim Mollazade), Mr Luc
Van den Brande (заступник: Mr Stef Goris), Mr Varujan Vosganian, Mr Andrzej Wielowieyski,
Mr David Wilshire, Mr Bart van Winsen, Mrs Renate Wohlwend, Mr Marco Zacchera,
Ex-officio: MM. Mátyás Eörsi, Mats Einarsson,
N. B.: Прізвища членів, що прийняли участь у засіданні, виділені жирним шрифтом.
Глава секретаріату: Mr Perin
Секретарі Комітету: Mrs Nachilo, Mr Chevtchenko, Mrs Sirtori-Milner

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/
Doc05/EDOC10766.htm

358

Резолюція 1495 (2006)

Резолюція 1495 (2006)



Боротьба з відродженням нацистської ідеології

1. У травні 1945 року союзні держави перемогли нацистський режим у Німеччині
й поклали край гітлерівському націонал-соціалізму, найжорстокішому й варварському
режиму, який коли-небудь зазнавала Європа.
2. Це було більше, ніж просто поразка нацистської армії — перемога союзників стала
перемогою над нацистською ксенофобією й доктриною «природної нерівності рас», згідно з якою особи «німецької крові» є представниками «пануючої раси» з особливим, героїчним призначенням і, відповідно, правом у боротьбі за «життєвий простір» підкоряти,
поневолювати або винищувати інші «раси» і народи.
3. Парламентська Асамблея висловлює найглибшу повагу всім тим, хто боровся в рядах
«антигітлерівської коаліції» і врятував людство від фашистського «нового порядку». Вдячні
європейці ніколи не забудуть їхню мужність і жертви, завдяки яким Європа була врятована
від нацистського режиму. Це відкрило шлях до створення співдружності вільних, суверенних
і мирних країн у Західній Європі після Другої світової війни. Значна кількість країн Європи
продовжували знемагати під гнітом влади комуністів. Зміни в Східній Європі дали їм шанс
приєднатися до співтовариства держав, що засноване на демократії й верховенстві права.
4. Асамблея вболіває про мільйони безневинних жертв нацистської агресії й расової
політики. Жахи Холокосту, нацистські плани й політика фізичного знищення або поневолення цілих народів ніколи не повинні бути забуті.
5. Асамблея шкодує про смерть і страждання мільйонів людей, цивільних і військових, у нацистській Німеччині та її країнах-сателітах, заручниках злочинних дій і політики
своїх лідерів.
6. Злочинний характер нацистської політики й дій був доведений і безумовно засуджений Нюрнберзьким Міжнародним військовим трибуналом в 1945–1946 роках. Провідні діячі нацистської партії й державного апарату були визнані винними в глобальних злочинах проти миру, військових злочинах і злочинах проти людяності. Основні компоненти
нацистської машини масового знищення, такі, як верховні органі нацистської партії, гестапо, СД (секретна служба) і СС були оголошені злочинними організаціями.
7. Постанови Нюрнберзького трибуналу мають величезне історичне значення. Принципи, проголошені Трибуналом, стали наріжним каменем сучасного міжнародного права,
призвівши до розробки основних міжнародно-правових документів, таких як Конвенція
ООН про запобігання й покарання злочину геноциду (1948), Загальна декларація прав людини (1948), Конвенція ООН про незастосовність строку давності до військових злочинів
і злочинів проти людства (1968), Женевські конвенції про закони й звичаї війни (1949)
та Додаткові протоколи до них (1977) й Європейська конвенція з прав людини (1950) (ETS
№ 5), а також до створення інститутів для ефективного здійснення й судового захисту цих

Дебати Асамблеї від 12 квітня 2006 року (13-е засідання) (див. Doc. 10766, звіт Комітету з політичних питань,
доповідач: п. Маргелов).
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прав, таких, як Комісія Організації Об’єднаних Націй із прав людини, Європейський суд із
прав людини, спеціальні кримінальні трибунали й Міжнародний кримінальний суд.
8. Сучасна Європа створювалася на підставі повної відмови від нацистських ідей
і принципів, щоб гарантувати, що такі жахливі злочини, як злочини, вчинені нацистським режимом в ім’я «расової переваги», ніколи не повторяться. Рада Європи, як найстаріша європейська політична організація, що має своєю метою захист і розвиток демократії,
прав людини й верховенства права, несе особливу відповідальність у справі запобігання
відродження нацистської ідеології.
9. На цьому тлі Асамблею вкрай турбують деякі події, які показують, що поінформованість
громадськості про небезпеку нацистської ідеології і її відкидання суспільством слабшають.
10. Асамблея виражає особливу стурбованість із приводу:
10.1. випадків наруги над меморіалами і могилами воїнів «антигітлерівської коаліції»;
10.2. спроб реабілітувати, виправдати й навіть вихваляти тих, хто брав участь у війні на боці нацистів, особливо в підрозділах, які Нюрнберзький трибунал визнав злочинними організаціями;
10.3 використання нацистської символіки, яка дедалі набуває розповсюдженості,
такої як фашистська свастика, прапори, уніформа й ін., які явно пов’язані з нацизмом;
10.4. заперечення або зведення до мінімуму значення злочинів, вчинених нацистським режимом, зокрема, Холокосту.
11. Крім того, Асамблея стурбована політичними й соціальними явищами, які хоч і не
пов’язані прямо з нацизмом, але містять у собі ознаки нацистської ідеології, зокрема:
11.1. зростаючою кількістю випадків прояву расової, етнічної й релігійної нетерпимості в повсякденному житті, зокрема, наругою над єврейськими цвинтарями і нападами
на релігійні об’єкти;
11.2. спробам формування, через засоби масової інформації, негативної думки про
окремі етнічні або релігійні групи;
11.3. посиленням підтримки політичних партій і рухів з ухилом у ксенофобію.
12. Крім того, Асамблея стурбована тим, що такі явища не завжди привертають до
себе достатньої уваги й не завжди викликають відповідну реакцію політичних лідерів,
а також тим, що суспільна думка сьогодні стала більш сприйнятливою до ідей расизму,
ксенофобії й екстремізму.
13. У зв’язку з цим Асамблея вважає за необхідне відзначити, що ідеї Гітлера, які виглядають сьогодні настільки обурливо, знайшли співчуття й підтримку в багатьох європейських країнах.
14. Асамблея вважає, що необхідно терміново розпочати скоординовані дії, аби протистояти зусиллям, спрямованим на відродження нацистської ідеології, встати на боротьбу із ксенофобією, нетерпимістю й ненавистю на расовому й етнічному ґрунті, політичним і релігійним екстремізмом, і будь-якими формами тоталітаризму. Рада Європи
мусить відігравати провідну роль у цьому процесі.
15. У цьому контексті Асамблея вітає відповідні заходи, вжиті вже різними органами
Ради Європи, зокрема, Європейською комісією проти расизму й нетерпимості (ЄКРН), але
вважає, що задля того, аби домогтися конкретних результатів, ці дії повинні бути переорієнтовані для більш широкого залучення до них громадськості.
16. Асамблея постановляє організувати міжнародну конференцію для всебічного вивчення расистських і націоналістичних явищ у європейських суспільствах, обміну передовим
досвідом і вироблення загальних підходів у боротьбі з відродженням нацистських ідей.
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Текст прийнятий Асамблеєю 12 квітня 2006 року (13-е засідання).
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Відношення до пам’ятників,
що мають спірну історичну інтерпретацію,
у державах-членах Ради Європи
документ 11746 від 14 жовтня 2008 року

Доповідь
Комітет з політичних питань
Доповідач: п. Матіаш Йорсі, Угорщина, Альянс лібералів і демократів Європи

Анотація

Тоталітарні режими й війни 20-го століття в Європі залишили після себе безліч поховань і пам’ятників, які набули іншого історичного і політичного сенсу після падіння цих
режимів.
Суперечки, пов’язані з різним тлумаченням історії, можуть бути вирішені лише згодом, за допомогою процесів, характерних для кожної країни. Остаточне вирішення долі
подібних пам’ятників є одним із суверенних прав держави, у якій знаходиться пам’ятник.
Державам-членам Ради Європи, однак, слід приступитися до широкої й всеосяжної дискусії щодо складної історії цих пам’ятників і їх значення для різних прошарків суспільства, з метою сприяння формуванню колективної пам’яті.
Що стосується військових і інших поховань, держави-члени Ради Європи повинні дотримуватись відповідних норм міжнародних конвенцій і двосторонніх угод; крім того,
має бути розроблена процедура консультацій з іншими державами-членами перед здійсненням яких-небудь дій, пов’язаних з ексгумацією іноземних солдатів і жертв війни, навіть поза межами існуючих угод.
A. Проект резолюції

1. Тоталітарні режими й війни 20-го століття в Європі залишили після себе безліч поховань і пам’ятників, які набули іншого історичного і політичного сенсу після падіння цих
режимів і наступного перегляду історії в країнах, у яких вони знаходяться. Останніми роками кілька таких пам’ятників були переміщені або зруйновані, зокрема, у колишніх країнах радянського блоку. У той же час, були зведені нові суперечливі пам’ятники, що викликало запеклі політичні суперечки як усередині країн, так і на міжнародному рівні. У більш
широкому плані, питання про те, як жити в 21-ому столітті у світі зі своїм минулим, ста361
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новить інтерес для всіх європейських країн, які пережили тоталітарні режими або піддалися іноземній окупації.
2. Парламентська Асамблея вважає, що суперечки, що стосуються різних тлумачень
історії, можуть бути вирішені лише згодом і за допомогою процесів, характерних для
кожної нації. У зв’язку з цим Асамблея нагадує про свої Резолюції 1096 (1996) про заходи
щодо ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних режимів, 1481 (2006)
про необхідність міжнародного осуду злочинів тоталітарних комуністичних режимів,
1495 (2006) про боротьбу з відродженням нацистської ідеології, а також про Рекомендацію 1736 (2006) про необхідність міжнародного осуду режиму Франко, і знову підтверджує
свою переконаність, що для того, щоб окремі держави-члени Ради Європи могли подолати протиріччя в своєму недавньому минулому, Європа повинна беззастережно відкидати
й засуджувати всі форми диктаторських режимів, таких, як націонал-соціалізм, фашизм
і тоталітарний комунізм.
3. Рішення, прийняті державами-членами Ради Європи про долю спірних пам’ятників
мали досить різноманітні форми: знос, перенос у музеї або знову створені парки-музеї
просто неба; деякі пам’ятники були збережені в їхньому теперішньому виді, а інші (на
приклад, будинки або комплекси) збереглися, але мають тепер інші функції, або були
перетворені в музеї, іноді присвячені жертвам того режиму, який їх створив.
4. Асамблея, привертаючи увагу до своєї Рекомендації 898 (1980) про пам’ятники, що
пропонує зберігати «пам’ятники, створені загарбниками або режимом, що вважається
репресивним або таким, який ненавидять» у музеях, а не зносити їх, заявляє про свою переконаність у тому, що ухвалення остаточного рішення про долю подібних пам’ятників
є суверенним правом держави, у якому знаходиться пам’ятник; однак це право повинне
ґрунтуватися на нормах міжнародних конвенцій і двосторонніх угод.
5. Однак, у цьому контексті, Асамблея вважає, що існує відмінність між військовими могилами й пам’ятниками, зведеними на честь тоталітарних режимів або окупаційних сил (або, принаймні, що сприймаються як такі більшістю населення). Асамблея підкреслює, що там, де справа стосується могил і місць поховань останків іноземних солдатів
і жертв війни, національні рішення повинні зберігати повагу до мертвих, часто скоріше
жертвам, ніж окупантам, а також дотримуватися двосторонніх і багатосторонніх угод,
зокрема, Протоколу I до Женевської Конвенції про захист жертв міжнародних збройних
конфліктів.
6. Асамблея шкодує про те, що на сьогоднішній день не існує повного переліку військових поховань, розташованих на території держав-членів Ради Європи. Асамблея нагадує про свій заклик до Комітету Міністрів, висловленому майже тридцять років тому
в Рекомендації 898 (1980), щодо проведення загального дослідження пам’ятників у дер
жавах-членах, що мало б призвести, зокрема, до пропозицій з систематичної реєстрації
пам’ятників, їх захисту від знищення й узятті на себе відповідальності за їхнє утримання.
Асамблея знову заявляє про необхідність складання загальної бази даних, для того, щоб
краще опікувати поховання й сприяти складанню нових двосторонніх угод між державами-членами. Крім того, Асамблея схвалює практику проведення консультацій із зацікавленими державами-членами перед будь-якими діями з ексгумації іноземних солдатів
і жертв війни, навіть поза межами існуючих угод.
7. У зв’язку із суперечливим характером таких пам’ятників Асамблея закликає держави-члени Ради Європи почати якомога більш широку дискусію між істориками й іншими
фахівцями щодо історії цих пам’ятників, їх значення для різних сегментів суспільства, на
внутрішньому й, у разі потреби, на міжнародному рівні.
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8. Асамблея підкреслює необхідність більш глибокого взаєморозуміння й примирливих дій, аби пам’ятники спірного значення не ставали джерелом напруженості в міждержавних відносинах. Життєво важливо домагатися консолідації всіх основних політичних сил, що представляють різні підходи, під час обговорення питання про долю таких
пам’ятників, для досягнення остаточного рішення на підставі думки більшості. Окрім того,
Асамблея підкреслює, що за жодних умов пам’ятники не повинні ставати інструментами
для досягнення зовнішньополітичних цілей або посилення напруженості в третіх країнах.
9. У світлі вищевикладеного, Асамблея закликає держави-члени Ради Європи:
9.1. розпочати широкі дискусії із приводу долі пам’ятників, що мають спірну інтерпретацію, за участю істориків, активних членів громадянського суспільства й політичних
лідерів, а також організувати конференції, колоквіуми й семінари з цього питання;
9.2. підтримати створення європейського експертного центру, щоб допомогти державам-членам в історіографічних і археологічних дослідженнях пам’ятників;
9.3. сприяти створенню єдиної бази даних, включаючи повний перелік військових
поховань і пам’ятників на території держав-членів Ради Європи; відкрити з цією метою
всі національні архіви, які можуть містити інформацію про місця поховання в повній відповідності до Рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів про європейську політику
щодо доступу до архівів;
9.4. розглянути питання про створення історичних музеїв і забезпечити їхню підтримку;
9.5. продовжувати виконувати свої зобов’язання в межах двосторонніх і багатосторонніх договорів з питань підтримки й охорони пам’ятників, у тому числі поховань іноземних солдатів і жертв війни;
9.6. розглянути питання про укладання нових договорів;
9.7. проводити консультації з родичами, зацікавленими державами й відповідними
НУО перед ексгумацією будь-яких останків іноземних солдатів або жертв війни, похованих на їхніх територіях;
9.8. запобігати й засуджувати будь-які провокації навколо пам’ятників, оскільки,
зокрема, це може викликати різкі зіткнення між різними прошарками суспільства в цих
країнах.
B. Проект рекомендацій

1. Посилаючись на свою резолюцію.. (2008) про відношення до пам’ятників, що мають
спірну історичну інтерпретацію, у державах-членах Ради Європи, Парламентська Асамблея звертає увагу на численні заходи, проведені Радою Європи у зв’язку з музеями, історією й культурною спадщиною.

2. Асамблея вважає, що Рада Європи повинна як і раніше відігравати важливу роль
у підтримці заходів, що сприяють формуванню колективної пам’яті в державах-членах.
Рада Європи також повинна створювати можливості для полегшення конструктивного
й відкритого діалогу між істориками й експертами по спірних історичних питаннях, які
стосуються декількох держав-членів, і, якщо необхідно, про долю пам’ятників, що мають
спірну історичну інтерпретацію.
3. Таким чином, Асамблея рекомендує Комітету міністрів:
3.1. організовувати й/або сприяти організації міжнародних конференцій експертів,
а також сприяти міжнародному обміну у відношенні спірних історичних питань, що пред363
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ставляють інтерес для декількох держав-членів, і, якщо необхідно, щодо долі пам’ятників,
що мають спірну історичну інтерпретацію;
3.2. створити європейський експертний центр для надання допомоги державамчленам при історіографічних і археологічних дослідженнях і вивченні пам’ятників;
3.3. створити загальну європейську базу даних військових поховань і пам’ятників,
розташованих у державах-членах Ради Європи відповідно до попередньої Рекомендації
Асамблеї 898 (1980) про пам’ятники;
3.4. настійно закликати держави-члени переглянути національне законодавство, задля того, щоб воно повною мірою відповідало Рекомендації Комітету Міністрів Rec (2000)
13 про європейську політику щодо доступу до архівів;
3.5. продовжувати надавати підтримку діяльності, пов’язаної з музеями, історією й культурною спадщиною, у тому числі діяльності Європейського Музейного Форуму (EMF);
3.6. розробити належну практику, пов’язану з долею спірних пам’ятників.
C. Пояснювальний меморандум п. Єорсі, доповідача
I. Вступ
1. Недалеко від кордону міста Будапешта знаходиться дуже незвичайний парк, де
зберігаються статуї та пам’ятники комуністичної епохи, зведені на честь комуністичної
ідеології й звільнення Угорщини Червоною Армією в 1945 році. Парк являє собою музей
під відкритим небом, який був створений 1993 року, коли суспільне й політичне значення
цих символів звелося до нуля. Будапешт вирішив оголосити тендер на створення паркумузею, куди можуть прийти всі, хто цікавиться, гості та туристи, щоб подивитися на всі ці
статуї й пам’ятники. Основна ідея полягала в тому, що ці пам’ятники та статуї, незалежно
від того, чи мають вони будь-яку художню цінність чи ні, повинні бути збережені як нагадування про збіглу епоху, аби допомогти у формуванні колективної пам’яті громадян
Угорщини. Це не єдиний парк такого роду: наприклад, Литва має свій парк Грутас поблизу міста Друскінінкай, що містить 86 пам’ятників радянських часів.
2. Людство завжди зтикалось з питанням про те, що робити із символами й пам’ят
никами попередніх режимів, і протягом історії мали місце кілька хвиль іконоклазму (буквально «знищення зображень»). Різні тоталітарні режими й війни в Європі
в 20 столітті також залишили цілу низку військових поховань, меморіалів і пам’ятників,
а також спірні назви вулиць і будинків, що мають високо символічне значення. Уряди
зустрічаються з дилемою — знищити або зберегти цю «спадщину минулого»? Як зробити так, щоб вони не ставали місцями пам’яті для тих, хто відчуває ностальгію за цима
ідеологіями?
3. Ця доповідь є результатом пропозиції п. Хенкока та інших після рішення, що було прийняте естонським урядом на початку 2007 року, про переміщення статуї Бронзового солдата
із центру Таллінна на столичний військовий цвинтар, і подій навколо меморіалів в Угорщині
й Польщі в 2007 році. Однак Комітет з політичних питань визнав за доцільне вийти за межі
конкретних випадків у цих країнах, і представити більш цілісний підхід до того, як колективна історична пам’ять народу визначається ставленням до символів минулого.
4. Я переконаний, що всі європейські країни, які пережили тоталітарні режими, або
які були піддані іноземній окупації в недавньому минулому, у якийсь момент своєї історії
зіштовхнуться із проблемою, що робити зі спірними символами, що перебувають на їхній території, які не збігаються з переважаючою на той момент ідеологією. Тому важливо вчитися на досвіді інших європейських країн, особливо що стосується максимальної
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Відношення до пам’ятників, що мають спірну історичну інтерпретацію, у державах-членах Ради Європи
деполітизації спірних пам’ятників. Слід зазначити, однак, що цей меморандум у жодному
разі не претендує на всеосяжний огляд того, як різні держави-члени вирішували проблему зі спадщиною своїх минулих режимів, визволителів або окупантів.
5. Під час обговорення підходів і методів поводження зі спірними пам’ятниками важливо проводити відмінність між похованнями й цвинтарями (у тому числі тими, що містять останки іноземних солдатів або жертв війни), і пам’ятниками, місцями й будинками,
пов’язаними з тоталітарними режимами або такими, що прославляють перемогу колишніх окупаційних сил. Останні часто користуються особливим статусом відповідно до міжнародного права, зокрема в межах декількох обопільних умов. Вони повинні розглядатися
з урахуванням поваги до пам’яті померлих, які здебільшого були жертвами тоталітарного
режиму. Коротше кажучи, вони не повинні бути предметом якої-небудь політизації.
6. З іншого боку, у ряді випадків важко уникнути використання інших символів
і пам’ятників минулих режимів або ідеологій у політичних цілях. Особливу тривогу
викликають ситуації, коли метою є розпалення ворожнечі й ненависті між різними групами населення, а також двосторонніх або навіть міжнародних конфліктів. У сьогоднішньому контексті зростаючої стурбованості із приводу дедалі зростаючої ксенофобії й нетерпимості в багатьох державах-членах Ради Європи, важливо, щоб цьому конкретному
аспекту приділялася належна увага загальноєвропейських організацій, таких, як наша
Парламентська Асамблея.
7. Хотілося б відзначити, що остання рекомендація з пам’ятників (Рекомендація 898
(1980)) була прийнята Парламентською Асамблеєю ще в 1980 році. Навіть з урахуванням
того, що ситуація на той час дуже відрізнялася від сьогоднішньої, я, проте, вважаю, що ця
рекомендація не є менш актуальною зараз, оскільки вона говорить: «Навіть якщо ліквідація пам’ятників, створених загарбниками або режимом, який вважається репресивним
або таким, який ненавидять, видасться необхідною, варто розглянути питання про їхнє
збереження в музеї». На жаль, тільки в одній із чотирьох резолюцій і рекомендацій Генеральної Асамблеї, що засуджують авторитарні режими минулого, а саме, у Рекомендації
1736 (2006) про необхідність міжнародного осуду режиму Франко, згадується питання
про пам’ятники.
II. Приклади в Західній Європі

8. У другій половині минулого століття Німеччини, Греції, Італії, Португалії й Іспанії
довелося вирішувати, що робити із символами й пам’ятниками націонал-соціалістського,
фашистського й інших тоталітарних режимів свого минулого. Ці країни пережили довгі
й важкі дебати про те, що робити з історичними символами, навіть при тому, що не було
різних тлумачень ідеологічного аспекту. У більшості випадків, ідеології й пороки минулих
режимів були засуджені, і більшість сучасних європейських суспільств успішно впоралися з жахами свого минулого в процесі будівництва єдиної Європи, заснованої на цінностях
демократії, прав людини й верховенства права.




Рекомендація 898 (1980) про пам’ятники, прийнята Асамблеєю 3 липня 1980 р.

Резолюція 1096 (1996) про заходи щодо ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних режимів,
прийнята 27 червня 1996 р.; Resolution 1481 (2006) про необхідність міжнародного осуду злочинів тоталітарних комуністичних режимів, прийнята 25 січня 2006 р.; Рекомендація 1736 (2006) про необхідність міжнародного осуду режиму Франко, прийнята 17 березня 2006 р.; і Резолюція 1495 (2006) про боротьбу з відродженням нацистської ідеології, прийнята 12 квітня 2006 р.
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9. Однак, у деяких випадках, демократичні уряди, що заступили тоталітарні режими, воліли замовчувати спірні питання на довгі роки, що продовжило «процес видужання». Так було в Іспанії після падіння режиму Франко: наприкінці цього періоду диктатури
й праві, і ліві демократичні сили Іспанії дотримувалися «договору мовчання» — попередній режим не зазнавав суспільного осуду, не ухвалювалося жодних законів, щоб покарати заднім числом за злочини, вчинені режимом, або дозволити родинам жертв репресій одержати «моральну й фінансову компенсацію». Таким чином, жодних публічних
дебатів про режим Франко не проводилося, внаслідок чого одні політичні зараз скаржаться на нездатність дійти згоди щодо національної історії, а інші вважають, що не потрібно
роз’ятрювати рани, що вже зажили.
10. Крім того, пам’ятники й символи часів диктатури були залишені на місці. Найбільш відомим з яких є, імовірно, меморіал у Доліні полеглих (ЕЛЬ-ВАЛЬЄ-де-лос-CAíDOS),
побудований республіканськими політичними ув’язненими, який є місцем поховання 40 000 солдатів по обидва боки, які загинули під час Іспанської громадянської війни.
У базіліку,що побудований на горі, також знаходяться гробниці Франсиско Франко й Хосе
Антоніо Примо де Ривера.
11. Іспанський парламент виявив більшу сміливість, оголосивши 2006 рік Роком історичної пам’яті. У тому ж році уряд запропонував законопроект, який уперше оголосив
убивства, скоєні режимом Франко, несправедливими, запропонував провести ексгумацію
жертв, похованих у масових похованнях, перейменувати вулиці, названі на честь режиму
Франко, і оголосити Доліну полеглих такою, що присвячена пам’яті всіх іспанців, що загинули в Громадянській війні, незалежно від їхньої політичної приналежності. Цей законопроект викликав багато бурхливих політичних дискусій і суперечок, і вже прийнятий
обома палатами парламенту Іспанії, незважаючи на протидію деяких політичних партій.
Закон про історичну пам’ять набув чинності 28 грудня 2007 року.
12. Приклад Іспанії показує, що спадщина минулого усе ще здатна викликати розбрат
між політичними силами в сучасній європейській країні, після 30 років миру й стабільної
демократії, і що питання про пам’ятники не можна розглядати без урахування того, як
суспільство та його політичні сили дивляться на своє минуле.
13. Крім того, численні приклади країн Західної Європи свідчать про те, що необо
в’язково руйнувати пам’ятники, зведені тоталітарними режимами минулого, щоб ліквідувати їхнє символічне значення. Одним з таких прикладів є Foro Italico в Італії, спочатку названий Foro Mussolini, величезний спортивний комплекс біля Рима, відкритий 1932
року. Комплекс Foro Mussolini був побудований із двох причин: по-перше, створити місце для проведення спортивних заходів, за допомогою яких фашистський режим прагнув
створити враження, а по-друге, створити місце, що символізує силу нової римської імперії,
яку збирався створити режим. Саме тому в Foro Mussolini були розміщені деякі спортивні
об’єкти, а також пам’ятники, зведені на честь режиму Дуче: статуї атлетів, фрески, мозаїки
й гасла тих часів, що свідчать про майже священний характер цього символу фашистської
влади. Після Другої світової війни, було ухвалене рішення не зносити комплекс, а перейменувати його Foro Italico, а будинки й приміщення були надані для проведення спортивних і інших заходів. Якийсь час там навіть знаходилось Міністерство закордонних справ.
14. Ще один дуже добре відомий приклад пов’язаний з нацистами, які керували іншим європейським тоталітарним режимом. Це Kehlsteinhaus або Орлине гніздо, будиночок


В Іспанії кілька міст, де є вулиці, названі на честь державного перевороту Франко в 1936 (18 липня) або на
честь його прем’єр-міністра (Карреро-Бланка), у пригороді Мадрида є площа Каудильо, а в Сантандер — площа Генералісимуса.
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Відношення до пам’ятників, що мають спірну історичну інтерпретацію, у державах-членах Ради Європи
біля Берхтесгаден у Німецьких Альпах, який був подарований Гітлеру в день його 50-річчя. Він був задуманий як місце, де фюрер міг би відпочити й розважити своїх гостей. Після
війни будиночок спочатку використовувався союзниками як командний пункт, але потім,
в 1960 році, був повернутий баварському уряду. У будиночку, незважаючи на його політичне минуле, зараз розташований гірський ресторан і туристичний центр. Він управляється
фондом, і його доходи використовуються в благодійних цілях. Баварський уряд успішно
розвінчав це пам’ятне місце, позбавивши його нацистського символізму.
15. Таким чином можна позбавити символи диктатури їх первісної політичної значимості, розвінчати їх, просто використовуючи їх в інших, неполітичних цілях.
III. Пам’ятники тоталітарних комуністичних режимів і Другої світової війни в Центральній і Східній Європі

16. Тоталітарні режими минулого століття (націонал-соціалізм, фашизм, режим Франко тощо) в основному були засуджені, що допомогло цим країнам успішно протистояти
своєму минулому, отже левова частка населення не випробовує ностальгії за тими режимами. Тоталітарна комуністична система, що переважала в Радянському Союзі й Центральній Європі з 30-х по 80-і роки 20-го століття, і звірства, вчинені цим режимом, не зазнали подібного загального осуду. Як підкреслюється в Резолюції Асамблеї 1481 (2006),
«за падінням тоталітарних комуністичних режимів у Центральній і Східній Європі не завжди випливало проведення міжнародного розслідування злочинів, зроблених ними. Крім
того, виконавців цих злочинів не було притягнуто до суду міжнародним співтовариством,
як це було з жахливими злочинами, скоєними націонал-соціалістами (нацистами)». Це не
дозволяє багатьом країнам, що жили раніше за радянської влади, дійти згоди щодо їхньої
історії 20-го століття.
17. Для того, щоб зрозуміти сьогоднішнє ставлення до існуючих радянських символів
і пам’ятників, а також до багатьох нових спірних проектів пам’яті жертв комуністичного режиму, повинен бути розглянутий їхній історичний контекст. По-перше, війська Радянського Союзу покінчили з нацизмом у більшості країн Центральної й Східної Європи,
таким чином ті, життю яких загрожувала безпосередня небезпека при нацизмі, сприймали радянські війська як визволителів, навіть тоді, коли вони перетворилися в окупантів. По-друге, комуністичний режим перешкоджав яким-небудь детальним і відкритим
дискусіям про причини виникнення націонал-соціалізму й комунізму, і робив вигляд, що
націонал-соціалізм боровся тільки з комуністами. В очах тих, хто не мав ані особистого
досвіду, ані достатніх знань про націонал-соціалізм, але через зрозумілиі причини ненавидів Радянський Союз, такий підхід робив злочини, скоєні нацистами, почасти такими,
що можна вибачити. По-третє, радянський режим намагався нав’язати бачення історії,
яке заперечувало злочини сталінської епохи; однак він не зміг стерти з пам’яті жертв, що
вижили, Голодомору, депортацій, поділу зон впливу в 1939 році, геноциду під час війни
тощо. Згідно з оцінками, не менш 20 млн. осіб загинули в результаті сталінської політики. Тільки 7-10 мільйонів людей померли під час Голодомору (штучного голоду) в Україні
й в інших частинах тодішнього Радянського Союзу в 1932–1933 роках.
18. Тільки наприкінці 1980-х років, коли ці країни почали свій перехід до демократії,
стало можливим переглянути недавнє минуле. У країнах Центральної та Східної Європи,
які мали більш-менш тривалі періоди незалежності перед Другою світовою війною, зокрема в тих, чиєю метою після падіння Берлінської стіни стала реінтеграція до європейськихтаі євро-атлантичних інститутів, більшість символів і пам’ятників радянських часів


R. Conquest, The Great Terror: A Reassessment, Oxford Univ. Press, 1990, p. 48.
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були зруйновані або перенесені ще наприкінці вісімдесятих — початку дев’яностих років,
що свідчить про тверде політичне бажання порвати з минулим. Уся Європа пам’ятає демонтаж пам’ятника Леніну в Берліні в 1989, а потім і багатьох інших пам’ятників Леніну,
Сталіну або ідеалізованому «соціалістичному робітникові», якого спіткала та ж доля.
19. Цікаво відзначити, наприклад, що після «помаранчевої революції» у різних регіонах України були здійснені деякі спроби ліквідації пам’ятників радянської епохи — навіть
у регіонах, які традиційно тяжіли до Росії. У травні 2006 року Львівська міська рада вирішила прибрати два пам’ятники, яких було класифіковано як «символи імперського більшовицького панування», і створити комісію, яка визначить, які пам’ятники залишаться
в місті. У жовтні 2007 року губернатор Донецької області доручив главам обласних і міських виконавчих рад підготувати й подати на розгляд питання про демонтаж пам’ятників
і пам’ятних знаків, присвячених особам, які брали участь в організації Голодомору.
20. Загалом, у країнах Центральної та Східної Європи, що раніше перебували під контролем Радянського Союзу, наразі розглядається питання про долю символів, пам’ятників
і меморіалів тієї епохи. Будучи зараз тісно пов’язаними із Заходом через Європейський
союз і НАТО, багато країн виявляють готовність ліквідувати найбільш помітні сліди комунізму. 2005 року члени Європейського парламенту від країн — колишніх сателітів Радянського Союзу, згадуючи безліч загиблих від рук комуністичних диктатур, зажадали,
аби комуністична символіка була заборонена поряд зі свастикою. Ця ініціатива була відхилена. 2007 року керівна партія Польщі «Закон і Порядок» запропонувала закон про перейменування вулиць, чиї назви мають комуністичний сенс, і наданні місцевим органам
влади права зносити пам’ятники комуністичної епохи. Румунія випустила 650-сторінкову
доповідь, що містить докладний розгляд та засуджує комуністичні злодіяння. Естонський парламент прийняв закон про перенесення військових меморіалів, і Бронзовий Солдат був переміщений на військовий цвинтар. Латвійські законодавці розробили закон,
відповідно до якого заперечення окупації з боку Радянського Союзу вважається злочином. В Угорщині було зібрано 200 000 підписів під закликом до проведення референдуму
з усунення величезного радянського військового меморіалу в центрі Будапешта. У травні
2007 року відбувся конфлікт в Освенциме, коли польські куратори музею в колишньому
таборі смерті не дозволили Росії відкрити її експозицію.
21. Особливої уваги має бути привернуто до інтерпретації пам’ятників Другої світової війни в державах, раніше підлеглих Радянському Союзу, і до різного ставлення до того,
як ці пам’ятники, у зв’язку зі звільненням, сприймаються в цих країнах. У цілому, у всій Європі існує більш ніж 20 000 військових цвинтарів і великих пам’ятників пам’яті радянських воїнів, значна кількість з них знаходиться на терені держав, які колись були частиною
Радянського Союзу.
22. Широко визнано, що радянські війська зіграли дуже важливу роль серед союзників у бойових діях проти гітлерівської Німеччини. Радянський Союз втратив величезну
кількість людей у роки Другої світової війни. Ці мільйони мужніх чоловіків і жінок, які загинули й були поховані під час Другої світової війни за межами нинішніх кордонів Росії,
не були окупантами, а були жертвами війни, і багато хто з них також були жертвами нелюдського радянського режиму. Не дивно, що повага до пам’яті своїх загиблих солдатів
є надзвичайно чутливим питанням для Російської Федерації. Однак, на жаль, російська
влада, як і влада багатьох країн у подібних ситуаціях, трохи однобічно підходять до інтер

Росія стверджує, що під час Холокосту загинули сотні тисяч «радянських громадян». Поляки категорично відкидають це, заявляючи, що ці жертви, головним чином євреї, були з територій, окупованих Радянським Союзом,
внаслідок змови з нацистами, між 1939 і 1941.
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Відношення до пам’ятників, що мають спірну історичну інтерпретацію, у державах-членах Ради Європи
претації історії: вони розглядають Росію тільки як жертву Другої світової війни, не визнаючи наслідків таємної угоди, укладеної Сталіним з нацистською Німеччиною в 1939 році
або із союзними силами пізніше в Ялті, а також диктатур, уведених у країнах, звільнених
від окупації Третього рейха. Такий незбалансований підхід, безумовно, змушує ці країни
чинити опір російському тлумаченню історії.
23. Історія нерідко розглядається в чорно-білому кольорі. Труднощі тлумачення
1945 року полягають також у тому, що визволителі стали окупантами. Деякі з тих, хто сприймав Радянський Союз тільки як визволителя від націонал-соціалізму, не хочуть вважати їх
окупантами, і навпаки, ті, хто сприймав Радянський Союз тільки як окупанта, не бажають
визнавати роль, яку він зіграв у боротьбі з гітлерівською Німеччиною. Останнє є особливо
важким в країнах, які були поділені між Радянським Союзом і Третім Рейхом. У серпні 1939
року був підписаний секретний протокол до пакту Молотова-Риббентропа, який поділив
незалежні Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу й Румунію між нацистською й радянською сферами впливу, передбачаючи «територіальну й політичну перебудову» територій цих країн. Ці країни були згодом захоплені, окуповані, або змушені поступитися територію Радянському Союзу, нацистській Німеччині, або й тим, і іншим. Проте, навіть до
вторгнення до цих країн нацистських військ в 1940–1941 рр., регіони, насильницькі включені на той час у склад Радянського Союзу, були очищені від «антирадянських або потенційно антирадянських елементів» — десятки тисяч людей були страчені, а сотні тисяч
депортовані в далекосхідні регіони СРСР і Гулаг до трудових таборів, де значна кількість
загинула. Таким чином, слід усвідомлювати чутливість цього питання, а іноді й незбалансований підхід до історії жертв примусових геополітичних поділів і комуністичного режиму.
24. Насильство тривало й після розгрому нацистської Німеччини: у регіонах, звільнених Червоною Армією, жінок насилували, а чоловіків або вбивали, або депортували до
трудових таборів в Радянському Союзі. Більше мільйона радянських людей — військовополонених у нацистській Німеччині — були вбиті або загинули в радянських таборах після таємної угоди, підписаної із союзними силами в Ялті, якою від США й Великобританії
зажадали примусового повернення радянських солдатів, звільнених з німецьких таборів
для військовополонених у лабети Йосипа Сталіна. Колишні визволителі не передали владу демократично обраним лідерам. Навпаки, ці демократичні лідери були заарештовані
й кинуті у в’язниці, багато хто з них піддалися катуванням і були вбиті. Їхні уряди були
змушені стати ляльковими режимами Радянського Союзу.
25. Скандал навколо демонтажу Бронзового солдата в Таллінні, Естонія, який також
послужив причиною створення цієї доповіді, являє собою гарний приклад такої розбіжності в думках. Для росіян пам’ятник символізував пам’ять величезних втрат у Другій
світовій війні й героїв, які врятували три Балтійські держави від нацистського режиму.
У колективній пам’яті багатьох естонців, однак, це було нагадуванням про півстолітню
радянської окупації, у ході якої радянський режим знищив тисячі прибалтів, відправив
сотні тисяч у Сибір, переселив сотні тисяч росіян, щоб зайняти місця, що звільнилися,
намагався викорінити їхню культуру, мову й пам’ять про незалежність. небажання, що
зберігається, РФ визнати окупацію країн Балтії Радянським Союзом ще більш загострило
напруженість навколо цього військового пам’ятника.
26. Крім широкого висвітлення в засобах масової інформації, випадок із Бронзовим
Солдатом викликав демонстрації, якими, за твердженням естонського уряду, керували з Москви. Ці демонстрації переросли в безладдя й грабежі, які призвели до людських
жертв, і в ході яких значна кількість людей одержали поранення. Це також призвело до
кибер-атак, які на кілька днів паралізували комп’ютерну систему естонського уряду. У порушення Віденської конвенції, був зроблений напад на посольство Естонії в Москві.
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Частина 3

ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПРО ЗЛОЧИНИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ

27. Перенесення Бронзового Солдата в Естонії був не єдиним випадком такого штибу: також виникла напруженість між Польщею й Росією в травні 2007 року у зв’язку із
проектом закону, що дозволяє місцевим органам влади ліквідувати пам’ятники комуністичної епохи; також виникли аналогічні суперечки про доцільність збереження таких
пам’ятників у Латвії та Угорщині. У самій Російській Федерації, кілька пам’ятників і меморіалів Великої Вітчизняної війни було демонтовано останніми роками без будь-якого
суспільного обговорення для створення нових будівельних майданчиків і автомобільних
доріг: 2006 року в Ставрополі, 2007 року в Химках недалеко від Москви й у Червоній Гірці,
недалеко від Санкт-Петербурга.
28. Проте існують також приклади країн, які віддали перевагу іншим рішенням, а не
знищенню або перенесенню пам’ятників. Наприклад, влада Болгарії, Угорщини й Латвії
вирішили не чіпати символичні пам’ятники. У деяких випадках це було викликано конкретними угодами. Наприклад, коли у квітні 2007 року дві асоціації закликали до зносу
пам’ятника радянським визволителям у Будапешті, владі відповіли, що пам’ятником опікуються відповідно до угоди з Російською Федерацією від 6 березня 1995 року, що забороняє руйнування пам’ятника. Аналогічно, у випадку з пам’ятником Перемозі Червоної Армії
в Ризі в 2006 році, коли виникли плани його знесення, президент пані Вайра Віке-Фрейберга заявила, що пам’ятник не буде знесений і залишиться на своєму місці, відповідно до
угоди 1994 року про соціальний захист військовослужбовців запасу Російської Федерації.
29. У світлі вищенаведеного можна зробити висновок, що держави Центральної
та Східної Європи, спочатку звільнені, а потім окуповані радянськими військами, змушені
сьогодні ухвалювати важке рішення: чи стерти минуле, знищуючи символи й пам’ятники
минулого, або зберегти їх для полегшення розуміння свого минулого й своєї самобутності. Це їхнє суверенне рішення, хоча це рішення не може не мати наслідків для частини
населення, яке зазнає ностальгії за радянським минулим. Політично і юридично, це рішення є особливо важким, коли пам’ятники являють собою поховання солдатів і жертв
Другої світової війни. У випадках, коли існують угоди між державами, вони повинні їх дотримуватися. Національні рішення повинні повною мірою дотримуватися щодо мертвих,
які були скоріше жертвами, ніж окупантами.
IV. Міжнародна правова база

30. СРСР підписав кілька двосторонніх угод з європейськими державами (у тому числі
з Фінляндією, Німеччиною, Угорщиною, Італією, Польщею, Румунією й Словаччиною), які
усе ще є чинними, з Російською Федерацією як з державою-спадкоємцем, і містять положення, щодо статусу, охорони та відновлення деяких пам’ятників і місць поховання.
31. Ці двосторонні угоди стосуються, у першу чергу, місць поховання, могил та пам’ят
ників, де знаходяться останки радянських солдатів і жертв війни. Усі вони стосуються,
зокрема, перенесення місць поховання солдат і жертв війни, що неминуче пов’язане з ексгумацією. Вони передбачають, що не може бути ухвалено жодних рішень щодо перепоховань без досягнення угоди між двома зацікавленими державами. Однак не існує жодних
угод такого роду з державами, які були колись анексовані Радянським Союзом.


Виключенням є договір від 6 березня 1995 року між Росією й Угорщиною, який передбачає, що у разі відсутності домовленості між двома державами, зацікавлена сторона може вжити заходів з перенесення військового поховання через два роки після спрямування офіційного запиту іншій стороні.
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Відношення до пам’ятників, що мають спірну історичну інтерпретацію, у державах-членах Ради Європи
32. Деякі положення, що застосовуються до пам’ятників і військових поховань, також
містяться в Женевській конвенції про міжнародне гуманітарне право, які були підписані
всіма державами-членами Ради Європи. Зокрема:
— відповідно до Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, влада держави, на території якої розташоване поховання, повинна забезпечити, аби військовополонені, які померли в полоні, були поховані з честю, щоб до
поховань ставилися з повагою, щоб вони належним чином зберігалися й були відзначені таким чином, щоб їх можна було знайти в будь-який час. Відповідальність
за догляд за цими похованнями й реєстрацію будь-якого наступного переміщення
останків покладається на цю державу (стаття 120);
— згідно із Протоколом про захист жертв міжнародних збройних конфліктів, як тільки дозволять обставини й відносини між сторонами, держави, на території яких
розташовані поховання, повинні укласти угоду, для того щоб: (а) сприяти доступу
до місць поховання родичів померлих; (б) захищати й утримувати такі поховання,
і (с) сприяти поверненню останків загиблих і особистих речей у їхню країну на вимогу країни, або, якщо країна не заперечує, на прохання родичів (стаття 34);
— цим же протоколом передбачено, що держава, на чиїй території розташоване поховання, має право на ексгумацію останків, тільки якщо ексгумація викликана
серйозною суспільною необхідністю, включаючи медичну й слідчу необхідність;
у цьому випадку держава повинна з повагою ставитися до останків, повідомити
рідну країну загиблого про свій намір провести ексгумацію останків, а також надати докладні дані про передбачуване місце перепоховання.
V. Деполітизація пам’ятників: музеї та поховання

33. Пам’ятник як такий може мати різне значення для різних людей, можливо символізуючи звільнення для одних людей, і гноблення для інших. Він може сприяти як формуванню колективної пам’яті нації, так і розпаленню ненависті між різними групами населення. Тому життєво необхідно проводити історичні дослідження щодо пам’ятників,
що мають спірне символічне значення. Не тільки політичні діячі, але й історики й активні
члени громадянського суспільства повинні відіграти свою роль у дискусіях про майбутнє
таких пам’ятників.
34. На мій погляд, музеї також можуть бути засобом боротьби з минулим, без зведення її до політичних гасел. Історичні музеї мусять, в ідеалі, бути більш науково орієнтовані,
і пропонувати більше роз’яснення та інформації, ніж більшість пам’ятників, демонструючи події в їхньому контексті. Пам’ятник, поміщений в історичний музей, дуже часто втрачає своє політичне й символічне значення й стає просто «експонатом», предметом наукового дослідження. Історичні музеї є не місцями паломництва, а місцями, де зберігається
історія.
35. Музеї також можуть мати досить потужні засоби зображення політичного символізму, який спочатку мав будинок. Одним із прикладів є досить популярний Музей
жертв геноциду у Вільнюсі, більш відомий як музей КДБ. Розташований у будинку, у якому колись перебував штаб радянських спецслужб у Литві, цей музей свідчить про роботу секретних служб та масштаби репресій у роки радянської окупації Литви. Інший приклад — Берлінський Stasimuseum (музей Штазі), розташований у будинку, в якому колись
було Міністерство державної безпеки (відоме як Штазі). Тепер там знаходиться науководослідний центр, центр документації й музей, що зображує, зокрема, умови повсякденної
роботи співробітників спецслужб НДР. Будучи пам’ятним місцем та водночас науковою
371

Частина 3

ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПРО ЗЛОЧИНИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ

установою, музей демонструє ці тяжкі часи в історії НДР, ретельно досліджені німецькими
істориками, на тлі історії повсякденного життя Східної Німеччини.
36. Концепція музею як пам’ятного та історичного місця може бути більш загальноїю
парки-музеї, як, наприклад, парки біля Будапешту й Друскінінкаю, музеї, є музеї просто
неба, де зберігаються колекції радянських пам’ятників.
37. Рада Європи повною мірою усвідомлює важливість музеїв, обіцяє надавати їм підтримку й сприяти створенню нових музеїв, особливо в рамках Європейського музейного форуму (EMF). Серед заходів, вжитих EMF, слід згадати Премію «Європейський музей
року», а також міжнародні семінари, на яких куратори музеїв можуть розвивати свої навички. EMF також надає експертні послуги європейським музеям і ставить перед собою
мету підвищити рівень музеїв у всій Європі.
38. Розміщення суперечливих військових меморіалів на цвинтарях є альтернативним
засобом їх деполітизації. Це й було метою естонського уряду при переміщенні пам’ятника
на піку напруженості, яке ставало небезпечним для національної безпеки. Через рік після
гарячих дискусій і безладів на вулицях Таллінна, питання було зняте із політичного порядку денного країни, і населення визнало нове місце.
39. Я переконаний, що участь вчених і представників громадянського суспільства,
у дискусіях, пов’язаних з колективною пам’яттю, зможе перешкоджати політичним маніпуляціям з пам’ятниками, і сприяти подоланню розбіжностей, що виникають у ході хворобливого процесу примирення з минулим. У цьому контексті музеї можуть відігравати
важливу роль, роблячи можливим розгляд спірних пам’ятників з академічної точки зору.
VI. Висновки й рекомендації

40. У цій доповіді я спробував показати, що питання про відношення до пам’ятників,
що мають спірну історичну інтерпретацію, стосується всіх держав-членів Ради Європи,
оскільки кожна держава має хворобливі спогади, пов’язані зі своїм недавнім або більш
віддаленим минулим.
41. Суперечки, пов’язані з різним тлумаченням історії, можуть бути вирішені тільки
із часом і в межах процесів, характерних для кожної держави. Громадянське суспільство
й історики відіграють дуже важливу роль у розробці якомога більш повної концепції бачення минулого. Країни Центральної та Східної Європи лише нещодавно розпочали перегляд свого хворобливого минулого. Це — досить складний процес, який займає багато
часу й викличе численні конфлікти. Він вимагає від націй, урядів і громадян взяти на себе
відповідальність за свою історичну роль. Досягнення суспільства консенсусу із приводу
своєї історії та її впливу на країну і її громадян забере певний час, зажадає значних зусиль,
співпереживання, а найчастіше й здатності до самокритики.
42. Там, де справа стосується пам’ятників, що мають спірну історичну інтерпретацію,
я переконаний, що кожна країна повинна сама вирішити, чи варто зберегти їх, і чи варто
зводити нові пам’ятники.
43. Існуючі міжнародні угоди, що стосуються статусу окремих пам’ятників, особливо
тих, які містять останки іноземних солдатів, повинні скрупульозно дотримуватися. Слід
розглянути можливість укладення таких угод країнами, що досі не уклали їх. У всіх випадках держави-члени Ради Європи повинні завжди схилятися до політичного діалогу з усіма
зацікавленими учасниками на національному й міжнародному рівні, навіть якщо немає
жодних юридичних зобов’язань робити це.
44. Жахливі злочини фашистського й націонал-соціалістського режиму й терор цих
режимів не можуть слугувати виправданням для жахливих злочинів комунізму, і навпа-
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Відношення до пам’ятників, що мають спірну історичну інтерпретацію, у державах-членах Ради Європи
ки. Хоча ці режими не можна розглядати як єдине ціле, націонал-соціалізм, фашизм і тоталітарний комунізм повинні бути відкинуті, і повністю й беззастережно засуджені Радою Європи, його Асамблеєю та його державами-членами.
* * *

Комітет-Доповідач: Комітет з політичних питань.
Посилання на Комітет: Посилання № 3346 від 24 травня 2007 р.
Проект резолюції й проект рекомендацій одноголосно прийняті Комітетом 29 вересня
2008 р.
Члени Комітету: Mr Göran Lindblad (голова), Mr David Wilshire (віце-голова), Mr Björn
Von Sydow (віце-голова), Mrs Kristina Ojuland (віце-голова), Mrs Fátima Aburto Baselga,
Mr Françis Agius, Mr Miloš Aligrudić, Mr Alexander Babakov (заміна: Mr Ilyas Umakhanov),
Mr Denis Badré, Mr Ryszard Bender, Mr Fabio Berardi, Mr Radu Mircea Berceanu (заміна:
Mrs Cornelia Cazacu), Mr Andris Bçrzinđ, Mr Alexandër Biberaj, Mrs Gudfinna Bjarnadottir,
Mr Pedrag Boškovic, Mr Luc Van den Brande, Mr Mevlüt Çavuþoðlu, Mr Lorenzo Cesa, Ms Anna
Čurdová, Mr Rick Daems, Mr Dumitru Diacov, Ms Josette Durrieu (заміна: Mr Laurent Béteille),
Mr Frank Fahey (заміна: Mr Patrick Breen), Mr Joan Albert Farré Santuré, Mr Pietro Fassino,
Mr Per-Kristian Foss, Ms Doris Frommelt, Mr Jean-Charles Gardetto, Mr Charles Goerens,
Mr Andreas Gross, Mr Michael Hancock (заміна: Mr Nigel Evans), Mr Davit Harutiunyan (заміна:
Mr Avet Adonts), Mr Joachim Hörster, Mrs Sinikka Hurskainen, Mr Tadeusz Iwiński, Mr Bakir
Izetbegović, Mr Michael Aastrup Jensen, Mrs Birgen Keleş, Mr Victor Kolesnikov (заміна: Mrs
Olha Herasym’yuk), Mr Konstantion Kosachev, Ms Darja Lavtižar-Bebler, Mr René van der Linden,
Mr Dariusz Lipiński, Mr Juan Fernando López Aguilar, Mr Younal Loutfi, Mr Gennaro Malgieri,
Mr Mikhail Margelov (заміна: Mr Guennadi Ziuganov), Mr Dick Marty (заміна: Mrs Liliane
Maury-Pasquier), Mr Frano Matušić, Mr Mircea Mereută, Mr Dragoljub Mićunović, Mr JeanClaude Mignon, Ms Nadezhda Mikhailova, Mr Aydin Mirzazada (заміна: Mr Sabir Hajiyev),
Mr Joâo Bosco Mota Amaral, Mrs Miroslava Nemcova, Mr Zsolt Németh, Mr Fritz Neugebauer,
Mr Hryhoriy Omelchenko, Mr Theodoros Pangalos, Mr Aristotelis Pavlidis, Mr Ivan Popescu,
Mr Christos Pourgourides, Mr John Prescott (заміна: Mr John Austin), Mr Gabino Puche (заміна: Mr Pedro Agramunt), Mr Oliver Sambevski (заміна: Mr Zoran Petreski), Mr Ingo Schmitt,
Mr Samad Seyidov, Mr Leonid Slutsky, Mr Rainder Steenblock, Mr Zoltán Szabó, Mr Mehmet
Tekelioðlu, Mr Han Ten Broeke, Lord Tomlinson, Mr Petré Tsiskarishvili, Mr Mihai Tudose,
Mr José Vera Jardim, Ms Biruté Vesaité, Mr Luigi Vitali, Mr Wolgang Wodarg (заміна: Mr Johannes
Pflug), Ms Gisela Wurm, Mr Boris Zala.
Ex-officio: MM. Mátyás Eörsi, Tiny Kox
N. B.: Імена членів, які брали участь у засіданні, виділені жирним шрифтом.
Секретаріат Комітету: Mr Perin, Mrs Nachilo, Mr Chevtchenko, Mrs Sirtori-Milner,
Ms Alléon
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Резолюція 1652 (2009)
Відношення до пам’ятників,
що мають суперечливу історичну інтерпретацію
у державах — членах Ради Європи

1. Тоталітарні режими та війни 20-го сторіччя залишили по собі безліч захоронень
та пам’ятників, що набули іншого історичного та політичного сенсу після падіння цих режимів та потребують подальшого перегляду історії у країнах, де вони знаходяться. Останніми роками декілька таких пам’ятників були переміщені або зруйновані, зокрема у колишніх країнах радянського блоку. Того ж часу, були зведені нові суперечливі пам’ятники,
що викликало запеклі політичні суперечки як у країні, так і на міжнародному рівні. У більш
широкому сенсі, питання щодо того, як жити у 21 сторіччі у злагоді зі своїм минулим, становить інтерес для усіх європейських країн, які пережили тоталітарні режими або зазнали іноземної окупації.
2. Парламентська Асамблея вважає, що суперечки, що стосуються різноманітних тлумачень історії, можуть бути вирішені за допомогою процесів, що притаманні кожній нації.
У зв’язку з цим Асамблея нагадує про свої резолюції 1096 (1996) щодо заходів з ліквідації
спадщини колишніх комуністичних режимів, 1481 (2006) щодо необхідності міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів, 1495 (2006) щодо боротьби з відродженням нацистської ідеології, а також Рекомендації 1736 (2006) щодо необхідності міжнародного засудження режиму Франко, та знову підтверджує свою впевненість
в тому, що для того, щоб окремі держави — члени Ради Європи змогли подолати протиріччя свого недавнього минулого, Європа повинна беззаперечно відкидати та засуджувати всі форми диктаторських режимів, як — то, націонал-соціалізм, фашизм та тоталітарний комунізм.
3. Рішення, прийняті державами — членами Ради Європи про подальшу долю суперечливих пам’ятників, мали вельми різноманітні форми: знесення, перенос до музеїв або
створених парків-музеїв просто неба; деякі пам’ятники були збережені у їх теперішньому вигляді, а інші (наприклад, будівлі або комплекси) збереглися, але набули зараз інших функцій, або перетворені на музеї, які іноді присвячені жертвам того режиму, який їх
створив.
4. Асамблея, привертаючи увагу до своєї Рекомендації 898 (1980) про пам’ятники,
якою пропонується зберігати „пам’ятники, створені загарбниками або режимом, який
вважається репресивним або таким, який ненавидять» у музеях, а не руйнувати їх, заявляє про свою впевненість в тому, що остаточне рішення про долю цих пам’ятників є суверенним правом держави, де знаходиться цей пам’ятник; проте це право має ґрунтуватися
на нормах міжнародних конвенцій та двосторонніх угод.
5. Проте, у цьому контексті, Асамблея вважає, що необхідно проводити різницю між
військовими могилами та пам’ятниками, що зведені для уславлення тоталітарних ре-
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жимів або окупаційних сил (або, принаймні, сприймаються як такі більшістю населення).
Асамблея підкреслює, що там, де справа стосується могил або місць поховань останків
іноземних солдат та жертв війни, національні рішення мають зберігати повагу до мертвих, найчастіше жертв, ніж окупантів, а також додержуватись двосторонніх та багатосторонніх угод, зокрема Протоколу І до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв
міжнародних збройних конфліктів.
6. Асамблея шкодує, що на сьогодні не існує повного переліку військових поховань,
розташованих на теренах держав — членів Ради Європи. Асамблея нагадує про свою
відозву до Комітету Міністрів, що була проголошена майже тридцять років тому у Рекомендації 898 (1980) щодо проведення загального дослідження пам’ятників у державах-членах, що могло б призвести, зокрема, до продовження систематичної реєстрації
пам’ятників, їх захисту від знищення й прийняття на себе відповідальності за їх утримання. Асамблея знову заявляє про необхідність складання загальної бази даних
для того, щоб якнайкраще охороняти місця поховання та сприяти складанню нових
двосторонніх угод між державами — членами. Крім того, Асамблея схвалює практику
проведення консультацій з зацікавленими державами — членами напередодні якихнебудь дій з ексгумації іноземних солдат та жертв війни, навіть поза межами існуючих угод.
7. У зв’язку з суперечливим характером цих пам’ятників, Асамблея закликає державичлени Ради Європи розпочати якомога ширшу дискусію між істориками та іншими фахівцями стосовно історії цих пам’ятників, їхнього значення для різних сегментів суспільства,
на внутрішньому, а у разі необхідності, міжнародному рівні.
8. Асамблея підкреслює необхідність більш глибокого взаєморозуміння та дій
з примирення, задля того, щоб суперечливі пам’ятники не ставали джерелом напруги
у міжнародних відносинах. Є життєво важливим домагатися консолідації усіх основних
політичних сил, що являють собою різні підходи, при обговоренні питання про долю таких пам’ятників, для досягнення остаточного вирішення на підставі думок більшості.
Крім того, Асамблея підкреслює, що за жодних обставин пам’ятники не повинні ставати інструментом для досягнення зовнішньополітичних цілей або посилення напруги
у третіх країнах.
9. У світлі вищевикладеного, Асамблея закликає держави — члени Ради Європи:
9.1. розпочати широкі дискусії щодо подальшої долі пам’ятників, які мають суперечливу інтерпретацію, за участі істориків, активних членів громадянського суспільства
та політичних лідерів, а також організовувати конференції, колоквіуми та семінари з цього питання;
9.2. підтримати створення європейського експертного центру з метою допомоги
державам — членам в історіографічних та археологічних дослідженнях пам’ятників;
9.3. сприяти створенню єдиної бази даних, включаючи повний перелік військових
поховань та пам’ятників на теренах держав-членів Ради Європи; з цією метою відкриття
усіх національних архівів, які можуть містити інформацію про місця поховань відповідно
до Рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів про європейську політику щодо доступу к архівам;
9.4. розглянути питання про створення історичних музеїв та забезпечити їхню підтримку;
9.5. продовжувати виконувати свої зобов’язання в межах двосторонніх та багато
сторонніх угод з питань підтримки та охорони пам’ятників, у тому числі поховань іноземних солдат та жертв війни;
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9.6. розглянути питання про складання нових угод;
9.7. проводити консультації з родичами, зацікавленими країнами та відповідними
НУО напередодні ексгумації будь-яких останків іноземних солдат або жертв війни, що поховані на їхніх територіях;
9.8. запобігати та засуджувати будь-які провокації навколо пам’ятників, оскільки,
зокрема, це може спричинити різкі зіткнення між різними прошарками суспільства у цих
країнах.
10. Дебати Асамблеї 29 січня 2009 р. (8 засідання) (див. Док. 11746, доповідь Комітету
з політичних питань, доповідач пан Борсі). Текст ухвалений Асамблеєю 29 січня 2009 р.
(8 засідання). Див. також Рекомендацію 1859 (2009).

376

Рекомендація 1859 (2009)

Рекомендація 1859 (2009)



Ставлення до меморіалів,
що є предметом різної історичної інтерпретації
в державах — членах Ради Європи

1. Посилаючись на свою Резолюцію 1652 (2009) про ставлення до меморіалів, що є предметом різної історичної інтерпретації в державах-членах Ради Європи, Парламентська
Асамблея звертає увагу на численні заходи, проведені Радою Європи, які пов’язані з музеями,
історичною й культурною спадщиною.
2. Асамблея вважає, що Рада Європи повинна, як і раніше, відігравати головну роль
у підтримці заходів, що сприяють формуванню колективної пам’яті в державах-членах.
Рада Європи мусить також створити можливості для полегшення конструктивного й відкритого діалогу між істориками й експертами держав-членів по спірних історичних питаннях, які стосуються декількох держав-членів, і, у разі необхідності, із приводу долі меморіалів, що є предметом різної історичної інтерпретації.
3. У зв’язку з цим Асамблея рекомендує Комітету міністрів:
3.1. організовувати й/або сприяти організації міжнародних конференцій експертів та сприяти міжнародному обміну, що стосується спірних історичних питань, які представляють інтерес для декількох держав-членів, і, у разі необхідності, долі меморіалів, що
є предметом різної історичної інтерпретації;
3.2. створити європейський експертний центр для надання допомоги державамчленам в історіографічних і археологічних дослідженнях та вивченні меморіалів;
3.3. створити загальну європейську базу даних військових могил та меморіалів, розташованих у державах-членах Ради Європи відповідно до Рекомендації 898 (1980) Асамблеї про меморіали;
3.4. закликати держави-члени переглянути національне законодавство з метою
приведення його в повну відповідність до Рекомендації № R(2000)13 Комітету міністрів
про європейську політику стосовно доступу до архівів;
3.5. продовжувати підтримувати заходи, пов’язані з музеями, історичною й культурною спадщиною, у тому числі роботу Європейського музейного форуму (EMF);
3.6. розробити позитивну практику стосовно долі спірних меморіалів.
Текст прийнятий Асамблеєю 29 січня 2009 року (8-е засідання).
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/EREC1859.htm


Дебати Асамблеї від 29 січня 2009 року (8-е засідання) (див. Doc. 11746, звіт Комітету з політичних питань, доповідач: п. Йорсі).
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Пам’яті жертв Голодомору в колишньому СРСР
документ 12173 від 1 березня 2010 року

Доповідь
Комітет з політичних питань
Доповідач: пан Мевлют чавушоглу, Туреччина, Європейська демократична група
Анотація

Голодомор у колишньому Радянському Союзі на початку 1930-х років — одна з найтрагічніших сторінок в історії Європи 20-го століття. Мільйони людей загинули в колишніх радянських республіках — Білорусії, Казахстані, Молдавії, Росії, і особливо на Україні,
внаслідок жорстокої й нелюдської політики й дій тоталітарного сталінського режиму.
В Україні, що постраждала найбільше, ці трагічні події мають назву Голодомор і визнані українським законодавством як акт геноциду проти українців.
Доповідь шанує пам’ять усіх тих, хто загинув у цій людській катастрофі, і рішуче засуджує політику тоталітарного сталінського режиму, що призвела до загибелі мільйонів
безневинних людей, як злочин проти людяності.
Вона вітає рішення української влади заснувати національний день пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору), і закликає інші країни, які постраждали від нього, спільно
шанувати пам’ять жертв цієї трагедії, незалежно від їхньої національності.
A. Проект резолюції

1. Парламентська Асамблея посилається на Резолюцію 1481 (2006) про необхідність
міжнародного осуду злочинів тоталітарних комуністичних режимів, у якій вона рішуче
засудила масові порушення прав людини з боку тоталітарних комуністичних режимів,
і висловила співчуття, розуміння й визнання стосовно жертв цих злочинів. Вона також заявила, що знання історії є однією з обов’язкових умов для запобігання подібних злочинів
у майбутньому.
2. Тоталітарний сталінський режим у колишньому Радянському Союзі призвів до жахаючих порушень прав людини й позбавив мільйони людей їхнього права на життя.
3. Однією з найтрагічніших сторінок в історії народів колишнього Радянського Союзу
був масовий голод у зернових районах країни, що почався наприкінці 1920-х років і досяг
піка в 1932–1933 р.
4. Мільйони безневинних людей у Білорусії, Казахстані, Молдавії, Росії й Україні, які
входили до складу Радянського Союзу, загинули в результаті масового голоду, викликаного жорстокими й навмисними діями й політикою радянського режиму.
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5. В Україні, що постраждала від Голодомору найбільше, мільйони селян і членів їхніх
родин померли від голоду в результаті примусової «колективізації», заборони на виїзд
із постраждалих районів і конфіскації зерна й інших продуктів. Ці трагічні події називаються Голодомором (політично мотивованим голодом) і визнані українським законодавством актом геноциду проти українців.
6. У Казахстані також мільйони людей стали жертвами масового голоду, а відсоток
загиблих вважається найвищим серед всіх народів колишнього СРСР. Казахи, які традиційно вели кочовий спосіб життя й розводили велику рогату худобу, були змушені осісти,
а їхню худобу було конфісковано. Голодомор увійшов в історію як найбільша трагедія казахського народу.
7. У регіонах Росії, що були виробниками збіжжя (Середнє й Нижнє Поволжя, Північний
Кавказ, Центральне Чорнозем’я, Південний Урал, Західна Сибір і деякі інші регіони), голод,
викликаний «колективізацією», а також знищення селян-одноосібників забрали мільйони життів у сільських і міських районах. За оцінками, в абсолютних величинах, населення
Росії понесло найважчі втрати внаслідок радянської сільськогосподарської політики.
8. Сотні тисяч селян також померли в Білорусії й Молдавії.
9. Хоча ці події мали свої особливості в різних регіонах, результат були той самий:
мільйони людських життів були принесені в жертву безжалісній політиці й планам
сталінського режиму.
10. Асамблея шанує пам’ять всіх тих, хто загинув у цій безпрецедентній людській
катастрофі, і визнає їх жертвами найжорстокішого злочину радянського режиму проти
власного народу.
11. Асамблея рішуче засуджує жорстоку політику, що проводилася сталінським режимом, що призвела до загибелі мільйонів безневинних людей, і вважає її злочином проти
людяності. Вона рішуче відкидає будь-які спроби виправдати цю смертоносну політику,
у будь-яких цілях, і нагадує, що право на життя не допускає ніяких виключень.
12. Асамблея вітає зусилля, спрямовані на виявлення історичної правди й підвищення поінформованості громадськості про ці трагічні події минулого. Ці зусилля повинні
сприяти об’єднанню, а не роз’єднанню народів.
13. Асамблея схвалює важливу роботу, уже зроблену в Білорусі, Казахстані, Республіці
Молдова, Росії й особливо в Україні, з метою полегшення доступу до архівів, і закликає
компетентні органи цих країн відкрити всі свої архіви й полегшити доступ до них для всіх
учених, у тому числі з інших держав.
14. Вона також закликає інші держави-члени Ради Європи відкрити доступ до своїх
національних архівів.
15. Асамблея закликає істориків всіх країн колишнього Радянського Союзу, що постраждали під час Голодомору, а також істориків інших країн, провести спільну незалежну
науково-дослідну роботу, для того, щоб встановити повну, неупереджену й неполітизовану правду про цю людську трагедію, та оприлюднити її..
16. Асамблея переконливо закликає політиків всіх держав-членів Ради Європи утримуватися від будь-яких спроб чинити політичний тиск на істориків і впливати на результати незалежних наукових досліджень.
17. Вона вітає рішення української влади заснувати національний день пам’яті жертв
Голодомору в Україні й закликає владу інших постраждалих країн зробити те ж саме відносно своїх жертв.
18. Крім того, вона закликає владу цих країн домовитися про спільну діяльність,
спрямованої на збереження пам’яті про жертв Голодомору, незалежно від їхньої національності.
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B. Пояснювальна записка пана Чавушоглу, доповідача
I. Вступ
1. У січні 2008 року на розгляд Парламентської Асамблеї було представлене клопотання про прийняття резолюції «Про необхідність міжнародного осуду Голодомору в Україні 1932–1933 років», що закликає Асамблею засудити дії репресивного сталінського
режиму й ушанувати пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору (штучного голоду) в 1932–1933 р.
2. У березні 2008 року в Асамблею було представлено ще одне клопотання, що мало
назву «75-а річниця масового голоду на території колишнього СРСР». Воно ставило метою висвітлення трагедії всіх тих, хто став жертвами масового голоду 1932-33 років на
території колишнього Радянського Союзу, у тому числі на Україні, і закликало підтримати
дослідження, на експертному рівні, всіх причин і обставин, які призвели до цих трагічних
подій.
3. Обидва клопотання були передані на розгляд Комітету з політичних питань, що у
травні 2008 року вирішив об’єднати їх у єдину доповідь, і призначив доповідачем пана
Олександра Біберая. Однак, у січні 2009 року пан Біберай припинив членство у Асамблеї,
і я взяв цей обов’язок на себе.
4. У квітні 2009 року Комісія вповноважила мене відвідати Україну, Молдову й Росію
для встановлення фактів, а також підтримала моє прохання про візит до Білорусі і Казах
стану. Я відвідав Україну (Київ, Харків) 18–22 жовтня 2009 р., Білорусь (Мінськ) 26–28 жовт
ня 2009 р., Казахстан (м. Астана й Алмати) 3–6 листопада 2009 р., і Російську Федерацію
(Ставропольський край та м. Москва) 22–26 листопада 2009 р. На жаль, мені не вдалося
відвідати Молдову.
5. Ще до того, як я був призначений доповідачем, мені було ясно, що це питання надзвичайно складне з людської точки зору: воно стосується величезної трагедії, у якій багато
мільйонів безневинних людей втратили свої життя, і яка залишила глибоку рану в долях
багатьох поколінь.
6. Для мене також є очевидним, що досліджуване питання є спірним — країни-учасниці по-різному інтерпретують факти, цифри й події, і доходять до суперечливих висновків щодо причин, відповідальності й уроків із цих трагічних подій.
7. Крім того, я відчував, що замість об’єднання народів, які постраждали від цієї людської катастрофи, ця темна сторінка історії використовується, аби посіяти насіння розбрату й навіть ненависті. Я впевнений, що історія в жодному разі не повинна використовуватися в політичних цілях, і історики, а не політики повинні вивчати її — і сперечатися
про неї, якщо потрібно. Для рішення актуальних проблем політики повинні дивитися в
майбутнє, а не в минуле. Саме тому я вирішив узятися за цю доповідь і спробувати знайти
шляхи, що ведуть до примирення.
8. Під час моїх відвідувань, і навіть до них, я нагромадив достатню кількість інформації, щоб написати цілу монографію. Я також зібрав стільки книг, брошур і інших видань,
що їх вистачило б, щоб заповнити невеличку бібліотеку, хоча я не мав можливості особисто працювати з літературою російською та українською мовами, і був змушений передати їх до секретаріату Комісії. Очевидно, що формат доповіді Асамблеї не підходить для
глибокого аналізу, і нереально навіть намагатися відтворити у своїй доповіді все, що я
читав і чув про Голодомор. Тому я не претендую на вичерпну доповідь, а обмежуся лише
деякими основними фактами.
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9. Я розумію, що питання є занадто складним, щоб думки щодо нього збігалися — різні думки існують не тільки в різних країнах, але нерідко й серед істориків однієї країни
або в рамках однієї національної делегації. Тому я не маю ілюзій із приводу того, що моя
доповідь сподобається всім. Саме тому я запропонував парламентським делегаціям, що
мають безпосереднє відношення до цього питання, чиї країни постраждали під час Голодомору, викласти свої міркування в письмовому вигляді.
10. На мою думку, це дозволило включити погляди й думки цих делегацій (і парламентів) до цієї доповіді, у формі й формулюваннях, які вони вважають за потрібні. Це дало
б їм можливість надати інформацію, факти й аргументи, які вони вважають важливими й
необхідними для того, щоб всі читачі могли зрозуміти, яке значення мав Голодомор для
їхніх країн та їхніх народів.
11. Комітет погодився включити ці матеріали в доповідь, для того, щоб представити
читачам все різноманіття фактів, поглядів та висновків щодо цих трагічних подій. Тому
вони додаються до доповіді.
II. Загальна історична ситуація

12. У грудні 1927 року радянське керівництво відмовилося від «нової економічної
політики» (НЕП), уведеної Леніним після громадянської війни, і розпочало політику «індустріалізації», тобто швидкого розвитку важкої промисловості й трансформації значною
мірою аграрної країни, що складалася із селян, у промислову наддержаву. Із цього приводу Сталін помітив, що Радянський Союз «на 50-100 років відстав від передових країн, і,
відповідно, повинен скоротити цю відстань за десять років будь-якою ціною».
13. Ця політика вимагала величезних людських і матеріальних ресурсів. Хоча людські ресурси можна було знайти усередині країни (серед сільського населення), машини й
технології поставлялися тільки з-за кордону. У той же час Радянський Союз не міг приєднатися до іноземних позик, і змушений був імпортувати товари й технології в обмін на
тверду валюту. Радянське керівництво вважало, що сільськогосподарське виробництво є
єдиним внутрішнім ресурсом, на який воно могло б покластися, і вирішило нарощувати
експорт зернових з Росії на Захід як джерело іноземної валюти, необхідної для імпорту
технологій, які потрібні важкій промисловості.
14. Варто нагадати, що, починаючи з 1929 року, західні країни переживали найважчу
економічну кризу у світовій історії. У цих умовах промислово розвинені країни були зацікавлені в продажі своєї продукції, головним чином важкої техніки, у Радянський Союз.
15. Радянська аграрна політика також зазнала кардинальних змін. До 1928 року (за
часів НЕПу), радянським селянам дозволялося продавати надлишки на вільному ринку. В
1928 році від цієї практики повністю відмовилися, і радянська держава розпочала політику «колективізації», тобто створення «колгоспів» замість окремих особистих господарств.
При вступі до колгоспу селяни змушені були відмовлятися від своїх приватних земельних
ділянок і майна, а колгоспна продукція продавалася державі за низькими цінами, встановленими самою державою.
16. Природний хід колективізації був повільним, і в листопаді 1929 року радянське
керівництво прийняло рішення про прискорену, примусову колективізацію.
17. Колективізація переслідувала три основні економічні цілі: підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва (виробництва більшої кількості зерна на експорт), звільнення сил для промисловості й полегшення реквізиції продовольства для
потреб держави.
381

Частина 3

ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПРО ЗЛОЧИНИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ

18. Проте, існували також «політичні» цілі: ліквідувати сільськогосподарську приватну власність (єдину, що лишилась на той момент), а також соціальний клас приватних фермерів-землевласників («куркулів»). Будь-яка людина, що була проти колективізації, вважалася куркулем. Політика ліквідації куркульства, як класу, була сформульована
Сталіним наприкінці 1929 року й призвела до того, що сотні тисяч селян і членів їхніх родин загинули або були вислані до спеціальних поселень.
III. Наслідки радянської політики

19. Незважаючи на надії радянських керівників, колективізація призвела до катастрофічного падіння продуктивності сільського господарства в 1929-30 роках, а державні
плани хлібозаготівель були значно збільшені для виконання експортних зобов’язань. В
1929 році в районах виробництва зерна Росії й Казахстану (який того часу був автономною республікою Росії) почався голод.
20. Реквізиція продовольства активізувалася в 1932 році, особливо в основних регіонах виробництва зерна, а квоти хлібозаготівель були підняті до нездійсненного рівня.
Падіння виробництва (у зв’язку з колективізацією), неврожай 1932 року й масове насильницьке вилучення зерна й харчових продуктів призвели до голоду в Україні й Молдавії
(яка була частиною України), у південних районах Білорусії й багатьох регіонах Росії й Казахстану, що досяг найвищого рівня взимку 1932-33 р.
21. Реальні масштаби трагедії дотепер важко оцінити. Тільки в Україні, за оцінками
різних дослідників, кількість жертв становила від 2 до 7 мільйонів. За останніми оцінками українських дослідників, в 1932 році в Україні померло близько 205 000 осіб, а в 1933
році кількість загиблих склала близько 3,6 мільйони. Що стосується Казахстану, я чув про
втрати в розмірі 1,5-1,8 мільйонів осіб з 4-мільйонного населення. Багато мільйонів людей, як вважають, померли в різних регіонах Росії.
22. Хоча документи, наявні зараз, свідчать, що радянському керівництву було відомо про жорстокий голод у цих частинах СРСР, загальний напрямок політики не змінився:
центральний уряд, регіональна й місцева влада наполегливо вимагали виконання планів
закупівель зерна й продовольства за будь-яку ціну, і, не коливаючись, вдавалися до репресій і використовували силу проти мирних селян при вилученні продуктів харчування.
23. Радянський режим прагнув приховувати інформацію про Голодомор як усередині
країни, так і за кордоном. Іноземним журналістам не дозволяли відвідувати райони, що
постраждали від голоду, і в міжнародній пресі з’явилося лише кілька статей із приводу
цієї катастрофи. Однак є припущення, що західним урядам було відомо про голод у СРСР,
що не заважало їхнім країнам купувати дешеве радянське зерно, незважаючи на те, що
за нього заплатили своїми життями мільйони радянських селян. Починаючи з 1930 року,
дипломати, що працювали в СРСР, повідомляли у свої столиці, що голод неминучий. Доповідь німецького сільськогосподарського аташе Шиллера про голод в Україні було опубліковано декількома агенціями новин. У жовтні 1933 року Рада Ліги Націй звернулась до
Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо запиту у радянської влади інформації
про голод в Україні й на Північному Кавказі, але це прохання було відхилено радянським
режимом.
24. Голодомор закінчився лише в 1933 році, після рішення радянського керівництва
про припинення експорту зерна, але люди продовжували помирати від наслідків голоду й від хвороб. Демографічні втрати колишніх радянських республік були величезними
й посилились масовим терором кінця 1930-х років і Другою світовою війною.
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Пам’яті жертв Голодомору в колишньому СРСР. документ 12173 від 1 березня 2010 року
IV. Україна — головна жертва Голодомору
25. Як пам’ятають колеги, питання про Голодомор (що означає «штучний голод», або
«убивство голодом») було вперше порушено перед нашим Комітетом за клопотанням, що
стосується, вголовним чином, України. Таким чином, моїм обов’язком було, в першу чергу,
відвідування цієї країни, що понесла величезні людські втрати під час Голодомору 1932–
1933 років.
26. Я повинен сказати, що в Україні проблемі Голодомору, відновлення й збереження
історичної пам’яті про драматичні сторінки вітчизняної історії, приділяється величезна
увага на найвищому політичному рівні.
27. Я ясно бачив це під час моєї місії по встановленню фактів. Я довго (більше 1 години) розмовляв із президентом Ющенко, я зустрічався із представниками всіх політичних
фракцій у Парламенті (за виключенням комуністів, представник яких занедужав), і я був
запрошений на зустріч із директором Служби безпеки України, що розслідує кримінальну
справу за фактом геноциду.
28. Під час мого візиту в Україну, я мав можливість поспілкуватися із провідними істориками, що займаються проблемою масового голоду, представниками неурядових організацій, метою яких є підвищення поінформованості громадськості про трагедію, очевидцями Голодомору, а також вивчив різні архівні документи.
29. Я чув багато жахливих історій про трагічні долі тих, хто постраждав у ці страшні
роки. Я вважаю, що це — найважливіший, хоча й нелегкий результат мого візиту: вивчення жахаючих фактів повсякденного життя людей. Ці факти приховувалися радянським
режимом не тільки під час подій, але й багато років після — до кінця 1980-х і «перебудови». Я зупинюся тільки на основних фактах.
30. Україна була основним сільськогосподарським регіоном колишнього Радянського
Союзу, і виробляла значну частину зерна (в 1930 році близько 70% радянського експортного зерна було вироблено на Україні й у Північнокавказькому регіоні Росії). Тому радянський режим зробив її однією з головних цілей «повної колективізації».
31. В 1930 році уряд наказав вилучати 30% усього виробленого зерна, в 1931 році ця
квота досягла 41,5%, а в 1932 році перевищила 60%. Цю квоту було просто неможливо виконати. Державний апарат почав вдаватися до масового терору.
32. У серпні 1932 року в СРСР був прийнятий так званий «закон про п’ять колосків».
Відповідно до цього закону, будь-хто, визнаний винним у крадіжці «соціалістичної власності», міг бути засуджений до 10 років трудових таборів або до страти. Цей закон широко
застосовувався на Україні проти голодуючих селян та їхніх родин, які намагалися знайти
хоч якусь їжу на колгоспних полях.
33. Оскільки плани закупівель як і раніше далеко не виконувалися, радянське керівництво створило дві «надзвичайні комісії», одну на Україні (на чолі з Молотовим), а іншу —
на Північному Кавказі (під головуванням Кагановича), яким було доручено мобілізувати
місцевих комуністів-активістів для «боротьби із саботажем» і виконання планів поставок
зерна.
34. У результаті діяльності цих «надзвичайних комісій», десятки тисяч сільських комуністів і селян з України й Північного Кавказу були відправлені до таборів ГУЛАГу. Проте, плани як і раніше не виконувалися. Тоді уряд наказав проводити масову реквізицію
зерна, включаючи насіння, і всіх продуктів харчування, прирікаючи селян на неминучу
загибель.
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35. Більше того, владою були введені так звані «чорні дошки»: перелік сіл, які не виконували плани хлібозаготівель, публікувався в місцевих газетах; такі села втрачали можливості одержувати допомогу ззовні й були приречені на смерть.
36. Крім того, оскільки голодні селяни намагалися покинути свої села й піти в міста
або в інші регіони СРСР у надії вижити, у січні 1933 р. уряд віддав наказ місцевим органам
влади й ГПУ (спецслужбі) будь-яким чином зупинити масовий виїзд селян з України. Червона Армія встановлювала кордони на дорогах, які ловили селян, які намагались врятуватися від голоду, і повертали їх назад у села.
37. Серед найжахливіших явищ, які відбувалися під час Голодомору, варто згадати
акти канібалізму й поїдання трупів. Під час мого візиту в Україну, я мав можливість почути розповіді декількох людей, що вижили в часи Голодомору, які були очевидцями цих
подій. Я також мав можливість вивчити кримінальні справи про канібалізм, які зберігаються в архівах українського Міністерства внутрішніх справ (тільки в Україні існує більше 1000 таких справ).
38. На мій погляд, ці страшні факти не залишають сумнівів у тім, що Радянська влада
відповідає за загибель мільйонів людей в Україні в результаті своїх дій і політики, і винна
в здійсненні злочину проти власного народу.
39. Президент України Віктор Ющенко і його партія, а також деякі інші партії, назвали
Голодомор актом геноциду проти українців. Вони вважають, що голод на Україні, на відміну від інших регіонів колишнього СРСР, був навмисним актом геноциду, спрямованим
на фізичне знищення українців як нації. За їхніми словами, українські селяни вмирали від
голоду не тому, що вони були селянами, а тому, що вони були українцями.
40. Ця точка зору в цей час закріплена в законі, прийнятому українським Парламентом в 2006 році і який є офіційною позицією України з цього питання.
41. Однак в Україні існують різні думки щодо причин і політичної оцінки Голодомору — як серед політичних лідерів, так і в науковому середовищі. Під час мого візиту я чув
і інші думки, у тому числі від істориків, з якими зустрічався.
42. Я думаю, що мені — і Асамблеї як форуму європейських політиків — не слід приймати чиюсь сторону в цій внутрішній суперечці. Крім того, я переконаний, що політики,
як на національному, так і на міжнародному рівні, не повинні займатися інтерпретацією
історичних фактів минулого.
43. Проте, факти полягають у тому, що Україна була одним з основних зернових
районів колишнього СРСР, а її населення було переважно сільським і складалося з незалежних селян, і що Україна постраждала більше всіх колишніх радянських республік. Крім
того, не можна заперечувати, що українські селяни найбільшою мірою постраждали від
політики експропріації хліба й всіх продуктів харчування, проведеною радянською владою на центральному й місцевому рівнях, що призвело до загибелі мільйонів безневинних людей.
V. Візити до Білорусі, Казахстану і Росії

44. У Білорусі питанню Голодомору 1932–1933 років не надають такого політичного
значення, як в Україні. Справді, Білорусія, що не була переважно зерновим регіоном, по
страждала значно менше інших від колективізації, хоча десятки тисяч селян, як вважають, загинули від голоду в південних регіонах країни.
45. Випадки канібалізму були також зареєстровані й у Білорусії, але в набагато менших масштабах. Не відомо жодного випадку блокування сіл. У той же час, дослідники
представили мені свідоцтва очевидців про те, що адміністративний кордон з Україною не
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був закритий в 1932–1933 роках, і що підтримувалися контакти між родичами, що проживають по обидва боки кордону.
46. Історики Білорусі підтримують зв’язок з колегами з інших колишніх радянських
республік, обмінюючись документами, що зберігаються в різних національних і регіональних архівах.
47. У науковому співтоваристві Білорусі також існують різні точки зору на масштаби
й причини Голодомору. Деякі вважають голод наслідком агропромислової політики радянського режиму, а інші віддають перевагу «класовій» політиці Леніна й Сталіна, спрямованої на ліквідацію приватної власності. Етнічний компонент цієї політики заперечувався всіма, з ким я зустрічався. Крім того, дослідники, схоже, не дотримуються політичних
рішень, прийнятих органами влади.
48. У цілому, однак, голод тут значною мірою закривається трагедією Другої світової
війни, у якій Білорусь втратила чверть свого населення.
49. У Казахстані питання Голодомору — а деякі з наших співрозмовників вживали
слово Голодомор — є предметом жвавої дискусії в науковому співтоваристві, але політична влада, як здається, не бажає політизувати це питання або давати інструкції щодо того,
як це питання має бути кваліфіковане.
50. Існують різні погляди на масштаби трагедії. Від різних дослідників ми чули цифри
від 1,4 до 1,8 млн. жертв. За деяким даними, втрати від Голодомору склали близько 40%
населення Казахстану, що означає, що у відсотковому відношенні Казахстан постраждав
найбільше — більше, ніж Україна й регіони Росії, що постраждали від голоду.
51. Деякі казахські вчені схильні вважати, що голод був спрямований на те, щоб зломити дух народу, і воліють використовувати слово «етноцид», хоча більшість погоджується, що
причиною трагедії був той факт, що місцевий лідер партії більшовиків Голощокін, прагнучи
запровадити в Казахстані новий спосіб життя, просто проігнорував місцеві особливості.
52. Справді, характер трагедії там був іншим. Казахстан був землею кочівників, які
переїжджали з місця на місце зі своєю худобою. Радянська влада почала політику насильницької «колективізації» цих людей. Їх змушували осісти й зайнятися вирощуванням
сільськогосподарських культур, а також конфіскували їхню худобу на користь промислових центрів країни. У результаті, між 1932 і 1933 роками поголів’я худоби впало в десять
разів — з 40 мільйонів до 4 мільйонів.
53. Історики почали вивчати питання Голодомору наприкінці 1980-х років, і в цей час
були видані десятки наукових публікацій, а також низка «художніх» книг, присвячених
цьому періоду в історії Казахстану. Існують також спільні дослідницькі програми й публікації за участю істориків і архівістів Казахстану й Росії.
54. Мої візити до Ставропольського краю на російському Північному Кавказі й до Москви показали, що, хоча питанню про Голодомор там не надається такого політичного значення, як в Україні, наукове співтовариство й організації, що займаються архівами, готові
обговорювати минуле й співробітничати з колегами з інших країн.
55. Ставропольський край, як частина Північного Кавказу, був одним з тих регіонів
Росії, які найбільше постраждали від насильницької колективізації й масового голоду в
1932-33 роках. На конференції з місцевими вченими, дослідниками й студентами, що була
організована в Ставропольському університеті, я чув багато фактів і прикладів, подібних
тим, які я раніше чув в Україні.
56. Регіон був націлений на «загальну колективізацію», і 44 з 75 районів регіону постраждали від масового голоду взимку 1933 року. Кількість загиблих у Ставропольському краї, за оцінками, становила від 75 000 до 100 000. Між переписами населення1926
і 1937 років, чисельність сільського населення в регіоні скоротилася приблизно на 20%.
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57. Конференція також дозволила побачити, що проблема масового голоду викликає
жвавий інтерес у дослідників і студентів. Безліч наукових публікацій про голод видається
університетом, а також внесено до шкільних підручників з місцевої історії.
58. Російські історики, з якими я зустрічався в Ставрополі й у Москві, вважають, що
відсутні жодні істотні розходження між подіями в Україні й у районах Росії, що були виробниками зерна. Режим використовував той самий механізм терору й насильства, щоб
поширити свою політику по всьому СРСР. Зштовхнувшись із неможливістю виконання
планів хлібозаготівель, влада вирішили відреагувати посиленням репресій і насильства відносно селян. Ці репресії досягли свого вищого ступеню восени 1932 року, коли
села всіх регіонів — виробників зерна були змушені віддавати свої останні запаси продовольства.
59. Під час відвідування московських архівів я бачив документи, пов’язані з голодом, у тому числі звіти про випадки людожерства в Росії, а також накази, видані в січні
1933 року про припинення «хлібної міграції» на Україні й на російському Північному Кавказі, які через чотири тижні були поширені до Нижнього Поволжя Росії. За твердженням
російських посадових осіб, ці документи доступні для дослідників з Росії й з-за кордону.
60. Російські історики й архівні дослідники підтвердили готовність співробітничати
з колегами з Білорусі й Казахстану в підготовці багатотомної публікації архівних документів, пов’язаних з Голодомором 1932–1933 років. Вони також готові до співробітництва
з українськими колегами в рамках цього проекту. Насправді, таке співробітництво почалося кілька років тому, але українці перестали в ньому брати участь після прийняття Верховною Радою України закону, що визнає Голодомор геноцидом проти українців.
61. У Москві я мав можливість зустрітися із представниками «Меморіалу», відомої
російської НУО, чия робота спрямована на збереження історичної пам’яті й реабілітацію
жертв політичних репресій. На думку «Меморіалу», масовий голод 1932–1933 років був
результатом жорстокої й нелюдської сталінської політики «індустріалізації», «колективізації» і «розкуркулювання», що рішуче здійснювалася незалежно від її ціни в людських
життях. Вона була частиною ланцюжка терору, що простягнулася від Жовтневої революції, громадянської війни й червоного терору до політичних процесів і великого терору
кінця 1930-х років.
62. «Меморіал» не вірить, що українська концепція Голодомору — геноциду — може
бути підтверджена якими-небудь істотними доказами. Він вважає, що було б невірним ділити жертв того самого механізму терору на першу й другу категорії залежно від їхнього
етнічного походження.
63. Проте, «Меморіал» похвалив українців за те, що ті відкрили доступ до своїх архівів,
і закликав російську владу продовжити розсекречення закритих документів і зробити їх
доступними. Він також високо оцінив величезну роботу, проведену в Україні, присвячену
пам’яті жертв Голодомору.
VI. Висновки

64. Голодомор у Радянському Союзі був результатом політики радянського тоталітарного режиму на чолі зі Сталіним.
65. Брак продовольства в зернових районах СРСР, що призвів до голоду й масової загибелі мільйонів селян і міських жителів, був викликаний політичними рішеннями, прийнятими вищим керівництвом Радянської держави, які активно реалізовувалися на регіональному й місцевому рівнях.
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66. Ми повинні рішуче засудити цю політику й ці дії як злочини радянського режиму
проти власного народу й злочини проти людяності. Для нас повинні бути неприйнятні
будь-які спроби виправдати цю смертоносну політику в будь-яких цілях.
67. Ми повинні шанувати пам’ять всіх тих, хто загинув у результаті безпрецедентної
людської катастрофи, що відбулася під час Голодомору на території колишнього Радянського Союзу, і визнати їх жертвами навмисних злочинів тоталітарного режиму.
68. Ми повинні вітати будь-які зусилля, спрямовані на виявлення історичної правди
й на підвищення поінформованості громадськості про ці трагічні події минулого. Ми вважаємо, що такі зусилля повинні поєднувати, а не роз’єднувати народи.
69.Велика робота, вже здійснена в Білорусі, Казахстані, Росії й, особливо, в Україні,
щодо полегшення доступу до архівів, може тільки вітатися. Однак цю роботу необхідно
продовжувати з метою подальшого відкриття архівів і полегшення доступу до них для
всіх дослідників.
70. Інші держави-члени Ради Європи повинні зробити свої національні архіви, що мають відношення до цих питань, більш відкритими й доступними.
71. Історики усіх країн колишнього СРСР, які постраждали під час Великого голоду,
а також історики з інших країн, повинні проводити спільні незалежні науково-дослідні
програми, для того, щоб встановити повну, неупереджену й неполітизовану правду про
цю людську трагедію, а також оприлюднити її.
72. Політики всіх держав-членів Ради Європи повинні утримуватися від будь-яких
спроб чинити політичний тиск на істориків і вирішувати наперед результат незалежних
наукових досліджень.
73. Рішення української влади заснувати національний день пам’яті жертв Голодомору в Україні можна тільки вітати. Урядам інших постраждалих країн варто зробити те ж
саме, вшановуючи пам’ять своїх жертв.
74. Влада Білорусі, Казахстану, Молдови, Росії й України повинні домовитися про
спільну діяльність, що має бути спрямована на збереження пам’яті про жертви Голодомору, незалежно від їхньої національності.
Додаток 1
Коментарі Парламенту Казахстану
Про Голодомор у Казахстані в 1930-х роках
Масовий голод 1930-х років приніс горе й страждання багатьом регіонам колишнього СРСР, включаючи Казахстан. Це було жахливе нещастя, що було наслідком примусової
колективізації й неврожаю 1932 року. Голод був результатом радикальної політики індустріалізації, насильницької колективізації й примусової продразверзтки, які знищили
сільське господарство.
Причини
Резолюції 15-го з’їзду Всесоюзної Комуністичної партії (у грудні 1927 року) були спрямовані на масову колективізацію селянства. У той же час було очевидно, що головною ме-
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тою було «поступове об’єднання малих сільських господарств у великі селянські господарства, підтримка й заохочення суспільних сільськогосподарських робіт».
Причини трагічних подій, що мають назву у радянській історії «помилками й перегинами», не випадкові. На думку істориків, це було природним, якщо не неминучим, явищем,
оскільки воно було обумовлено протиріччями між політичними й ідеологічними заходами й економічними імперативами, порушеннями закону й людським фактором. Таким чином, помилки й перегини об’єктивно відображали сталінське суспільство.
Проте, деякі історики як і раніше вважають, що Йосип Сталін і його помічники нібито
не знали про реальну ситуацію й масштаби нещастя в степах.
Однак офіційні документи свідчать про те, що все було навпаки. Насамперед, існувала
офіційна урядова записка за підписом голови Ради Народних Комісарів Республіки Казахстан У. Ісаєва (травень 1932 р.), де містився приблизний опис того, що відбувається. Секретар Західно-Сибірського обласного комітету Всесоюзної комуністичної партії Р. Эйхе
й голова Центрального виконавчого комітету Республіки Узбекистан Ю. Ахунбабаєв також повідомляли в Москву про голод і міграцію з Казахстану (це здається правдою, оскільки Західий Сибір і Узбекистан прийняли більшу частину людей, що мігрували з Казахстану, і до обов’язків Р. Эйхе і Ю. Ахунбабаєва входило повідомляти московську владу
і Йосипа Сталіна про ситуацію).
У цьому контексті варто відзначити епізод з В. Молотовим, Головою Ради Народних
Комісарів, що виражав стурбованість із приводу масового переселення із Західного Казахстану. Ф. Голощокін, перший секретар Казахстанського крайкому, пояснив, що міграція
викликана конфліктами із класовими ворогами. Проте, він розумів, що масове переселення обумовлене труднощами, а не змінами в способі життя.
Хід подій

Колективізація спустошила казахські аули й позбавила худоби більшість казахів. Сільському господарству Казахстану був нанесений нищівний удар, що зменшив продуктивні
здатності й структуру аулів Казахстану.
У листі заступника голови Ради Народних Комісарів Турара Рускулова Йосипу Сталіну
наводяться переконливі докази голоду 1930-х років у Казахстані. У ньому йдеться: «Відповідно до останніх оцінок, 40 000 казахів проживають у Середньому Поволжі, 100 000 —
у Киргизстані, 50 000 — у Західному Сибіру, 20 000 — у Каракалпакії, 30 000 — у Центральній Азії. Казахи також мігрували в такі віддалені райони, як Калмикія, Таджикистан,
Північний регіон тощо. Частина населення на чолі з баями (великими землевласниками) перебралася в Західний Китай. Це була перша хвиля міграції казахів із центральних
районів країни. Це була не проста кочова міграція, що зазвичай відбувається влітку, це
була втеча голодуючих людей у пошуках їжі. У деяких регіонах чисельність мігрантів становила 40–50% від загальної чисельності населення. Найсумнішим результатом міграції
був голод і епідемії, що почалися в 1932 році. Минулої весни багато казахів загинули від
голоду й епідемій. Із приходом весни ситуація дедалі погіршується…»
Відповідно до доповіді Московського Червоного Хреста по Актюбінській області, казахи, що проживають у Тургайському районі, страждали від голоду й епідемій. Вони їли
сміття, корені диких рослин і гризунів.
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За даними місцевої влади, 20–30% населення в Тургайському і Батпакаринському
районах загинуло, а ті, хто вижив, мігрували. Челкарський район втратив 30–35% населення. Голова виконавчого комітету Т. Іванов виступив з доповіддю на обласному з’їзді
Рад (липень 1932 р.), відповідно до якої населення Актюбінської області скоротилося
з 1 012 500 осіб в 1930 році до 725 800 осіб, або 71%, в 1932 році. За словами голови КзилОрдинського районного виконавчого комітету, вижило тільки 15–20% населення. Населення Балхашського району нараховувало 60 000 чоловік. Половина населення Каратальского району померла минулої зими через вимушену міграцію із трьох аулів Казахстану.
569 осіб загинули від голоду в період з грудня 1932 р. по 10 січня 1933 р. у тому ж регіоні.
300 трупів були виявлені на залізничній станції Уштобе, у Караталі й у рисовому колгоспі.
Кількість фермерських господарств у Чубартауському районі скоротилася з 5300 в 1931 р.
до 1941 в 1933 р.
Наслідки

Наслідку голоду були жахливі. Без своєї худоби кочівники втратили своє традиційне
джерело їжі. Рибальство й полювання не допомагали. Хліба не було через поганий врожай. Крім того, більшість казахів не мали можливості бігти з району лиха. Без коней і верблюдів голодуючим кочівникам було дуже важко долати великі відстані. Великий Степ
став пасткою для тих казахів, у яких не залишилося худоби.
Гнані вбогістю, люди ринули до міст, селищ, станцій й сіл з єдиною метою — вижити.
У місцях масової міграції виникали спалаху черевного тифу, раніше невідомого степовим
жителям. Відсутність імунітету до невідомої хвороби й погане медичне обслуговування
(або й зовсім його відсутність) призводили до масових смертей.
Корінне населення серйозно постраждало від масової міграції. Одна четверта частина
всього населення, або 1030 тисяч осіб, залишили Казахстан у роки голоду. Тільки 414 тисяч повернулися до Казахстану після цього, а 616 тисяч зволіли залишитися за кордоном.
За оцінками експертів, 200 тисяч із тих, хто залишився за кордоном, оселилися в Китаї,
Монголії, Афганістані, Ірані й Туреччині. Дані перепису показали, що кількість казахів, що
проживають у сусідніх країнах, збільшилася з 314 тисяч чоловік в 1926 році до 794 000
в 1939 році. Протягом 1926–1939 років, у зв’язку з міграцією, кількість казахів у Росії
збільшилася в 2,3 рази, в Узбекистані — в 1,7 рази, у Туркменістані — в 6 разів, у Таджикистані — в 7 разів, у Киргизстані — в 10 разів.
Голод, епідемії й масова міграція населення значно вплинули на демографічні процеси в Казахстані на їхній початковій стадії. У зв’язку з тим, що це відбулося під час першого
етапу демографічної еволюції в Казахстані, його корінне населення змогло швидко перебороти наслідки цієї трагедії. І тільки завдяки демографічному вибуху в післявоєнний період (приблизно в 1962 році), казахи відновили втрати. Колишню чисельність населення
було відновлено лише через 40 років, в 1969 році. Якби не цей демографічний вибух, подолання демографічної кризи зайняло б, щонайменше, 100 або навіть 120 років. Незважаючи ні на що, голод нагадуватиме про себе найближчими 150–170 роками.




М. Б. Татимов. Хроніки в цифрах (казахською) Алма-Ата, 1969, С. 79–80.

М. Б. Татимов. Хроніки в цифрах (казахською) Алма-Ата, 1969, стор.80. Сьогодні в усьому світі живе близько
10 мільйонів казахів. Найбільші громади проживають у Китаї (1070 тис. осіб), Монголії (137 тис.), Туреччині (120 тис.),
Афганістані (20 тис.), Ірані (10 000), Західній Німеччині (550 осіб), Франції (510 осіб), Швеції (200 осіб), Нідерландах
(120 осіб), США (100 осіб), Англії (60 осіб) і т. ін.
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Сучасна історія пропонує безліч оцінок втрат у результаті масового голоду в Казах
стані 1932–1933 р. По даним перепису населення 1926 року, корінне населення Казах
стану становило 3628 тис. чоловік. Однак через 12 років, в 1939 році, населення скоротилося на 1321 тис. чоловік, або на 36,7%. Історики вважають, що це — мінімальні цифри,
і вони будуть переглянуті після ретельного аналізу. Завдяки такому аналізу, дослідники з’ясували, що в середині 1930 року кількість корінного населення становила близько
4120 тис. осіб.
На підставі вищевикладеного можна сказати, що за роки трагедії Казахстан втратив
більше 2 млн. осіб.
З огляду на те, що в 1920-х роках рівень смертності в Казахстані був 25 на 1000 осіб,
кількість людей, що померли від природних причин в 1931–1933 роках, приблизно становила 250 000 чоловік (7%). На підставі цих даних історики вважають, що 1750 тис. осіб,
або 42% населення, померли від голоду й супутніх захворювань10.
Питання про кількість жертв голоду залишається відкритим. Дані всесоюзного перепису 1937 року, також відомого як «перепис репресій», проливають світло на найжахливішу
демографічну катастрофу в історії Казахстану, що відбулася в результаті політики Сталіна.
Особи, відповідальні за перепис, були арештовані або страчені (система позбувалася свідків). Протягом багатьох років дані перепису 1937 року не визнавалися. Однак недавно вони
були виявлені в Центральному державному економічному архіві колишнього СРСР.
Народ Казахстану шанує пам’ять жертв голоду, засуджує режим, що зневажав людськими життями в ім’я досягнення амбіційних економічних і політичних цілей. Тому ми повинні продовжувати всебічне дослідження цієї трагедії.
Додаток 2
Коментарі парламентської делегації Молдови.
Голод у Молдові — історична перспектива
Інформація, підготовлена під керівництвом пані Ана гуту
Глави молдавської делегації в Парламентській Асамблеї
A.

Голод 1932–1933 років у Молдавській Автономній Радянській Соціалістичній Республіці
(у цей час — територія Наддністрянщині)

Радянська влада була остаточно встановлена в Наддністрянщині на початку 1923 року.
Доти не було жодних підстав вважати, що жителі лівого берега Дністра прагнули до державо
творення. Однак навесні 1924 більшовицьке керівництво СРСР висунуло ідею створення та
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З. Б. Абилхожин, М. К. Козибаєв, М. Б. Татимов. Казахська трагедія // Питання історії 1989. № 7, стор. 18 (оцінки М. Татимова).
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кої Молдавської соціалістичної республіки. Вона була створена відповідно до прийнятого
в липні 1924 року рішення Політбюро Центрального Комітету СРСР про створення Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, і рішенням Центрального виконавчого комітету України від 12 жовтня 1924 про перетворення регіону в автономну республіку Радянської України.
Тоді радянська влада почала проводити політику, спрямовану на зниження національної самосвідомості, індустріалізацію й колективізацію в Наддністрянщині, що призвело до значних людських втрат.
В 1920-і роки, внаслідок руйнувань, викликаних війною, і політичної анархії, що привнесли більшовики спробами розвитку економіки, різні райони Наддністрянщини стикалися із численними труднощами. Сільське господарство, основна галузь економіки, була
в дуже поганому стані. Виробництво зернових і поголів’я худоби скоротилися вдвічі порівняно з 1913 роком. Проте, незважаючи на ці труднощі, владою були організовані кампанії
з вилучення зерна й колективізації. На цьому тлі також проводилася кампанія з ліквідації
заможних селян — куркулів,згідно з радянською термінологією. В 1929–1930 роках, понад 3000 селянських господарств були оголошені куркулями, їхнє майно було конфісковано, а власники депортовані. Антиселянська кампанія досягла свого апогею в 1932 році,
коли цілі села були зруйновані й фізично, і духовно. Більшість селянських господарств
постраждали внаслідок нової хвилі політики вилучення зерна. Ситуація погіршувалась
стихійними лихами. Навесні розлилася ріка Дністер. Біля тисячі селянських родин залишилися без даху й більше 10 000 родин були позбавлені коштів до існування. Літо й осінь
були сухими, а потім пішли заливні дощі. У результаті, Наддністрянщина пережила період
страшного голоду, що досяг свого піка в 1932–1933 роках, коли померли майже 20 000 осіб.
Методи насильницької колективізації, пов’язані з голодом, призвели до масової втечі
селян до Румунії, уплав через Дністер. Радянська влада відповіла зміцненням кордону
й вбивством тих, хто намагався його перетнути. Світова громадськість була шокована
жорстокістю прикордонників. У ніч проти 23 лютого 1932 вони відкрили вогонь по 60 селянам, 40 з яких загинули на льоді ріки при спробі перетнути кордон. Наступного дня
близько 100 жителів з району Бендер були вбиті по тій же причині. Проте, кількість бажаючих покинути автономну республіку, продовжувала зростати, і приблизно 20 000 осіб
знайшли притулок у Румунії.
B. Голод у Бессарабії 1946–1947 років

Окупація Бессарабії в 1940 році і її повторна окупація радянською владою в 1944 році
ознаменували собою чорний період в історії цієї румунської провінції. Радянська влада створила тоталітарний і антинародний режим у регіоні, що супроводжувався розбоєм і терором. Відразу ж після другої світової війни й у перші роки радянської окупації
(в 1946 і 1947 роки) Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку, створену 2 серпня
1940 року, охопив безпрецедентний в історії країни голод.
Причини голоду 1946–1947 років

Радянська комуністична література намагалася, без яких-небудь підтверджувальних
документів, пояснити голод двома причинами:
— фашистська окупація;
— розруха й страшна посуха 1945–1946 р.
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Ці ідеї висловлювалися в низці тодішніх доповідей, таких, як доповідь Тутушкіна,
міністра внутрішніх справ у Кишиневі, що він надіслав своєму начальству до Москви. Тутушкін писав, що в результаті румунської окупації й посухи 1945–1946 р., ситуація із продовольством у республіці надзвичайно ускладнилася.
Реальність: документи свідчать, що голод 1945–1946 р. був наслідком нелюдських
і злочинних дій сталінського режиму, партійних працівників і держави.
Відповідно до свідоцтв очевидців:
— протягом 1944-49 років Центральний комітет Комуністичної партії Молдавії й комітет міністрів республіки, під тиском з боку молдавського бюро Центрального
Комітету Комуністичної партії й усього Радянського Союзу, видав близько 100 інструкцій для місцевих органів, що вимагають, аби селяни здавали сільськогосподарську продукцію державі. Іншими словами, ці органи вимагали обов’язкової
здачі державі тієї мінімальної кількості сільськогосподарських продуктів, що були
у селян у цю безпрецедентну посуху. Посадові особи конфісковували всю сільськогосподарську продукцію у молдавських селах, аж до останнього зернятка. Преса
тієї епохи щедро публікувала тріумфальні звіти про поставки сотень тонн збіжжя
державі й перевиконанні планів поставок. На практиці групи активістів відбирали всю цю сільськогосподарську продукцію без урахування власних продовольчих
потреб селян, необхідних для виживання.
— партії було важливо виконати п’ятирічний план, навіть якщо це відбувалося на
шкоду населенню. Виконання цих планів будь-якими методами було головною метою радянської влади. Існували навіть заохочення за перевиконання плану. Таким
чином, в умовах, коли люди помирали від голоду, в 1946 році план з виробництва
вершкового масла був перевиконаний на 33,2%, олії — на 39,5%, м’яса — на 32,5%,
консервів — на 101,9%. Ці продукти були отримані за рахунок вилучення у селян і
експорту Радянським Союзом пшениці.
За місяці й роки, коли молдавський народ помирав від голоду, Сталін експортував
1,7 млн. тонн зерна до інших країн — вантажівки із продовольством відправлялися до
інших соціалістичних країн, особливо до Східної Німеччини, з пропагандистською метою.
Наслідки голоду

Дистрофія. Відсутність їжі, коли люди були змушені їсти листя, борщівник, амарант
тощо призвело до стрімкого зростання кількості випадків дистрофії. Згідно з (неповною)
інформацією, зібраною органами охорони здоров’я, на 25 грудня 1946 року в республіці
було зареєстровано 53 000 випадків дистрофії, і ця кількість зросла до 190 000 до 1 лютого 1947 року й до 238 000 до 1 березня. Було вжито заходів для зниження руйнівного
впливу цього захворювання, але результати не виправдали очікувань. У грудні 1947 року
в деяких районах від 25% до 30% населення страждали на дистрофію, а в деяких місцях,
зокрема, у Чимишлиському районі, ця цифра досягала 80%.
Канібалізм. Страшна реакція голодуючих людей. Низка випадків людожерства була
зареєстрована у різних районах Молдавії на початку 1946 року. Наприклад, у червні
1946 року мав місце ряд випадків, у селах Александрешти, Рецея-Слободзея й Стуржени
Ришканського району. Високопоставлений діяч Комуністичної партії Радянського Союзу
О. М. Косигін був свідком такого випадку канібалізму. Він прибув до Молдови в 1947 році
й відвідав ряд сіл на околицях Кишинева, у тому числі один будинок, де бачив труп, підготовлений для їжі.
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8 вересня 1947 року районний комітет Комуністичної партії Кагула, де в період між
лютим 1946 і лютим 1947 було офіційно зареєстроване10 випадків канібалізму, підготував рекомендації секретарям райкомів партії про те, як запобігти канібалізму. Відповідно
до цього документа, керівники районів мали інформацію про канібалізм і вживання людського тіла в їжу в деяких селах у районах Вулкенешті, Тараклія, Чадыр-Лунга, Баймаклія,
і особливо, Конгазському районі. Партійним і державним діячам доповідали, що 7 і 8 лютого 1947 року в селі Баурчи Конгазського району (зараз — Автономне територіальне утворення Гагаузія), було зареєстровано чотири вбивства з метою канібалізму. Відповідно
до цього джерела, вживання в їжу тіл стало частим явищем. Були випадки викрадення тіл,
доставлених на цвинтар, які ще не були похованих. У різних місцях села були виявлені частини декількох тіл. У селі Бешалма ситуація була ще більш серйозною. Поїдання тіл також
поширено в інших селах, повідомляв він. У січні 1947 р. селянка із села Тамбула, у районі
Балчі вбила двох зі своїх чотирьох дітей, дівчинку шести років і хлопчика п’яти років, щоб
їх з’їсти. Селянин у Глінжені, у районі Чишкарені, запросив сусідку до себе додому, задушив її й з’їв. Інший селянин із села Кажба в районі Глодені вбив і з’їв свого 12-літнього
онука, що прийшов його відвідати. Приблизно 39 випадків людожерства було зареєстровано в Молдавії за часів голоду 1946-47 років.
Людські жертви. Недоїдання, викликане відсутністю нормального харчування й споживанням рослин і інших шкідливих для здоров’я речей, таких, як падалиця, поєднане із
зростанням кількості епідемій, призвело до смерті приблизно 100 тисяч осіб. Головним
чином це відбувалося в селах, тому що міста, де жила радянська номенклатура, одержували більше продуктів харчування, які силоміць забирали у селян. Люди помирали від голоду у своїх будинках і на вулицях. Десятки тіл щодня підбирали на вулицях. У Кишиневі,
наприклад, за інформацією, що повідомлялася Міністерством внутрішніх справ республіки московському керівництву, міліція регулярно забирала з вулиць 8–12 тіл селян, що
приїхали із села.
Наступна таблиця ілюструє зростання смертності в Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці в 1946–1947 р.:
Місяць

1946

1947

Різниця

Січень

4466

19 133

14 667

Квітень

4588

15 034

10 446

Лютий

Березень
Травень

Червень
Липень

серпень

Вересень
Жовтень

Листопад
Грудень

4347
5633
3782
3676
5235
5313
4544
5799
5753
9650

23 791
25 953
14 938
24 701
16 418
8346
5248
3264

19 444
20 320
10 616
21 085
11 183
3033
704

2489

Існує величезна різниця між кількістю народжень і кількістю смертей. Наприклад,
у перші три місяці 1946 року в республіці було зареєстровано 9494 народження, і 14 428
смертей. У сільських районах відповідні цифри становили 7845 і 12 973, інакше кажучи,
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кількість загиблих у два рази перевищувала кількість немовлят. За офіційним даними, до
кінця 1947 року кількість загиблих почала поступово знижуватися. У листопаді померло
3264 осіб, на 21,2% більше, ніж народилося.
В 1946 році сільське населення республіки скоротилося на 447 чоловік, а в 1947 році,
після спалаху дистрофії, уже на 100 633 осіб, тобто річні втрати були понад 10%. В 1947 році
сільське населення скоротилося на 193 900 осіб. Голод також викликав загибель значної
кількості людей у першій половині 1948 року. На початку цього року кількість смертей
була вищою, ніж наприкінці попереднього.
Результати

Точна кількість загиблих невідома. Проте, дослідження останніх років показали, що
під час голоду 1946–1947 років і у першому півріччі 1948 р. від 250 000 до 300 000 осіб померли від голоду, причому історики, як правило, погоджуються із середньою цифрою —
близько 280 000, 70% з яких загинули від дистрофії.
Безпритульність. Після смерті батьків тисячі незахищених дітей блукали селами
й містами у пошуках їжі. Сироти із сіл відправлялися до міст, сподіваючись знайти шматок хліба. У першій половині 1946 року тільки у відділення міліції було забрано приблизно 1500 безпритульних дітей.
Еміграція. Голод у Бессарабії дав імпульс до еміграції, і було зареєстровано чимало
спроб бігти в Румунію. Долі цих людей різні. Деякі емігранти були розстріляні радянськими прикордонниками. Декільком сотням осіб вдалося перетнути румунський кордон,
а інші були заарештовані під час таких спроб. Наприклад, 37 осіб були заарештовані в серп
ні 1946 р., 49 — у вересні, 46 — у грудні й 63 — у січні 1947 року. Деяких осіб, які хотіли
бігти в Румунію, було поміщено під нагляд.
C. Висновки

Не посуха викликала катастрофу — вони відбуваються в Молдові час від часу, не приводячи до поширення канібалізму, — а методи, які застосовувалися сталінським режимом,
що намагався створити «світле майбутнє», незалежно від того, чого це коштуватиме. Бессарабських селян цілком свідомо присудили до страждань від голоду по двох причинах:
— Їх вважали класовими ворогами. Некоректний термін куркуль, або заможний селянин, був придуманий для опису працьовитих членів цієї групи. Потім їм призначили важкі податки, і прирекли їх на загибель, включаючи фізичне знищення.
— Їх вважали етнічними румунами, тобто зрадниками й союзниками нацистської Німеччини. До румунських селян у Молдавії ставилися вороже, оскільки вони вважалися союзниками Гітлера, і, отже, «зрадниками нації». Щоб подолати всілякий
опір і зігнати бессарабських селян до колгоспів, влада використовувала ті ж самі
методи, що й в Україні в 1932 і 1933 роках. Голодний терор став інструментом для
реалізації планів радянської влади.
Україні вдалося одержати підтримку з боку міжнародного співтовариства у кваліфікації трагічних подій 1932–1933 років як геноцид. Республіка Молдова повинна наслідувати приклад України.
Посилання

Gribincea Mihai, Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică (1944-1950) (Бессарабія в
перші роки радянської окупації), Cluj-Napoca, 1995
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Moraru Anton, Istoria Românilor. Basarabia şi Transnistria, 1812-1993 (Історія румунів:
Бессарабія й Наддністрянщина, 1812-1933), Chişinău, 1995
Şişcanu Elena, Basarabia sub regimul bolşevic (1940-1952), (Бессарабія при більшовицькому режимі, 1940-1952), Bucureşti: Semne, 1998
Turea Larisa, Cartea foametei, (Книга про голод) Bucharest, 2008.
Ţurcanu Ion, Foametea din Basarabia în anii 1946-1947 (Голод у Бессарабії в 1946–1947 р.),
Chişinău, 1993
Додаток 3
Коментарі парламентської делегації України
Інформація фракції «Наша Україна»
про її позицію в питанні про Голодомор в Україні
1932–1933 років
1917 року, після Лютневої революції в Росії, у статті, що була опублікована в журналі
«Освіта» у листопаді 1917, В. І. Ленін писав, що тільки націоналізація всієї продукції надасть більшовикам можливість управляти країною. Вони почали реалізовувати цю ідею
за допомогою введення карток. Таким чином, можна дійти висновку, що голод був засобом управління регіоном на початку правління більшовиків. Для того, щоб увести таку
практику у всіх регіонах, більшовикам потрібно було:
— знищення Української Народної Республіки (УНР). Українська Народна Республіка
була однією з найбільших незалежних держав, окупованих більшовиками. Тут існувала Українська Центральна Рада, що складалась з добре освічених і волелюбних лідерів, багате й сильне селянство й високий для того часу рівень виробництва зерна;
— знищення українських селян. 80% усього українського народу були селянами.
На початку 20 століття Україна постачала 90% збіжжя для експорту Російської Імперії. Українські фермери збирали 42% усього світового ячменю й 20% світового зерна. Українські селяни були основою українського сільського господарства.
Більшовики розуміли, що якщо їм не вдасться знищити українських селян, вони
не зможуть контролювати Україну.
Реалізація цих завдань і була головною метою комуністичного режиму на чолі зі Сталіним. Боротьба проти вищезгаданих супротивників приймала наступні форми:
— З 1928 року більшовики почали ліквідувати куркулів (заможних селян) і знищувати кращі українські господарства;
— Комуністичний режим конфісковував майно селян;
— В 1929 році більшовицький уряд розширив масштаби загальної колективізації;
— З 1929 більшовицький терор був спрямований на знищення української еліти;
— В 1930 було заборонено Українську Автокефальну Православну Церкву.
Результати боротьби:
— Падіння врожайності;
— Падіння продуктивності праці;
— Надмірні реквізиції зерна;
— Голодомор 1931, 1932, 1933.
У січні 1933 року, після телеграми Сталіна українським селянам, режим місяцями відбирав у селян усі продукти харчування.
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З кінця січня до червня 1933 року режим убив 3 400 000 людей, які загинули від голоду в Україні.
Подальші втрати 1 100 000 людей були викликані зниженням народжуваності. Так,
протягом 5 місяців 4 500 000 осіб, 900 000 щомісяця й 3000 щодня, гинули в Україні від голоду. (Ці дані засновані на новітніх дослідженнях Інституту демографії й соціальних досліджень Національної академії наук України).
Розходження між Україною й Росією в плані Голодомору такі:
— Переїзд селян з потерпілих від голоду територій не був заборонений у Росії, а в Україні, за наказом Сталіна, селянам було заборонено залишати територію Української РСР і Кубані.
— У Росії, як і в Україні, існували чорні списки, але тільки в тих регіонах, де проживало українське населення. В інших регіонах Росії такі заходи не застосовувалися.
— Російська мова мала перевагу над українською мовою, що піддавалася утискам.
Публікацій українською мовою не було, а граматика української була адаптована
до російської.
— Тільки російські збройні загони й бригади ДПУ оточували українські села й цілі
райони від зовнішнього оточення, змушуючи людей помирати від голоду.
Консул Італії пан Серджіо Граденіго, розповідає у своїй книзі «Листи з Харкова», як
один з місцевих російських начальників ДПУ цинічно заявляв, що «етнографічний матеріал» необхідно виправити. Це було сказано про українську націю.
Інформація фракції Блок Юлії Тимошенко про її позицію
щодо питання Голодомору в Україні
1932–1933 років
Голодомор 1932–1933 років був однією з найтрагічніших сторінок в історії України
й справжнім геноцидом українського народу. Це — трагічна частина історії України, і ми
повинні розповісти правду про історію нашої держави. Мільйони людських душ, знищених штучним голодом, волають про пам’ять і справедливість.
Голодомор був, насамперед, цілеспрямованим фізичним знищенням нашого народу з
політичною метою. Це була спроба перетворити український народ у націю рабів тоталітарної системи.
Сьогодні ця трагедія занадто політизується в Україні. На жаль, питання національної
пам’яті й об’єднання нації є предметом короткострокових партійних інтересів. На жаль,
український народ продовжує бути інструментом пропагандистських кампаній деяких
політиків, що неприпустимо й лише підтверджує їхній цинізм.
Дві позиції сформувалися в Україні й за її межами у зв’язку з масовим голодом в 1932–
1933 р. Одна позиція визначає Голодомор як геноцид, а інша тільки визнає факт голоду.
На визнання Голодомору геноцидом сильно впливає геополітичний фактор. З того часу,
як Україна порушила це питання на національному рівні, Російська Федерація заперечує
антиукраїнську природу Голодомору. Все це призвело до політичних спекуляцій в Україні.
Однак, після ретельного вивчення й аналізу положень Конвенції ООН 1948 р. ми
дійшли до єдиного висновку — проти українського народу був застосований геноцид,
і Голодомор став засобом його реалізації. Насправді, були створені штучні умови, спрямовані на повне або часткове фізичне знищення українців як нації й народу.
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Ми звертаємось до Парламентської Асамблеї Ради Європи й до тих країн, які ще не
зробили цього, із закликом визнати Голодомор 1932–1933 р. геноцидом українського народу. Прийняття відповідної Резолюції ПАРЄ, що засуджує цей злочин, відповідає позиції
Асамблеї щодо осуду злочинів тоталітарних режимів, зокрема, порушень основоположних прав людини, одним із яких є право на життя, і відповідає духу й принципам попередніх резолюцій ПАРЄ 1096 (1996) і 1481 (2006).
Ми виступаємо за безстороннє розслідування питань Голодомору й публікацій із
цього приводу, які не спрямовані проти будь-якої третьої сторони. Ми сподіваємось на
об’єктивність доповіді ПАРЄ, обумовлену, у першу чергу, необхідністю відновлення історичної правди, збереження пам’яті про жертв Голодомору й недопущення подібних
страшних злочинів у майбутньому.
Ми прагнемо до поширення інформації про трагедію європейського й світового масштабу, що, незважаючи на жахливі наслідки, продовжує залишатися темною сторінкою
європейської історії.
Це дозволить міжнародному співтовариству не тільки зробити висновки у зв’язку з подіями, які мали місце в Україні в епоху тоталітарного сталінського режиму, але й стане певною
гарантією того, що цей страшний урок і аналогічні катастрофи ніколи не повторяться.
Заява Партії регіонів України із приводу штучного голоду
в Радянській Республіці Україна
в 1932–1933 роках (Голодомору)
Партія регіонів рішуче засуджує Голодомор як страшний злочин тоталітарного радянського режиму проти українського народу й інших народів колишнього Радянського
Союзу, а також як злочин проти людяності, що привело до загибелі мільйонів безневинних людей.
Ми закликаємо міжнародне співтовариство шанувати пам’ять жертв Голодомору
в Україні й в інших країнах, оскільки ці знання допоможуть уникнути подібних людських
трагедій у майбутньому, підвищити ефективність верховенства права й підсилити повагу
до прав людини й основоположних свобод.
Партія регіонів дякує міжнародному співтовариству за зусилля, спрямовані на підвищення інформованості світової громадськості про Голодомор, і високо оцінює глибоке
співчуття й збалансований підхід з боку міжнародного співтовариства до цієї проблеми,
що відбите, зокрема, у наступних міжнародних документах:
— Резолюція Європейського Парламенту від 23 жовтня 2008 року пам’яті Голодомору, штучного голоду на Україні(1932–1933);
— Резолюція Парламентської асамблеї ОБСЄ від 3 липня 2008 року про Голодомор
1932–1933 років на Україні;
— Резолюція ЮНЕСКО від 1 листопада 2007 року пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) на Україні;
— Спільна заява про Голодомор 1932–1933 років в Україні (Голодоморі), у понеділок,
10 Листопада 2003, в Організації Об’єднаних Націй.
Партія регіонів рішуче підтримує позицію Європейського Союзу, де зазначено, що Голодомор був «жахливим злочином проти українського народу й проти людяності».
Ми також підтримуємо заяву Європейського парламенту, що «європейська інтеграція
ґрунтується на готовності дійти згоди щодо трагічної історії двадцятого століття, і визнанні
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того, що угода щодо цієї непростої історії не означає якого-небудь почуття колективної провини, але створює міцний фундамент для будівництва загального європейського майбутнього, заснованого на загальних цінностях і загальному взаємозалежному майбутньому».
У той же час Партія регіонів виражає думку, що будь-яке тлумачення подій на Україні
1932–1933 років повинне відповідати нормам міжнародного права. Вона допускає, що інтерпретація подій Голодомору як геноциду проти українського народу не повністю відповідає критеріям, встановленим для злочину геноциду в Конвенції ООН про запобігання
й покарання злочину геноциду 1948 року, ратифікованої 140 країнами.
Зокрема, Конвенція визначає геноцид, як «кожне з наступних дій, чинені з наміром
знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну
групу як таку:
a. убивство членів такої групи;
b. заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу членам такої
групи;
c. навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, які розраховані
на її повне або часткове фізичне знищення;
d. міри, розраховані на запобігання дітородіння в середовищі такої групи;
e. насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу».
Масовий голод на Україні 1932–1933 років не відповідає цьому визначенню геноциду,
оскільки йому суперечать наступні історичні факти:
— політика продовольчої реквізиції була запланована й реалізовувалася центральними органами влади в Києві й Москві, а також місцевими адміністраціями, і впливала на українське селянство тільки як на політичну й економічну верству або
«політичний клас», що був частиною українського суспільства;
— реквізиції й інші обмежувальні й репресивні заходи застосовувалися як частина
політики примусової колективізації, що проводилася на території всього Радянського Союзу;
— мільйони людей були знищені або іншим чином серйозно постраждали від політики колективізації й вилучення продовольства в Казахстані й Росії, десятки тисяч
людей постраждали в Білорусії й інших республіках. Данина смерті була виплачена українцями, росіянами, казахами, білорусами, євреями, греками, молдаванами,
і багатьма іншими етнічними групами;
— як повідомлялося, райони, які найбільше потерпали від голоду, також страждали
від серйозних епідемій тифу й малярії;
— реквізиції їжі й інші примусові заходи застосовувалися відповідно до марксистсько-ленінської теорії класової боротьби й у рамках офіційної політики колективізації, і тому вони не були репресивною політикою, спрямованої винятково проти
українського народу;
— немає свідоцтв, що доводять, що офіційна політика уряду, що викликала голод, базувалася на етнічному ґрунті, крім того, її місцеві виконавці, у своїй більшості, самі
були українцями.
Беручи до уваги вищесказане, Партія регіонів закликає сприяти міжнародному, всеосяжному й не політизованому історичному дослідженню голоду в Україні1932–1933 років.
Оскільки ця величезна трагедія торкнулася багатьох країн, що входили тоді до складу
СРСР, ми закликаємо також вжити спільних заходів у рамках СНД, спрямованих на збереження пам’яті про жертви тих трагічних подій.
Партія регіонів рішуче засуджує всі спроби покласти кримінальну або адміністративну відповідальність за відмову визнати Голодомор актом геноциду, як вимагав президент
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Ющенко. Ми вважаємо, що такі заходи несумісні з основними принципами свободи слова,
демократії, і принципами вільного, безперешкодного дослідження.
Комітет, що підготував доповідь: Комітет з політичних питань
Посилання на комітет: Doc. 11512, посилання 3423 від 14 квітня 2008 р. і Doc. 11542,
посилання 3435 від 18 квітня 2008 р.
Проект резолюції одностайно прийнятий Комітетом 15 грудня 2009 р.
Члени Комітету: Mr Göran Lindblad (Голова), Mr David Wilshire (віце-голова), Mr Björn
Von Sydow (віце-голова) (заступник: Mrs Kerstin Lundgren), Mrs Fátima Aburto Baselga,
Mr Françis Agius (заступник: Mr Joseph Debono Grech), Mr Alexander Babakov (заступник:
Mr Sergey Markov), Mr Viorel Badea, Mr Denis Badré, Mr Andris Bçrzinđ, Mr Mevlüt Çavuþoðlu,
Mr Lorenzo Cesa, Mr Titus Corlătean, Ms Anna Čurdová, Mr Rick Daems, Mrs Maria Damanaki
(Mr Konstantinos Vrettos), Mr Dumitru Diacov, Mr Pol van den Driessche, Ms Josette Durrieu,
Mr Frank Fahey, Mr Piero Fassino, Mr György Frunda, Mr Jean-Charles Gardetto, Mr Marco
Gatti, Mr Andreas Gross, Mr Michael Hancock, Mr Davit Harutyunyan, Mr Norbert Haupert,
Mr Joachim Hörster, Mrs Sinikka Hurskainen, Mr Tadeusz Iwiński, Mr Bakir Izetbegović (заступник: Mr Mladen Ivanić), Mr Michael Aastrup Jensen, Mr Miloš Jevtić, Mrs Birgen Keleş, Mr Victor
Kolesnikov (заступник: Mrs Olha Herasym’yuk), Mr Konstantion Kosachev, Mr Jean-Pierre
Kucheida, Ms Darja Lavtižar-Bebler, Mr René van der Linden, Mr Dariusz Lipiński, Mr Gennaro
Malgieri, Mr Dick Marty, Mr Frano Matušić, Mr Silver Meikar, Mr Evangelos Meimarakis,
Mr Dragoljub Mićunović, Mr Jean-Claude Mignon, Mr Aydin Mirzazada, Mr Juan Moscoso del
Prado Hernández, Ms Lilja Mósesdóttir, Mr Joâo Bosco Mota Amaral, Mrs Olga Nachtmannová,
Mr Gebhard Negele, Mrs Miroslava Nemcova, Mr Zsolt Németh, Mr Fritz Neugebauer (заступник: Mr Franz Eduard Kühnel), Mr Aleksandar Nikoloski, Mr Hryhoriy Omelchenko, Mr Maciej
Orzechowski, Mr Ivan Popescu, Mr Christos Pourgourides, Mr John Prescott (заступник: Mr John
Austin), Mr Gabino Puche, Mr Amadeu Rossell Tarradellas, Mr Ilir Rusmali, Mr Ingo Schmitt (заступник: Mr Eduard Lintner), Mr Predrag Sekulić, Mr Samad Seyidov, Mr Leonid Slutsky, Mr
Rainder Steenblock, Mr Zoltán Szabó (заступник: Mr Mátyás Eörsi), Mr Mehmet Tekelioðlu, Mr
Han Ten Broeke, Mr Zhivko Todorov, Lord Tomlinson (заступник: Mr Rudi Vis), Mr Latchezar
Toshev, Mr Petré Tsiskarishvili, Mr Mihai Tudose, Mr Ilyas Umakhanov, Mr José Vera Jardim,
Mr Luigi Vitali, Mr Wolfgang Wodarg, Mrs Karin S. Woldseth, Ms Gisela Wurm, Mr Emanuelis
Zingueris
Офіційний представник: пан Тіні Кокс
N. B.: Імена членів, які взяли участь у засіданні, виділені жирним шрифтом
Секретаріат Комітету: пані Начило, пан Шевченко, пані Сірторі-Мілнер

Оригінал анлійською:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12173.htm
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Пам’яті жертв Голодомору
колишнього СРСР						 
Документ 12181 від 9 березня 2010 року
Погляд
Комітет з правових питань та прав людини
Доповідач пан Пол Роуен, Об’єднане Королівство,
Альянс Лібералів и Демократів за Європу
1. Висновки Комітету

Комітет з правових питань та прав людини вітає рішучий осуд, як злочину проти людяності, політики радянського режиму 1932–1933 рр., спрямованої на фізичне знищення селянського населення в Україні та інших регіонах, населених етнічними українцями,
а також у Казахстані та інших регіонах колишнього Радянського Союзу. Ця політика призвела до смерті від голоду мільйонів людей. Проте, у доповіді Комітету з політичних питань відсутня достатня ясність того, що ця злочинна політика була конкретно спрямована проти українського народу. Заради взаєморозуміння, ця історична правда має бути
повністю визнаною та не повинна загубитися серед інших злочинів, вчинених радянським режимом проти інших етнічних та соціальних груп.
2. Запропоновані поправки к проекту резолюции
Поправка A
Змінити назву на «Пам’яті жертв Голодомору в Україні та великого голоду у Казах
стані та інших регіонах колишнього Радянського Союзу».
Поправка B

У проекті резолюції, у пункті 5, у першому реченні після слів «що постраждала найбільше», додати слова «та на Північному Кавказі, де українці складали більшість населення».
Поправка C

У проекті резолюції, у пункті 5 після першого речення додати речення наступного
змісту:


Посилання: Doc. 11512, посилання № 3423 від 14 квітня 2008 р. и Doc. 11542, посилання № 3435 від 18 квітня
2008 р. Комітет-доповідач: Комітет з політичних питань. Див. Doc. 12173. Прийнято Комітетом 28 січня 2010 р.
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«Це умисне позбавлення їжі було спрямоване на створення таких умов життя, аби домогтись часткового фізичного знищення українського народу».
Поправка D

У проекті резолюції, у пункті 5, у другому реченні слова «визнані українським законодавством» замінити словами «мають бути визнані».
Поправка E

У проекті резолюції, викласти пункт 15 наступним чином:
«Асамблея закликає істориків та юристів усієї Європи провести спільні незалежні,
об’єктивні та деполітизовані дослідження, аби повністю встановити факти щодо цієї людської трагедії, а також дати оцінку цим фактам з точки зору сучасного міжнародного права».
3. Пояснювальна записка пана Роуена, доповідача

1. Об’єктивні чинники, пов’язані з українським Голодомором зараз доволі добре відомі,
незважаючи на десятиріччя політики заплутування та дезінформації: від 3 до 10 мильйонів
селян померли від голоду та пов’язаних із голодом хвороб внаслідок сталінської політики
колективізації сільського господарства, що уключає систематичну конфіскацію усіх продуктів харчування у сільських областях України, Казахстану й деяких регіонах Росії (найбільше постраждали Кубань та частина Північного Кавказу, де також було багато етнічних
українців). Восени 1932 року регіони, села та колективні господарства, які були не в змозі
виконати непідйомні норми здачі збіжжя, заносились до «чорного списку», що тягнуло
«колективні натуральні штрафи». Це означало, що вони оточувались озброєними формуваннями НКВС, відрізались від усього постачання товарів та інших джерел харчування,
й що усі продукти харчування та інші предмети першої необхідності вилучались з крамниць та приватних будинків при обшуках під дулом пістолету. Відповідно до так званого
«Закону про п’ять колосків» будь-яка крадіжка, навіть мінімальна, продуктів зголоднілими селянами, жорстоко каралась смертною карою або 10-річним засланням. Особливо на
другий рік жорстокого штучного голоду, селяни не могли залишити постраждалі райони
й будь-яка «контрабанда» їжі до голодуючих районів була заборонена. Зрештою цілі села
були повністю обезлюдненні. До них були переселені селяни з Росії, Білорусії та інших час-


Останню цифру навів нібито сам Сталін у бесіді з Уінстоном Черчиллем 1942 р., згадана у мемуарах Черчилля
(цит. По: Андрій Семотюк «Український Голодомор — чи був він геноцидом?», 2008 (faminegenocide.com); цифра 7–
10 млн. наводиться у заяві Постійної Місії України при Організації Об’єднаних Націй 7 листопада 2003 г., що підписана
25 країнами-членами ООН та прийнята на 58-й сессії Генеральної Асамблеї ООН.


З точки зору відсотку загиблих Казахстан, традиційно кочове населення якого також сильно опиралося колективізації, постраждав ще більше, ніж Радянська Україна.

Постанова Політбюро ЦК Комуністичної партії України «Про інтенсифікацію закупівлі зерна» від 18 листопада 1932 року.


Постанова «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперативів та зміцнення соціалістичної власності» про захист власності державних підприємств, колхозів та кооперативів та зміцнення громадської
(соціалістичної) власності», яка була опублікованиа7 серпня 1932, призвела до масових арештів та страт.


Директива ЦК Всесоюзної партії більшовиків та Ради народних комісарів СРСР від 22 січня 1933 «Про запобігання масових виїздів голодуючих селян» (джерело: «Голодомор», брошура Українського інституту національної
пам’яті, стор. 9, див. Також пункт 36 пояснювальної записки пана Кавісуоглу, Doc. 12173).
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тин колишнього Радянського Союзу Людські страждання, викликані цією нелюдською
практикою, із жахливими подробицями описані великою кількістю жертв.
2. Що стосується правової оцінки цих фактів, існує дві основні суперечливі точки
зору:
(1) Більшість російських істориків та політологів вважають штучний голод наслідком злочинної політики, спрямованої проти селян-одноосібників, аби зломити їх
спротив колективізації. Той факт, що Україна та інші райони Радянського Союзу,
населені українцями, постраждали якнайсильніше, пояснюється тим, що це були
основні сільськогосподарські зони, де спротив колективізації був найсильнішім.
Таким чином, люди знищувались через те, що були селянами.
(2) Більшість українських істориків та політологів вважають ці події актом геноциду
проти українського народу, який не тільки об’єктивно якнайбільше постраждав
з точки зору скорочення чисельності, але був конкретною метою, себто люди знищувались тому, що вони були українцями.
3. На мій погляд існують переконливі докази на користь обох точок зору:
4. «Російська» точка зору підкреслює значну кількість жертв голоду, до якої входили
не тільки етнічні українці, але й росіяни, білоруси, татари, німці та інші групи, що мешкали в основних сільськогосподарських районах Радянського Союзу, що піддалися примусовій колективізації. Прибічники цієї точки зору указують на те, що мешканці українських міст не постраждали від Голодомору, хоча радянській владі було порівняно неважко
перекрити постачання продовольства до міст, що були оточені голодуючими сільськогосподарськими районами, якби їх наміром було знищення усіх українців. Окрім того, політика примусової колективізації проводилась на місцях етнічними українцями. Вони були
безжальними сталіністами, але вони, безумовно, не брали б участі в умисному знищенні
своєї етнічної групи. Сталін та його оточення вважали надзвичайні економічні труднощі
для селян, й навіть їхнє часткове знищення, прийнятною сплатою за швидку індустріалізацію в СРСР.
5. Прибічники «української» точки зору підкреслюють, що паралельно з уживанням
політики штучного голоду проти українського селянства, мав місце жорстокий терор
проти української інтелігенції та незалежно мислячих політичних діячів, на кілька років


До кінця 1933 року на Україну було переселено майже 117 000 (джерело: «Голодомор», брошура Українського
інституту національної пам’яті, стор. 13).


Я вважав за краще ігнорувати рідку думку людей, які дотепер заперечують факти, називаючи їх фашистською
пропагандою, й тих, хто лише частково визнає їх та вважає їх такими, що потребують жалю, не умисними та/або
прийнятними наслідками перегинів у політиці індустріалізації на благо країни в цілому.


Класифікація Голодомору як геноциду також офіційно визнана багатьма країнами, у тому числі Сполученими Штатами Америки, Канадою, Австралією та багатьма іншими країнами Латинської Америки та Східної Європи.
Особливо ретельне дослідження було проведене Комісією США по Голодомору в Україні, доповідь якої у Конгресі
була прийнята 19 квітня 1988 (Державна прес-служба США, 1988, 524 сторінок); у своїй заяві № 16 Комісія дійшла висновку, що «Йосип Сталін та його оточення здійснили геноцид проти українців у 1932–1933 роках». Автор концепції
геноциду та «батько» Конвенції ООН про запобігання та покарання злочину геноциду Рафаель Лемкін, дійшов такого ж висновку у своїй відомій промові, що була виголошена у 1953 році на церемонії, проведеній у Нью-Йорку у 20-і
роковини Голодомору в Україні (див. Рафаель Лемкін, Радянський геноцид в Україні; промова, надрукована та перекладена 28 мовами, Київ, 2009, з переднім словом Президента України В. А. Ющенка).
Парламентська Асамблея ОБСЄ на своїй 17-ій сесії в Астані (Казахстан) у липні 2008 року прийняла резолюцію
про Голодомор 1932–1933 років в Україні, де вона «віддає шану пам’яті мільйонів безвинних українців, які загинули
під час Голодомору 1932 та 1933 років внаслідок масового голоду, що був заподіяний внаслідок жорстких умисних
дій та політики тоталітарного сталінського режиму» та «вітає визнання Голодомору Організацією Об’єднаних Націй
з питань освіти та науки та парламентами низки країн-учасників ОБСЄ»,
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раніше аналогічних «чисток» у Москві10. Сукупний ефект цих двох кампаній був свідомо
направлений на те, щоб зламати хребет українському націоналізмові, без необхідності
знищувати населення усієї країни, зокрема, мешканців міст (окрім ключових інтелектуалів та політиків), які стали легкою жертвою русифікації після руйнування засад української національної ідеї11. Добре відомий факт, що велика кількість селян, які належали до інших етнічних груп, теж голодували тією мірою, якою вони опиралися примусовій
колективізації12, не має відношення до класифікації суворих заходів проти українського
селянства та української інтелігенції, як геноциду.
6. Особисто я вважаю, що аргументи на користь тих, хто класифікує Голодомор як акт
геноциду, набагато сильніші. Враховуючи переконливі докази, я дуже здивований, що Комітет з політичних питань у своїй доповіді підтримує «російську» точку зору, навіть не
розглядаючи належним чином аргументи на користь «української» точки зору. Тому, заради авторитету Парламентської Асамблеї в цілому, я вважаю себе зобов’язаним надати
аргументи за та проти визнання Голодомору актом геноциду, нехай й у стислому вигляді.
7. Як доповідач Комітету з юридичних питань та прав людини, я хотів би нагадати
визначення геноциду. Відповідно до статті 2 Конвенції 1948 року Організації Об’єднаних
Націй про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього, «під геноцидом слід розуміти наступні дії, вчинені з наміром знищити, цілком або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку: вбивство членів такої групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи, навмисне
створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне або часткове фізичне знищення її, заходи, розраховані на недопущення дітонародження в середовищі такої групи, насильницька передача дітей із однієї групи в іншу»13.
8. Це визначення вимагає присутності actus reus (саме винищення, принаймні, часткове, групи, що була згадана у визначенні, шляхом одного з діянь, що перелічені у ньому),
а також конкретного злочинного умислу (mens rea), тобто наміру, принаймні, частково
винищити цю групу, як таку.
9. Actus reus наявно присутнє у випадку Голодомору: встановлений факт винищення значної частини українського народу. Зокрема, немає жодних розумних сумнівів, що
у 1932–1933 роках українці складали окрему «національну або етнічну групу» в Радянському Союзі. Як було вище зазначено, предметом суперечки є саме конкретний намір винищити повністю або частково конкретну групу.
10. «Намір винищити» не підлягає сумніву, враховуючи масовий голод, його тривалість та жорстоке вилучення не тільки збіжжя, але й усіх продуктів харчування. Суттєво, що така практика застосовувалась тільки в Україні та районах Росії, де мешкали українці. Те, що Сталін та його поплічники мали «намір винищити», підтверджується також
10

Кількість арештів в Україні зросла з 30 000 на рік у 1929 та 1930 роках до 50 000 у 1931 році, 75 000 у 1932 році
і 125 000 у 1933 році, а потім знову зменшилася до 30 000 у 1934 р. (джерело: «Голодомор», брошура Українського институту національної пам’яті, стор. 14).
11

У листі від 11 серпня 1932 р. Лазарю Кагановичу (секретарю Комуністичної партії Радянського Союзу у 1928–
1939 роках), Сталін писав: «Якщо не візьмемося тепер же за виправлення становища на Україні, Україну можемо
втратити». Наказ, підписаний Сталіним 14 грудня 1932 року, поклав край політиці «українізації» (українській версії
політики, що проводилась у 1920-х та на початку 20-х у неросійських регіонах Радянського Союзу, що була покликана
зміцнити Радянську владу шляхом надання місцевому населенню деякої культурної автономії, така політика вела
до відродження української національної ідеї, що викликало занепокоєння радянських керівників).
12
З огляду на відсоток загиблих Казахстан, традиційно кочове населення якого також сильно опиралося колективізації, постраждав ще більше, ніж Радянська Україна, як зазначено у посиланні 3.
13

Таке ж формулювання міститься у статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
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численними документами (доповідями на усіх рівнях партійного та державного апарату
та листуванням між ідеологами цієї політики), що були поширені останнім часом, які доводять, що керівництво було добре поінформоване про масштаби голоду в той час, коли
Радянський Союз продовжував експортувати збіжжя у великій кількості та відхиляв пропозиції міжнародної допомоги. Другим свідченням того, що голод був умисним, є швидкість того, як його було припинено у другій половині 1933 року, після того, як мети було
досягнуто, а перед цим, як сільськогосподарську галузь Радянського Союзу було остаточно зруйновано.
11. Головне питання полягає в тому, чи мав намір Сталін частково винищити селян
у районах, постраждалих від Голодомору через те, що вони були селянами, через те, що
вони були українцями, або, як я вважаю, через те, що вони були українськими селянами,
які були підмурком українського національного руху, що так лякало Сталіна.
12. На мій погляд, завданням цієї Асамблеї не є прийняття остаточного рішення, чи
відповідає Голодомор визначенню геноциду. Навряд чи коли-небудь це питання розглядатиметься у суді, а винні покарані, адже майже усі свідки давно померли14. Але рішення
має прийняти «суд історії», й ця Асамблея має сприяти прийняттю справедливого рішення. «Суд історії» повинен дотримуватися того принципу, що усі злочини, навіть найжахливіші, чиняться окремими особами, а не народами, навіть якщо злочинці збільшили масштаб свої злочинів через свою присутність у владі та допомогу численних поплічників.
«Суд історії» також повинен мати можливість встановити усю правду, нехай навіть шокуючу, тому що для жертв та їхніх нащадків заперечення або применшення злочинів, вчинених проти них, є постійним, хворобливим та образливим нагадуванням про минуле,
та стоїть на шляху щирого примирення й дружби.
13. На закінчення проект резолюції має бути частково перероблений шляхом внесення раніше запропонованих поправок, аби більш чітко викласти наступні ідеї:
(1) що українським народ був головною жертвою Голодомору;
(2) що існують серйозні аргументи, згідно з якими Голодомор відповідає визначенню
геноциду, та закликати до створення міжнародної Комісії з правди та примирення з питання Голодомору, по аналогії з південноафриканською моделлю або «Трибуналами Расела», об’єднавши істориків, юристів в кримінальній та міжнародній
сфері з України, Росії, Казахстану та інших колишніх республік, а також їхніх колег з інших країн, та доручити їм створити повну, об’єктивну, прозору та правдиву
картину подій.
Оригінал див.:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12181.htm

14

Служба безпеки України (СБУ), проте, порушила кримінальну справу у зв’язку з геноцидом (стаття 442
Кримінального кодексу України). Вона зібрала безліч архівних матеріалів (у тому числі в межах спільного проекту
з польськими колегами, шляхом аналізу до того часу невідомих документів з архівів спецслужб, які опубліковані у
сьомому томі документів, що стосуються Голодомору в Україні у 1932-33 роках, до 75 роковини Голодомору), а також
численні свідчення тих, хто пережив Голодомор, інших очевидців та членів їхніх родин. Відповідно до висновку СБУ
від 25 листопада 2009 року в результаті «попереднього розслідування» було зроблено висновок, що Голодомор 19321933 років є геноцидом, зокрема, на підставі вивчення 3456 документів комуністичної партії та інших органів виконавчої влади та 400 документів з архівів СБУ, 3186 листів актів реєстрації смерті та 857 місць масового поховання,
а також свідчення 1730 свідків. Розслідування продовжується, й СБУ звернулась з проханням про допомогу до правоохоронних органів Австрії, Білорусі, Німеччини, Італії, Казахстану, Молдови, Польщі, Росії, Об’єднаного Королівства
та Сполучених Штатів.

404

Пам’яті жертв Голодомору колишнього СРСР. Документ 12181 від 9 березня 2010 року

Резолюція 1723 (2010)



Пам’яті жертв Голодомору у колишньому СРСР

Попередня версія
1. Парламентська Асамблея посилається на Резолюцію 1481 (2006) про необхідність
міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів, якою рішуче засуджені масові порушення прав людини з боку тоталітарних комуністичних режимів, та виразила співчуття, розуміння та визнання жертв цих злочинів. Вона також заявила, що знання історії є однією з обов’язкових умов попередження подібних злочинів у майбутньому.
2. Тоталітарний сталінський режим у колишньому Радянському Союзі призвів до жахливих порушень прав людини й позбавив мільйони людей їхнього права на життя.
3. Однією з найтрагічніших сторінок в історії народів колишнього Радянського Союзу
був масовий голод у зернодобуваючих районах країни, що розпочався наприкінці 1920-х
років та досягнув найвищої точки у 1932–1933 рр.
4. Мільйони безвинних людей у Білорусі, Казахстані, Молдавії, Росії та Україні, що входили до складу Радянського Союзу, загинули внаслідок масового голоду, що був викликаний жорстокими та навмисними діями та політикою радянського режиму.
5. В України, яка постраждала від Голодомору якнайбільше, мільйони селян та члени
їхніх родин померли від голоду внаслідок примусової «колективізації», заборони виїзду
з постраждалих районів та конфіскації збіжжя та інших продуктів. Ці трагічні події мають
назву Голодомор (політично мотивований голод) та визнані українським законодавством актом геноциду проти українців.
6. У Казахстані також мільйони людей стали жертвами масового голоду, а відсоток померлих вважається найвищим серед усіх народів колишнього СРСР. Казахи, що традиційно
вели кочове життя й розводили велику рогату худобу, були вимушені осісти, а їхню худобу
було конфісковано. Голодомор увійшов в історію як величезна трагедія казахського народу.
7. У зернодобуваючих регіонах Росії (Середнє та Нижнє Поволжя, Північний Кавказ,
Центральний Чорноземний район, Південний Урал, Західна Сибір та деякі інші регіони) голод, створений «колективізацією», а також знищення селян-одноосібників, забрали мільйони життів у сільських та міських районах. За оцінками, в абсолютних одиницях, населення
Росії зазнало найтяжких втрат внаслідок радянської сільськогосподарської політики.
8. Сотні тисяч селян також померли у Білорусії та Молдавії.
9. Хоча ці події мали свої особливості у різних регіонах, результат був однаковий: мільйони людських жертв були принесені в жертву безжалісній політиці та планам сталінського
режиму.


Обговорення в Асамблеї 28 квітня 2010 р. (15-е засідання) (див. Doc. 12173, report of the Political Affairs Committee,
rapporteur: Mr Çavuþoðlu, and Doc. 12181, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur:
Mr Rowen). Текст прийнятий Асамблеєю 28 квітня 2010 р. (15-е засідання).
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10. Асамблея вшановує пам’ять усіх тих, хто загинув у цій безпрецедентній людській
катастрофі, й визнає їх жертвами найжорстокішого злочину радянського режиму проти
власного народу.
11. Асамблея рішуче засуджує жорстоку політику, яка проводилась сталінським режимом, що призвела до загибелі мільйонів безвинних людей, та вважає її злочином проти
людяності. Вона рішуче відвертає будь-які спроби виправдати цю смертоносну політику,
з будь-якою метою, й нагадує, що право на життя не допускає жодних виключень
12. Асамблея вітає зусилля, спрямовані на з’ясування історичної правди та підвищення поінформованості громадськості щодо цих трагічних подій минулого. Ці зусилля повинні сприяти об’єднанню, а не роз’єднанню народів.
13. Асамблея схвалює важливу роботу, вже зроблену у Білорусі, Казахстані, Республіці
Молдова, Росії, й особливо в Україні з метою полегшення доступу до архівів, й закликає
компетентні органи цих країн відкрити усі свої архіви та полегшити доступ до них усім
вченим, у тому числі з інших країн.
14. Вона також закликає інші держави-члени Ради Європи відкрити доступ до своїх
національних архівів.
15. Асамблея закликає істориків усіх держав колишнього Радянського Союзу, що по
страждали під час Голодомору, а також істориків інших країн, провести спільну незалежну науково-дослідну роботу задля встановлення повної, неупередженої й неполітизованої правди про цю людську трагедію, й надати її гласності.
16. Асамблея настійно закликає політиків усіх держав-членів Ради Європи утриматись від будь-яких спроб чинити політичний тиск на істориків та впливати на результати
незалежних наукових досліджень.
17. Вона вітає рішення української влади встановити національний день пам’яті
жертв Голодомору й закликає владу інших постраждалих країн зробити теж саме стосовно своїх жертв.
18. Окрім того, вона закликає владу цих держав домовитися по спільну діяльність,
спрямовану на збереження пам’яті про жертв Голодомору, незалежно від їхньої національності.
Оригінал англійською див.:
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta10/eres1723.htm
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Резолюція 1723 (2010)

Декларація Європейського Парламенту
щодо проголошення 23 серпня
Днем пам’яті жертв сталінізму й нацизму
Європейський Парламент,
Беручи до уваги Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про незастосовність терміну давності до військових злочинів і злочинів проти людяності,
З урахуванням наступних статей Конвенції Ради Європи про захист прав людини й основоположних свобод: Стаття 1 — Зобов’язання дотримуватись прав людини; Стаття 2 —
Право на життя; Стаття 3 — Заборона катувань, і Стаття 4 — Заборона рабства й примусової праці,
Беручи до уваги Резолюцію 1481 (2006) Парламентської Асамблеї Ради Європи про
необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів,
З урахуванням Правила 116 Процедурних Правил,
A. Оскільки пакт Молотова-Ріббентропа від 23 серпня 1939 року між Радянським Союзом і Німеччиною розділив Європу на дві сфери інтересів за допомогою секретних додаткових протоколів,
B. Оскільки масові депортації, убивства й поневолення, що мали місце у зв’язку з актами агресії сталінізму й фашизму, підпадають під категорію військових злочинів
і злочинів проти людяності,
C. Оскільки, згідно з міжнародним правом, передбачені законом обмеження не застосовуються до військових злочинів і злочинів проти людяності,
D. Оскільки вплив радянської влади й окупації, а також їх значення для громадян
пост-комуністичних держав мало відомі в Європі,
E. Оскільки Стаття 3 Рішення № 1904/2006/ЄC Європейського Парламенту й Ради
від 12 грудня 2006 року про реалізацію упродовж 2007–2013 рр. програми «Європа для громадян» задля сприяння активному європейському громадянству закликає підтримати акцію «Активна європейська пам’ять», що має на меті запобігання
повторення злочинів нацизму й сталінізму,
1. Пропонує проголосити 23 серпня Європейським днем пам’яті жертв сталінізму
й нацизму з метою збереження пам’яті про жертв масових депортацій і знищень, укорінення демократії, зміцнення миру й стабільності на нашому континенті;
2. Доручає своєму Голові направити цю Декларацію, разом з іменами осіб, що підписали Конвенцію, парламентам держав-членів.
23 вересня 2008 р.

Декларацію було підписано більшістю депутатів Європарламенту. Оригінал англійською:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA(2008)0439&language=EN
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Резолюція Європейського Парламенту
в пам’ять про Голодомор — штучний голод
в Україні 1932–1933 років
23 жовтня 2008 року
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Європейський Парламент,
— беручи до уваги Угоду про створення Європейського Союзу;
— беручи до уваги Європейську Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод;
— беручи до уваги Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду й покарання
за нього;
— беручи до уваги Загальну Заяву, оприлюднену в ході 58-й Пленарної Сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо 70-ї роковини Голодомору в Україні, підтриману
63 державами, включаючи всі (на той час) 25 країн-членів Європейського Союзу;
— беручи до уваги Закон України «Про Голодомор в Україні 1932–1933 років», прийнятий 28-го листопада 2006 року;
— беручи до уваги заяву Президента Європейського Парламенту від 21 листопада
2006 року, якою було розпочато увіковічення 75-ї річниці Голодомору в Україні;
— беручи до уваги Заключне Рішення і Рекомендації десятого засідання Комітету
з парламентського співробітництва Україна — ЄС, прийняті 27 лютого 2008 р.;
— беручи до уваги Правило 103(4) Правил процедури,
А. зважаючи на те, що дотримання прав людини й основоположних свобод є основним принципом ЄС,
Б. зважаючи на те, що Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду й покарання за нього вважає злочином дії, вчинені з наміром знищити, повністю або
частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу: фізичне знищення членів групи; заподіяння серйозних фізичних або ментальних ушкоджень
членам такої групи; навмисне створення для групи умов життя, розрахованих
на повне або часткове фізичне знищення; вживання заходів, спрямованих на
перешкоджання народжуваності в межах групи; а також насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу,
В. зважаючи на те, що Голодомор 1932–1933 рр., який послужив причиною загибелі
мільйонів українців, був цинічно й жорстоко спланований сталінським режимом
з метою насильницького впровадження Радянським Союзом політики колективізації сільського господарства проти волі сільського населення України,
Г. зважаючи на те, що нагадування про злочини проти людяності в європейській
історії повинне запобігати здійсненню подібних злочинів у майбутньому,
Д. підкреслюючи, що європейська інтеграція ґрунтується на готовності визнати
трагічну історію 20-го сторіччя, а також що примирення з непростою історією

Резолюція Європейського Парламенту в пам’ять про Голодомор
не означає в будь-якому сенсі колективної провини, а навпаки, створює стабільний фундамент для розвитку загального європейського майбутнього, заснованого на загальних цінностях і спільному й взаємозалежному майбутньому,
1. Звернувся до українського народу й, зокрема до тих, хто вижив під час Голодомору,
родинам і родичам жертв, і заявив, що:
а) визнає Голодомор (штучний голод 1932–1933 років) жахливим злочином проти
народу України й людяності;
б) рішуче засуджує ці дії, спрямовані проти українського селянства, які характеризувалися масовим знищенням і порушенням прав і свобод людини;
в) висловлює співчуття українському народу, який постраждав від цієї трагедії, і віддає данину пам’яті тим, хто загинув внаслідок штучного голоду 1932–1933 років;
г) закликає країни, які утворювалися після розпаду Радянського Союзу, відкрити свої
архіви по Голодомору в Україні 1932–1933 рр. для всебічного дослідження, для того,
щоб могли бути виявлені й повністю вивчені всі причини й наслідки трагедії;
2. Доручає Президентові направити згадану резолюцію Раді, Комісії, Уряду й Парламенту України, Генеральному Секретареві ООН, Генеральному Секретареві ОБСЄ й Генеральному Секретареві Ради Європи.
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Європейська свідомість та тоталітаризм
Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року
щодо європейської свідомості та тоталітаризму
Європейський Парламент,
Приймаючи до уваги Загальну декларацію прав людини Організації Об’єднаних Націй,
Приймаючи до уваги Резолюцію 260 (III) Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних
Націй від 9 грудня 1948 року про геноцид,
Приймаючи до уваги статті 6 та 7 Договору про Європейський союз,
Приймаючи до уваги Хартію Європейського союзу про основоположні свободи,
Приймаючи до уваги Рамкове рішення Ради 2008/913/JHA від 28 листопада 2008
року щодо боротьби з певними формами та проявами расизму та ксенофобії за допомогою кримінального права,
Приймаючи до уваги Резолюцію 1481 Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26
січня 2006 року щодо необхідності міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів,
Приймаючи до уваги свою заяву від 23 вересня 2008 року про проголошення 23 серпня Європейським днем пам’яті жертв сталінізму та нацизму,
Приймаючи до уваги свої попередні резолюції з питань демократії та дотримання основоположних прав та свобод, у тому числі резолюцію від 12 травня 2005 року, присвячену 60-ій річниці закінчення Другої світової війни в Європі 8 травня 1945 року, резолюцію від 23 жовтня 2008 року в пам’ять про Голодомор, а також резолюцію від 15 січня
2009 року в пам’ять про події у Срєбрєниці,
Приймаючи до уваги роботу Комісій з істини та справедливості, які створені у різних
частинах світу та допомагають тим, хто жив за часів існування численних авторитарних
та тоталітарних режимів, подолати свої розбіжності та досягти примирення,
Приймаючи до уваги заяви свого Голови та політичних груп 4 липня 2006 року, у день
70-ої річниці державного перевороту генерала Франко в Іспанії,
Приймаючи до уваги Правило 103 (4) свого Регламенту,
А. Оскільки історики погоджуються з тим, що неможливо надати абсолютно об’єк
тивну історичну інтерпретацію історичних фактів, не існує об’єктивних історичних оцінок, оскільки, проте, професійні історики використовують наукові методи для вивчення минулого та намагаються бути неупередженими, наскільки це
є можливим,
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Європейська свідомість та тоталітаризм
В. Оскільки жодний політичний орган та жодна політична партія не мають монополії на інтерпретацію історії, та подібні органи не можуть претендувати на
об’єктивність,
С. Оскільки офіційна політична інтерпретація історичних фактів не повинна затверджуватися мажоритарними рішеннями парламенту; оскільки парламент не може
приймати закони, що стосуються минулого,
Д. Оскільки головною метою процесу європейської інтеграції слід вважати забезпечення в подальшому поваги до основоположних прав людини та верховенства
права, та оскільки відповідні механізми задля досягнення цієї мети передбачені
статтями 6 та 7 Договору про Європейський союз,
Е. Оскільки невірне тлумачення історії може призвести до ексклюзивістської політики, роздмухуючи ненависть та расизм,
F. Оскільки варто пам’ятати про трагічний досвід Європи, щоб ушанувати пам’ять
жертв, засудити винних, та закласти основи для примирення на засадах істини та
пам’яті,
G. Оскільки мільйони жертв були депортовані, заарештовані, піддані тортурам та
вбиті тоталітарними та авторитарними режимами, що існували у Європі у 20-ому
столітті; оскільки варто, проте, визнати унікальність Голокосту,
Н. Оскільки домінуючим історичним досвідом Західної Європи був нацизм та оскільки країни Центральної та Східної Європи пережили як комунізм, так і нацизм; оскільки має бути досягнуто розуміння в зв’язку з подвійним успадкуванням диктатури у цих країнах,
І. Оскільки з самого початку європейська інтеграція була реакцією на страждання,
спричинені двома світовими війнами та нацистською тиранією, що призвели до
Голокосту та виникнення тоталітарних комуністичних та недемократичних режимів у країнах Центральної та Східної Європи, а також пошуком заходів подолання глибоких суперечностей та ворожості в Європі на засадах співробітництва та
інтеграції, задля припинення війн та забезпечення демократії в Європі,
J. Оскільки процес європейської інтеграції проходив успішно і вже призвів до створення Європейського союзу, що охоплює країни Центральної та Східної Європи,
які жили в умовах комуністичного режиму від закінчення Другої світової війни до
початку 1990-х років, та оскільки Греція, Іспанія та Португалія, які постраждали
від довготривалої влади фашистських режимів, ще раніше приєдналися, це допомогло забезпечити демократію у південній частині Європи,
К. Оскільки Європа не буде єдиною, якщо вона не зможе сформувати загальне уявлення про свою історію, не визнає фашизм, сталінізм, фашистські та комуністичні
режими загальним успадкуванням і не організує чесного та уважного обговорення злочинів цих режимів у минулому сторіччі,
L. Оскільки 2009 року Об’єднана Європа святкуватиме 20-у річницю падіння комуністичної диктатури у Центральній та Східній Європі та падіння Берлінської
стіни, що сприятиме підвищенню поінформованості щодо минулого та визнанню
ролі демократичних громадянських ініціатив, а також слугуватиме стимулом задля зміцнення почуття єдності та згуртованості,
М. Оскільки важливо пам’ятати про тих людей, які активно виступали проти тоталітарного правління та яких жителі Європи мають сприймати як героїв тоталітарної епохи за їхню самовідданість, вірність ідеалам, честь та мужність,
N. Оскільки жертвам неважливо, який режим позбавив їх волі, піддавав катуванням
або вбивав їх, незалежно від причин,
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1. Висловлює співчуття усім жертвам тоталітарних та недемократичних режимів Європи та віддає належне тим, хто боровся проти тиранії та пригнічення.
2. Знову заявляє про свою прихильність мирній та квітучій Європі, яка заснована на
повазі до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенстві права та дотриманні прав людини;
3. Підкреслює важливість збереження пам’яті про минуле, тому що без правди та пам’я
ті не може бути примирення; підтверджує свою єдину позицію стосовно усіх тоталітарних
режимів, незалежно від ідеологічного тла;
4. Нагадує про те, що останні злочини проти людства та акти геноциду в Європі відбувались у липні 1995 року, та що для боротьби з недемократичними, ксенофобськими,
авторитарними та тоталітарними ідеями та тенденціями необхідна постійна пильність;
5. Підкреслює, що задля підвищення європейської поінформованості щодо злочинів,
скоєних тоталітарними та недемократичними режимами, варто підтримувати збір документів та свідоцтв про неспокійне минуле Європи, оскільки без пам’яті не може бути примирення;
6. Жалкує, що 20 років потому після краху комуністичної диктатури в Центральній
та Східній Європі у деяких країнах-членах доступ до документів, що мають персональне
значення або необхідні для проведення наукових досліджень, як і колись є невиправдано
обмеженим; закликає усі країни-члени до реальних зусиль у відкритті архівів, у тому числі колишніх внутрішніх служб безпеки, тайної поліції та розвідки, хоча необхідно вжити
заходів для того, щоб цей процес не слугував підставою для службових зловживань.
7. Рішуче та безперечно засуджує всі злочини проти людства та масові порушення
прав людини, що були вчинені усіма тоталітарними та авторитарними режимами, висловлює своє співчуття жертвам цих злочинів та їх рідним, розуміє та визнає їхні страждання,
8. Заявляє, що європейська інтеграція як модель світу та примирення, являє собою
вільний вибір народів Європи в їхньому прагненні до загального майбутнього, та те, що
Європейський союз несе особливу відповідальність у справі заохочення та захисту демократії, поваги прав людини та верховенства права, як у Європейському союзі, так і поза
його межами;
9. Закликає Комісію та країни-члени вжити додаткових зусиль для зміцнення навчання історії Європи та підкреслювати історичні досягнення європейської інтеграції й разючий контраст між трагічним минулим та мирним, демократичним соціальним ладом сучасного Європейського союзу;
10. Вважає, що належне збереження історичної пам’яті, всеосяжний перегляд європейської історії та загальноєвропейське визнання усіх історичних аспектів сучасної Європи сприятимуть зміцненню європейської інтеграції;
11. У зв’язку з цим закликає Раду та Комісію підтримати та захищати діяльність неурядових організацій, на кшталт товариства «Меморіал» у Російській Федерації, які беруть активну участь у дослідженнях та зборі документів, пов’язаних із злочинами, скоєними у часи сталінського режиму;
12. Знову підтверджує свою послідовну підтримку зміцнення міжнародного правосуддя;
13. Закликає створити Платформу Європейської Пам’яті та Свідомості задля підтримки розвитку співробітництва між національними дослідницькими установами, що спеціалізуються на історії тоталітаризму, а також задля створення загальноєвропейського
центру документації/меморіалу жертвам усіх тоталітарних режимів;
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14. Закликає зміцнювати існуючі фінансові інструменти з метою підтримки вищезгаданих фахових історичних досліджень;
15. Пропонує оголосити 23 серпня Загальноєвропейським Днем пам’яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів, пам’яті, яка має вшановуватися з гідністю та неупередженістю;
16. Переконаний в тому, що кінцевою метою розкриття та оцінки злочинів, скоєних
комуністичними тоталітарними режимами, є примирення, якого можна досягти шляхом
визнання відповідальності, прохання вибачення та пошуків морального оновлення;
17. Доручає своєму Голові довести цю резолюцію до відома Ради, Комісії, парламентів
країн-членів, урядів та парламентів країн-кандидатів, урядів та парламентів країн, які є
асоційованими членами Європейського союзу, а також урядів та парламентів членів Ради
Європи.
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Резолюція Парламентської Асамблеї ОБСЄ
«Заохочення прав людини та громадянських свобод в регіоні ОБСЄ у 21 ст.»
1. Посилаючись на Загальну Декларацію прав людини Організації Об’єднаних Націй,
Гельсінкський Заключний Акт та Хартію Європейського Союзу про основоположні права;
2. Беручи до уваги події, що мали місце на теренах ОБСЄ протягом останніх двадцяти
років після падіння Берлінської стіни та «залізної завіси»;
3. Зазначаючи, що у двадцятому сторіччі європейські країни зазнали на собі два могутніх тоталітарних режими, нацистський та сталінський, які несли з собою геноцид, порушення прав та свобод людини, військові злочини та злочини проти людства;
4. Визнаючи унікальність Голокосту, нагадуючи країнам-учасникам про його вплив та
акти антисемітизму, які продовжують мати місце на терені регіону ОБСЄ, де знаходяться
56 країн, та рішуче закликаючи до енергійного здійснення резолюцій щодо антисемітизму, які приймаються одностайно Парламентською асамблеєю ОБСЄ починаючи з її щорічної сесії у Берліні 2002 року;
5. Нагадуючи країнам-учасникам ОБСЄ про їх зобов’язання «чітко та невідкладно засудити тоталітаризм» (Копенгагенський документ 1990 року);
6. Нагадуючи, що знання історії допомагає уникнути повторення подібних злочинів
у майбутньому, а відверте та докладне обговорення історії сприятиме примиренню на засадах істини й шанування пам’яті полеглих;
7. Усвідомлюючи, що перехід від комуністичної диктатури до демократії не може бути
здійснений миттєво і що при цьому мають бути враховані історичний досвід та культурна
спадщина відповідних країн;
8. Підкреслюючи при цьому, що уряди та всі прошарки суспільства зобов’язані докласти невтомних зусиль задля будівництва справжньої демократичної системи, що забезпечує абсолютне додержання прав людини, не допускаючи використання відмінностей
у політичній культурі та традиціях як підстави для невиконання зобов’язань;
9. Шкодуючи з того, що у багатьох країнах, у тому числі із сталими демократичними
традиціями, громадянські свободи знову піддаються небезпеці, нерідко у зв’язку з тим,
що вживаються заходи боротьби з так званими «новими загрозами»;
10. Нагадуючи про ініціативу Європейського парламенту об’явити 23 серпня, тобто
день, коли 70 років тому був підписаний пакт «Ріббентроп-Молотов», Загальноєвропейським днем пам’яті жертв сталінізму та нацизму в ім’я збереження пам’яті жертв масових
депортацій та страт.
ПАРЛАМЕНТСЬКА АСАМБЛЕЯ ОБСЄ
11. Знову підтверджує свою єдину позицію, що заперечує тоталітарне правління
у будь-якому вигляді незалежно від його ідеологічних засад;
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12. Закликає країни-учасники сумлінно дотримуватися й виконувати всі зобов’язання,
прийняті на себе у дусі доброї волі;
13. Переконливо закликає країни-учасники:
а. продовжувати вивчення тоталітарної спадщини та підвищувати поінформованість
громадськості, розробляти та удосконалювати навчальні посібники, програми та
заходи, особливо для молоді, щодо тоталітарної історії, людської гідності, прав та
основоположних свобод людини, плюралізму, демократії та толерантності,
б. заохочувати та підтримувати діяльність неурядових установ, які здійснюють дослідну та просвітницьку роботу стосовно злочинів тоталітарних режимів;
14. Просить також уряди та парламенти країн-учасників повністю позбутися всіх
структур та моделей поведінки, націлених на те, щоб прикрасити минуле, намагаючись
до нього повернутися або ж прагнути подовжити своє існування і в майбутньому, перешкоджаючи повній демократизації;
15. Просить також уряди та парламенти країн-учасників повністю позбутися всіх
структур та моделей поведінки, у підмурки яких було первісно закладено порушення
прав людини;
16. Знову звертається із закликом до всіх країн-учасників відкрити свої історичні
та політичні архіви;
17. Висловлює глибоку занепокоєність з приводу звеличення тоталітарних режимів,
включаючи проведення публічних демонстрацій в ознаменування нацистського або
сталінського минулого, а також можливого поширення та зміцнення екстремістських
рухів, включаючи неонацистів та скинхедів;
18. Закликає країни-учасники до проведення політики протидії ксенофобії та агресивному націоналізмові, а також вжити більш ефективних заходів з боротьби з цим явищем;
19. Просить приділити більше уваги з боку всіх країн-учасників додержанню прав людини та громадянських свобод навіть у скрутні часи терористичних загроз, економічної
кризи, екологічних катастроф та масової міграції.
Основний автор пан Роберто Баттелі, Словенія
ВІЛЬНЮС, 29 ЧЕРВНЯ — 3 ЛИПНЯ 2009 РОКУ
SC (09) 3 R
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