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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

Для комплексного дослідження стану з правами людини в країні правозахисні організації зазви-
чай використовують форму щорічної доповіді про дотримання прав людини та основних свобод. 
Складання такої доповіді є традиційним засобом доведення до відома громадськості – як націона-
льної, так і міжнародної – інформації про порушення прав людини та основних свобод з метою усу-
нення порушень та покращення ситуації в цілому. 

Подібні доповіді є інструментом громадського контролю за владою і повинні визначити пріорите-
ти та завдання для діяльності перш за все правозахисних організацій та органів влади. 

В Україні, на жаль, річна доповідь, в якій від імені громадянського суспільства було б комплексно 
описане на високому рівні становище з правами людини, раніше не готувалася, що було великим недолі-
ком правозахисного руху. Єдиним прикладом можна назвати дві щорічні та дві спеціальні доповіді, підго-
товлені Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.  

Також готуються спеціальні доповіді, присвячені дотриманню якогось одного ключового права чи 
групи взаємопов’язаних прав за рік чи більший період. Наприклад, вони можуть бути побудовані як ко-
ментарі до періодичних доповідей уряду про виконання положень спеціальних Конвенцій ООН з прав 
людини, що направляється один раз у 2, 4 чи 5 років у конвенційні Комітети ООН, чи як аналітичні 
доповіді про узгодження законодавства і практики, що стосуються якогось громадянського чи полі-
тичного права, з відповідною статтею Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та прак-
тикою Європейського суду з прав людини за відповідною статтею Європейської конвенції захисту 
прав людини й основних свобод. 

Увазі читача пропонується перша доповідь про стан з правами людини в Україні у 2004 році, підго-
товлена правозахисними організаціями – Українською Гельсінською спілкою з прав людини (далі – 
УГСПЛ), Харківською, Вінницькою та Севастопольською правозахисними групами (далі, відповідно, 
ХПГ, ВПГ та СПГ), Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини (далі ЧГКЗПЛ), Укра-
їнською асоціацією «Зелений світ», Харківською організацією «Жіноча громада», Харківським центром 
жіночих досліджень, Харківською і Дніпропетровською обласними спілками солдатських матерів та 
іншими правозахисними організаціями. Готуючи цю доповідь, ми виходили з наступних міркувань.   

Відомі різні форми річних доповідей. Так, «Біла книга Росії» складена як коментар до кожної стат-
ті Загальної декларації з прав людини, в якому розповідається про стан з реалізацією відповідного пра-
ва. Всеукраїнський Комітет захисту дітей склав звіт про порушення прав дитини як коментар до офі-
ційної доповіді держави про виконання Конвенції ООН з прав дитини, Харківська правозахисна 
група підготувала звіти про катування і жорстоке поводження в Україні як коментарі до третьої та че-
твертої періодичних доповідей держави про виконання положень Конвенції ООН проти катувань. Як 
коментарі до періодичних доповідей про виконання міжнародних пактів ООН з громадянських і полі-
тичних прав та соціальних, економічних і культурних прав готують річні доповіді Гельсінські комі-
тети різних країн. 

Річні доповіді про дотримання прав людини в Російській Федерації у 1993 та 1994 рр., що були під-
готовлені під керівництвом відомого російського правозахисника, першого російського омбудсмана 
Сергія Ковальова, складені як сукупність частин, кожна з яких висвітлює стан з дотриманням або пе-
вної групи прав (наприклад, соціально-економічних прав), або прав тих чи інших соціальних груп – 
військовослужбовців, в’язнів, або порушення прав людини під час певних подій – порушення прав 
людини під час жовтневих подій у Москві у 1993 році, порушення прав людини під час військового 
конфлікту в Чечні. Російське правозахисне співтовариство підготувало в 1998, 1999 і 2000 р. доповіді 
про стан з правами людини в Російській Федерації в ці роки в цілому й в окремих регіонах, причому 
остання доповідь охоплювала всі 89 суб’єктів Російської Федерації. Російський досвід підготовки зві-
тів дуже важливий для України і повинний бути уважно вивчений. Структура цих доповідей (розділи 
«Повага недоторканності особи», «Дотримання основних громадянських свобод», «Дотримання осно-
вних політичних свобод», «Право на екологічну безпеку», «Положення окремих найбільш вразливих 
груп і порушення їхніх прав», «Дотримання соціально-економічних прав») багато в чому запозичена з 
щорічних доповідей Держдепартаменту США.  
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Підхід США до підготовки річних доповідей заслуговує на увагу. Бюро демократії, прав людини 
і праці Держдепартаменту США щорічно готує і видає величезний двотомник, що містить доповіді 
про практику в галузі прав людини практично у всіх країнах світу. Ці доповіді готуються посольст-
вами США в цих країнах. Усі доповіді побудовані за однаковою схемою:  

резюме;  
розділ 1. «Повага недоторканності особи» з підрозділами «Політичні та інші позасудові вбивства», 

«Зникнення», «Застосування катувань», «Свавільний арешт, затримання чи заслання», «Право на 
справедливий публічний суд» і «Право на недоторканність приватного життя»;  

розділ 2. «Дотримання громадянських свобод», в якому розглядаються свобода слова і преси, сво-
бода мирних зборів і об’єднань, свобода релігії, свобода пересування; 

розділ 3. «Дотримання політичних прав: право громадян змінити владу»; 
розділ 4. «Ставлення уряду до міжнародних та неурядових перевірок за заявами про порушення 

прав людини»;  
розділ 5. «Дискримінація за расовою ознакою, статтю, релігією, фізичними вадами, мовою або за 

соціальним станом», в якому розглядається стан з дотриманням прав жінок, дітей, інвалідів, релігій-
них і національних меншин;  

розділ 6. «Права робітників» (профспілки, укладення колективних трудових договорів, заборона 
примусової праці, дитяча праця та мінімальний вік прийому на роботу, прийнятні умови праці, то-
ргівля людьми). 

Привертає увагу чітка ієрархія прав і свобод людини, де на першому місці захист особистих прав 
людини від сваволі держави, далі громадянських і політичних свобод, потім захист від дискримінації 
і тільки в кінці – короткий огляд прав робітників. Американська традиція прав людини вільна від па-
терналізму, який передбачає забезпечення людині «хорошого життя» державою (хоча рівень соціаль-
ної допомоги тим, хто її дійсно потребує, досить високий!), тут головною цінністю вважається сво-
бода людини, можливість вільно чинити власною долею. Тому американцям важко збагнути наші про-
блеми з правами на працю, житло і достатній рівень життя. 

На наш погляд, найбільш адекватно українським реаліям відповідала б така структура річної до-
повіді: 

1.Вступ (загальна оцінка стану з правами людини в Україні у 2004 році в порівнянні з 1991-2002 рр. 
та в радянські часи). 

2. Дотримання фундаментальних прав і свобод (право на життя, на захист від катувань та жор-
стокого поводження, на свободу та особисту недоторканність, на справедливий суд, право на приват-
ність, свобода думки, совісті і віросповідання, свобода вираження поглядів, свобода мирних зібрань, 
свобода асоціацій, право на шлюб і створення сім’ї, право на захист від дискримінації, право на ві-
льні вибори, право на звернення до органів влади та місцевого самоврядування, право власності, пра-
во на освіту, свобода пересування, свобода творчості). 

3. Дотримання соціальних, економічних і культурних прав (підрозділи відповідно до статей 42-
49 Конституції України). 

4. Права людини у «закритих» середовищах (військовослужбовці, в’язні, психічно хворі). 
5. Колективні права (права дитини, права жінок, права національних та мовних меншин, пра-

ва деяких соціальних меншин: інвалідів, пенсіонерів, багатодітних родин, біженців, мігрантів та осіб 
без громадянства, наркоманів, ВІЛ-інфікованих, права сексуальних меншин) 

6. Дотримання екологічних прав. 
7. Висновки та пропозиції. 
У доповіді використані матеріали діяльності правозахисних організацій, повідомлень ЗМІ, а та-

кож інформація, що надана органами влади. Критеріями оцінки дотримання прав і свобод завжди слу-
гували міжнародні стандарти у тій чи іншій сфері, а також дотримання українського законодавства 
та його відповідність таким стандартам. 

Хід виборчої кампанії, масштаб і кількість порушень прав людини вимагали нашої адекватної 
реакції, внаслідок цього ми не мали можливості реалізувати усі плани і підготували доповідь в тому 
варіанті, який Ви тримаєте зараз в руках. Звичайно, вона не вільна від недоліків, і ми будемо вдячні за 
зауваження, доповнення та пропозиції.  

Хочу подякувати всім колегам, що взяли участь у цій роботі, а також Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні та міжнародному фонду «Відродження», без підтримки якого її взагалі 
важко було б зробити. 

 

Євген Захаров, 
співголова Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінської спілки 

з прав людини, член правління міжнародного товариства «Меморіал» 
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ПОДЯКИ 

Ця доповідь була б неможливою без сприяння та допомоги: 

Білецька Ольга 
Бущенко Аркадій 
Винников Олександр 
Воробйов Микола 
Гройсман Дмитро 
Козирєв Микола 
Кочемировська Олена 
Куля Мар’яна 
Мірошниченко Олег 
Пивоваров Вадим 
Разік Віталій 
Романов Роман 
Романова Наталія 
Руднєва Олександра 
Тарасов Віктор 
Тарасов Олексій 
Ткач Іван 
Топольницький Станіслав 
Уривай Володимир 
Федоринчик Сергій 
Христова Ганна 
Чемерис Володимир 
Чумак Юрій 
Ясеновська Марія 
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ВСТУП1 

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНІ СВОБОДИ В УКРАЇНІ (1989 – 2004) 

Українські правозахисні організації вперше спромоглися підготувати доповідь про стан з 
правами в Україні у 2004 році. Оскільки ця доповідь перша, ми вважаємо за необхідне подати 
ретроспективний огляд ситуації з правами людини в цілому за період 1989-2004 рр. 

До так званої перебудови про права людини в СРСР ніхто, крім дисидентів, серйозно не го-
ворив. Хоча СРСР був формально учасником пактів ООН 1966 року та інших міжнародних дого-
ворів у галузі прав людини і підписав Гельсінкські угоди 1975 року, виконувати свої зобов’язан-
ня він не збирався. Радянські юристи аж до початку 90-х називали права людини «буржуазною ви-
гадкою», а до середини 80-х Загальна декларація прав людини, не кажучи вже про інші документи, 
була нікому не відома, вона вилучалася при обшуках у дисидентів як антирадянський документ, 
яким вона, по суті, і була. Правозахисники, переважна більшість яких мала тоді чисто інтуїтивне 
уявлення про права людини і мало користувалася відповідною термінологією, жорстоко карали-
ся за публічні прояви своїх поглядів. Проте саме вони були моральною й інтелектуальною опорою 
інтелігенції. В Україні нечисленні правозахисники найчастіше долучалися до національно-демо-
кратичного руху. Тут репресії були особливо жорстокими, насамперед, у відношенні до тих, хто 
відстоював національні права.  

У той же час до середини вісімдесятих усі, хто хоч трохи замислювався про становище в 
країні, розуміли, що потрібні зміни. Чорнобильська катастрофа прискорила усі процеси в суспі-
льстві. Ситуація почала кардинально змінюватися навесні 1987 року після масового звільнення 
в’язнів сумління. За думки перестали кидати за грати, а навпаки, стали до них прислухатися і реа-
лізовувати ті ідеї, за які раніше репресували. Публікувалися книги, що були раніше «антирадян-
ськими», за поширення і навіть збереження яких раніше саджали за грати. Виникла реальна мож-
ливість створювати відкриті асоціації, які були б вільні від регламентації з боку держави. З’яви-
лися перші культурні, екологічні, суспільно-політичні, а згодом і чисто політичні громадські 
структури. Місце «самвидаву» зайняла незалежна преса. Стали проводитися організовані «зни-
зу» публічні дії – зібрання, мітинги, демонстрації, пікети. Громадський демократичний рух, що 
почався у 1987 році в Києві і Львові, до кінця 1989 року охопив практично усі міста України. Йо-
го зростання стимулювали вибори до Верховної Ради СРСР 1989 року та до Верховної Ради 
України і місцевих Рад 1990 року, під час яких вдалося провести представників громадськості у 
містах, а на Західній Україні – і в сільській місцевості. Слід зазначити, що основними цілями ру-
ху були в той час відстоювання національних прав і звільнення від жорсткого регулювання з боку 
держави у самих різноманітних сферах громадського життя, насамперед у сфері засобів масової 
інформації, літературі, мистецтві і релігійному житті. 

Громадський рух в Україні 1987-1991 років розвивався загалом типово для посттоталітарно-
го простору, але з деяким відставанням: у середині 1991 року він знаходився приблизно в тому ж 
стані, що у Балтійських країнах до середини 1989 року. Крім того, він був вкрай нерівномірним і 
неоднорідним. У західних областях він був більш масовим і мав виражене національно-демокра-
тичне забарвлення, з наближенням до сходу і півдня кількість прихильників національної ідеї ста-
вала все меншою. На сході громадський рух обстоював загальнодемократичні цінності, обмежува-
вся великими містами і був набагато слабкішим. Тут іще до кінця 1989 року за демонстрацію на-
ціонального прапора засуджували до адміністративного покарання, аж до позбавлення волі на 
кілька діб. Усі політичні партії, що виникли на рубежі 90-х, були національно-демократичними, 
                                                        
1 Підготовлено співголовою ХПГ та головою УГСПЛ Євгеном Захаровим 
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очолювалися колишніми політв’язнями і мали у своїх програмах тези про ненасильницькі методи 
політичної боротьби і дотримання прав людини. У цілому демократичний рух тієї доби був сти-
хійно і несвідомо правозахисним, оскільки сприяв розширенню кола свободи українського сус-
пільства. 

Серпневий путч і розпад СРСР, що слідував за ним, кардинально змінили ситуацію. Україна 
стала незалежною державою при тому, що українське суспільство ще не було готовим до цього. 
Здобуття незалежності відразу виявило розбіжності у підходах до рішення нагальних проблем, 
розбіжності у світогляді громадських активістів, які були раніше об’єднані однією метою – демо-
кратизацією громадського життя, і єдиним ворогом – комуністичним режимом. Внутрішні проти-
річчя розкололи єдиний колись рух, чвари і зростаюче погіршення соціально-економічного стану 
розмили його ряди і позбавили масової підтримки. І, хоча ідеологічні рамки відпали, а комуніс-
тична номенклатура тимчасово принишкла й у більшій своїй частині підтримала незалежність, 
демократичний рух не зміг переломити ситуацію. Неготовність суспільства до змін, загальна дез-
орієнтація, «розруха в головах» у критичної маси населення обумовили відсутність політичних і 
економічних реформ і неможливість швидкого старту демократичних перетворень у вже незалежній 
країні. Коло свободи в ці роки не розширилося, а багато в чому навіть звузилося. 

Основною причиною для цього була слабкість української демократії. Комунізм в Україні не 
був переможений. Українське суспільство, виснажене масовими політичними репресіями 30-80 
років, розколоте на «східняків» і «западенців» і духовно не готове до незалежності, не змогло 
провести заміну політичних еліт. В Україні не було процесу декомунізації, як у Польщі, Чехії, 
Угорщині та інших посттоталітарних країнах: розпочавшись із заборони компартії, він на тому й 
закінчився. Натомість збереглася радянська адміністративно-командна система з усіма притаман-
ними їй внутрішніми протиріччями. Колишня номенклатура практично повністю зберегла керів-
ні позиції на всіх рівнях влади. Частково це можна пояснити загальною консервативністю украї-
нського суспільства. Недарма першим президентом України було обрано колишнього завідувача 
ідеологічним відділом ЦК КПУ Леоніда Кравчука – незважаючи на те, що він привселюдно за-
явив, що нічого не знав про штучний голодомор 1933 року. Понад 60% українських виборців на-
дали перевагу йому, а не колишньому політв’язню В’ячеславу Чорноволу. Спокійний, звичний 
Кравчук виявився ближчим.  

Про права людини в ці роки згадували нечасто – цим у великій країні були стурбовані бук-
вально одиниці. Переважна більшість українських правозахисників ще у другій половині 80-х 
пішли у політику і займалися тепер розбудовою держави. Восени 1991 року раптом виявилося, 
що в країні немає правозахисних організацій, тобто громадських груп, метою яких було б не до-
сягнення і використання влади, а спостереження подій, збір, обробка і поширення інформації про 
стан прав людини, різноманітна допомога громадянам у захисті від організованого насильства, 
здійснюваного державою – консультативна, юридична, матеріальна, моральна тощо, аналіз дій 
різних гілок влади, організація контролю за ними і протидія системним порушенням прав люди-
ни. Такі інституції потрібно було будувати з нуля, і вони почали створюватися. Незважаючи на 
великі зусилля й окремі успіхи цих правозахисних організацій (активна і плідна участь у консти-
туційному процесі, привертання уваги суспільства до великої кількості страт, захист від кримі-
нального переслідування у кількох випадках брутального порушення прав людини, переклад на 
українську мову і поширення основного корпусу міжнародних документів в галузі прав людини, 
ініціювання викладання прав людини в школах вчителями-ентузіастами й т.ін.), їхній вплив на 
події не міг бути суттєвим. 

Почекавши трохи й роздивившись, українська номенклатура побачила, що ніхто на її владу 
всерйоз не зазіхає, і почала облаштовувати державу відповідно до своїх цілей та інтересів – на-
самперед власного збагачення. Те, що при цьому руйнувалися цілі галузі економіки, майже ніко-
го не бентежило. Не зустрічаючи практично ніякого опору з боку суспільства, експансія номенкла-
тури, що тісно спаяна з бізнесом і державними органами, ставала дедалі сильнішою, наочно під-
тверджуючи старе правило: держава робить з людьми усе, що вони дозволяють із собою робити. 
Молода, спочатку цілком лабільна держава, почала поступово застигати у все більш неприємно-
му для основної маси людей варіанті: вона дедалі більше займалась обслуговуванням можновла-
дців при дедалі зростаючій байдужості до долі всіх інших і все більшої агресії стосовно тих, хто 
висловлює невдоволення системою відносин, що складалася. 

З обранням Леоніда Кучми Президентом України процес збагачення номенклатури, ство-
рення фінансово-олігархічних кланів і зубожіння широких верств населення прискорився і став 
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жорсткішим. Надії багатьох на реформаторську політику сильного президента-технократа, яким 
здавався «вовкодав Кучма», виявилися суцільними ілюзіями. Ставка на сильну виконавчу (пре-
зидентську) владу себе не виправдала, урядові структури виявилися малорухомими, що не поспі-
вають за швидким розвитком подій. Патерналізм доповнився інформаційною кризою, прямим 
диктатом виконавчих структур над суспільством, фінансовим та економічним здирництвом бю-
рократії, що внутрішньо не переорієнтована на підпорядкування себе громадянам. В економіч-
ному плані наша держава, на жаль, стала банкрутом, а в культурному – виглядала як провінціал. 
Інтереси апарата бюрократії у цілій низці політичних ситуацій виявилися занадто сильними, а 
суспільна активність, відповідно, підірваною. 

Відповідно до статті 3 Конституції України утвердження і забезпечення прав і свобод люди-
ни є головним обов’язком держави. Проте українська держава виявилася не в змозі виконати цей 
обов’язок, насамперед тому, що вона сама є джерелом порушень прав людини, і оскільки громад-
ський контроль за діяльністю влади в багатьох сферах відсутній або слабкий, то порушення 
ставали усе більш масовими й масштабними. Поступово посилювалися дуже небезпечні для прав 
людини взаємозалежні тенденції. 

1. Підсилювався адміністративний тиск держави, бажання детально регламентувати життя в 
будь-якій сфері (особливо економічній), що істотно обмежує свободу особи. Люди, як і раніше, 
були беззахисні і залежні від державної машини, а ті, хто, займаючись бізнесом, прагнув бути 
економічно незалежним, потрапляв під прес численних фіскальних органів, чиї адміністративні 
процедури і методи покарання ставали все більш витонченими. Наслідки ж для розвитку бізнесу 
були згубними. Говорити про свободу підприємництва в даній ситуації не доводиться. У країні 
начебто навмисно створена така податкова система, що легальний бізнес неможливий, і тому всі 
змушені порушувати законодавство, а значить, усі вразливі. Проте караючі органи працювали 
вибірково: репресували тих, хто фінансово підтримував опозицію або намагався бути незалежним 
(як-от Борис Фельдман, керівник банку «Слов’янський») і порушував негласні правила поведінки 
в сформованій системі міжкланових відносин. З посиленням політичної боротьби між владою та 
опозицією відповідно посилювалася репресивна політика податкових органів, які фактично пере-
творилися на силову структуру і певною мірою стали виконувати в Україні роль колишнього КДБ 
в СРСР. Влада робила все для того, щоб можливим був тільки тісно пов’язаний з нею бізнес. 

2. Зростали бідність і соціальна нерівність. За офіційними даними на кінець 1999 року (цей 
рік був найскрутнішим для українців) не менше 30% населення мали прибуток, нижчий за межу 
бідності (тобто межу малозабезпеченості, за якою надається державна соціальна допомога, – 73.7 
грн., при цьому середня зарплата складала 155.5 грн., а прожитковий мінімум – 220 грн.), а різ-
ниця у доходах між ними і 5% найбільш заможних людей усе зростала, і вже у п’ять-шість разів 
перевищувала відповідну різницю у країнах Західної Європи та США. Соціальні й економічні 
права, проголошені в міжнародних угодах і гарантовані нашою Конституцією (включення їх до 
Конституції – давно остогидле радянське лукавство!) – право на достатній рівень життя, на соці-
альну захищеність, працю, охорону здоров’я тощо – виглядали справжнім знущанням. Порушен-
ня цих прав були найбільш значними. Держава так і не визначила «достатній рівень харчування, 
одягу і житла» і тому з легкістю не виконувала взятих на себе зобов’язань стосовно літніх людей, 
інвалідів, багатодітних сімей. Масова багатомісячна затримка виплати зарплат і пенсій з бюдже-
ту, мізерна допомога багатодітним, виділення онкологічним хворим суми в 3.7 гривень на рік (!) 
на ліки, закриття цілих відділень у психіатричних лікарнях, припинення видачі безкоштовних лі-
ків психохронікам (і цей список можна продовжувати й продовжувати) – усі ці характерні риси 
керування урядами Євгена Марчука, Павла Лазаренка і Валерія Пустовойтенка сприймалися ма-
совою свідомістю як порушення права на життя, що у нас розуміють не так, як у західних краї-
нах, де мова йде про позбавлення життя за рішенням суду. У першу чергу соціальними й еконо-
мічними причинами викликана демографічна криза, щорічно населення країни зменшується при-
близно на 400 тис. чоловік. 

Уряду Ющенка вдалося переламати на короткий період ці тенденції. Змінивши умови робо-
ти на енергоринку, заборонивши бартер, уряд домігся такого успішного наповнення бюджету, 
що в 2000 році дохідна частина перевищила витратну. Немов за помахом чарівної палички, стали 
зникати борги бюджету із зарплатні і пенсій, пенсії були збільшені, зменшилася сума зовнішньо-
го боргу, економічне зростання країни стало одним з найбільш динамічних у Східній Європі. Рі-
вень доходів українців почав, хоч і дуже повільно, але зростати. Межа бідності на першу половину 
2000 року була встановлена в розмірі 90.7 грн., на друге півріччя – 118.3 грн., на 2001 рік – 153 
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грн. Після відставки уряду Ющенка ця позитивна тенденція збереглася, але суттєво уповільнила-
ся. За даними Міністерства праці і соціальної політики, на початок 2002 року не менше 25% насе-
лення мали прибуток, нижчий за межу бідності, при цьому доход половини з них не більший, ніж 
120 грн. Через те, що наповнюваність бюджету різко погіршилася, знову з’явилися борги із зар-
плати в бюджетній сфері, а розрекламована пенсійна реформа виявилася спрямованою виключно 
на колишніх посадовців і практично не зменшила тягар бідності на незаможних. І, тим не менш, 
рівень доходів тих, хто був активним і бажав працювати, хоч і дуже повільно, але зростав. Вели-
ку роль у цьому зіграли 7 мільйонів українців, змушених працювати за кордоном. Уповільнилось 
зменшення населення за рахунок збільшення народжуваності. Проте ріст цін великою мірою 
зводив нанівець ріст доходів, і в країні зберігається велика частка населення (за нашими підра-
хунками, приблизно 22-25%), яка має доходи на межі бідності і нижче.  

3. Політична боротьба поступово перетворилася на придушення опонентів з використанням 
будь-яких засобів, зокрема, за допомогою державних органів, у тому числі силових. Це добре 
продемонстрували виборчі кампанії 1998, 1999, 2002, 2004 рр. і референдум 16 квітня 2000 року. 
Порушення політичних і громадянських прав були під час виборів і референдуму найбільш сер-
йозними за всі роки незалежності. Безпардонно і вперто нав’язуючи виборцям «правильний ви-
бір», майже не залишаючи шансів нікому з кандидатів опозиції на контакти з виборцями через 
електронні ЗМІ, не гребуючи ніякими засобами адміністративного тиску для забезпечення потріб-
ного результату, органи виконавчої влади перетворили вибори і референдум у виставу, яка не ви-
кликає ніяких почуттів, окрім приниження, сорому і протесту.  

Після перемоги на виборах 1999 року президентська команда перейшла в наступ, щоб оста-
точно придушити опозицію, ігноруючи при цьому принципи і норми права. Спочатку був факти-
чно організований переворот у парламенті. Зовсім необґрунтовано були визнані легітимними дії 
і рішення «парламентської більшості», що засідала окремо від парламенту в іншому приміщенні. 
Переобравши керівництво парламенту і парламентських комітетів і прийнявши низку інших рі-
шень під час відсутності меншості, більшість істотно порушила загальновизнані міжнародні стан-
дарти парламентської демократії. Наступним кроком, що мав на меті фактично повністю підко-
рити парламент президентові, став референдум 16 квітня 2000 р. про внесення змін до Конститу-
ції за нібито народною, а насправді президентською, ініціативою. Референдум був брутальним 
порушенням Конституції, як у частині внесення доповнень до неї і процедурних гарантій народ-
ного волевиявлення, так і, насамперед, статті 3, яка проголосила гідність людини найвищою со-
ціальною цінністю. Примушення до голосування і залякування носили тотальний і зовсім ідіоти-
чний характер: від збору підписів на підтримку референдуму лікарями у своїх пацієнтів до від-
бирання портфелів вчителями у своїх учнів, щоб їхні батьки прийшли до школи забрати портфелі 
своїх чад і там проголосували. А студентам і викладачам адміністрація вузів наказала принести 
довідки, що підтверджують їхню участь у святі демократії. Тим не менше, референдум провали-
вся, у опозиції і суспільства в цілому вистачило сил для опору цій національній авантюрі. Проте 
суспільство в цілому було ще слабким, а влада сильна і мала намір, як і раніше, тримати під кон-
тролем геть усе. Це добре продемонстрували парламентські вибори 2002 року. Задіявши всі ре-
сурси і програвши проте з тріском вибори, партія влади зуміла за рахунок залякування, шантажу, 
підкупу створити найбільшу фракцію в парламенті і вкрала перемогу у блока «Наша Україна». 
З метою збереження владних повноважень були нав’язані інші проекти реформи Конституції, ре-
алізація яких також мала примусовий характер. Опозиції вдавалося опиратися цим спробам при-
душення конституціоналізму, проте питання щодо зміни Конституції на догоду владі залишалося 
відкритим.  

Справа Гонгадзе та плівки майора Мельниченка, дії Комітету «Україна без Кучми» пришви-
дшили процес протистояння влади та народу й оформлення його в політичній сфері на інституцій-
ному рівні. Після відставки уряду Ющенка стало ясно, що з’явилася політична опозиція, яка має 
усі шанси змінити хід подій в країні. Політичне протистояння влади та опозиції ставало все жор-
стокішим і перейшло у відкриту боротьбу у виборчій кампанії 2004 р.  

4. Усе більш жорстокою ставала кримінально-правова політика. Катування і жорстоке повод-
ження під час дізнання і попереднього слідства з метою одержання зізнань, стали повсякденним 
явищем, вони найчастіше залишаються безкарними або, ще гірше, сприймаються як норма. Це 
призводить до поширення свавілля і безкарності правозастосовчих органів з одного боку і поси-
ленню почуття незахищеності в усіх – з іншого. Рівень довіри до міліції впав за ці роки до 5-12% 
(у залежності від регіону). Наша країна – один зі світових рекордсменів за кількістю ув’язнених 
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на душу населення і за кількістю смертних вироків в цей період. Кількість засуджених зросла з 
108,5 тис. чоловік (у тому числі до позбавлення волі – 35%) у 1991 році до 222,2 тис. чоловік (у 
тому числі до позбавлення волі – 37,5%) у 1999 році. Дедалі гострішою ставала проблема пере-
повненості слідчих ізоляторів (СІЗО). На початок 1994 року у СІЗО знаходилося 38,9 тис. чоло-
вік при нормі 11 300 місць, а на кінець 2000 року – 46,2 тис. чоловік при тому, що кількість місць 
збільшилося тільки на 1800. Незважаючи на рекомендації міжнародних організацій скоротити 
терміни перебування під вартою під час попереднього слідства, вони залишилися незмінними, 
максимальний термін може становити 18 місяців. Так і не було введене обмеження термінів су-
марного утримання під вартою під час слідства, ознайомлення зі справою і суду. А при тому, що 
суди направляють на додаткове розслідування приблизно кожну десяту кримінальну справу, не-
рідкі випадки, коли обвинувачувані роками знаходяться в СІЗО, будучи невинуватими, оскільки 
вирок за їх справою не виноситься, а виправдати їх або ж змінити запобіжний захід суддя не на-
важується. До речі, кількість виправдувальних вироків усі ці роки не перевищувала 0,35%. Умо-
ви ж утримання під вартою в СІЗО самі по собі є жорстокими і нелюдськими. Різке погіршення 
економічної ситуації позначилося і на фінансуванні СІЗО й установ виконання покарань (УВП) – 
витрати на харчування за ці роки скоротилися до 8-12 копійок на день на одного ув’язненого у 
1998-1999 роках, а на медичне обслуговування – до 4-7 копійок. Таким убогим фінансуванням 
можна пояснити високу захворюваність і смертність у місцях позбавлення волі. У 1999 році по-
мерло 3081 ув’язнених, що майже сягає рівня смертності по країні в цілому (14 чоловік на тися-
чу), і це при тому, що в ув’язненні знаходяться здебільшого молоді працездатні люди (майже по-
ловина – у віці до 30 років). 

Введення нового Кримінального кодексу, судового контролю за арештами не розвантажило 
кримінально-виконавчу систему, як очікувалося. Покищо репресивний характер кримінально-пра-
вової політики зберігається. Кількість засуджених, які позбавлені волі, зменшується дуже повільно. 
Не зменшується кількість підозрюваних у вчиненні злочину, для яких суди обрали запобіжний захід 
у вигляді утримання під вартою, отже, умови утримання в СІЗО залишаються жорстокими. Загальна 
кількість позбавлених волі зберігається на рівні 190-200 тисяч. Завдяки збільшенню фінансування 
кримінально-виконавчої системи зменшилася смертність, проте вона ще залишається достатньо ви-
сокою. Не вирішується адекватно проблема з хворими на туберкульоз.  

Реформа судової системи загальмована. Слід зауважити, що люди стали набагато частіше 
звертатися до суду. За 10 років кількість цивільних позовів збільшилася більш, ніж у 2.5 рази, 
при цьому кількість скарг на неправомірні дії (або бездіяльність) органів державної влади і поса-
дових осіб виросла в 50 разів. Усе більш явно суди прагнуть бути незалежними. Було прийнято 
чимало рішень у резонансних справах, що йдуть врозріз з побажаннями виконавчої влади, це ви-
кликало приступи роздратування у вищих посадових осіб країни. Про залежність судів від вико-
навчої влади і фактах її втручання в їх діяльність неодноразово говорили колишній голова Вер-
ховного Суду Віталій Бойко, його заступники і судді Верховного Суду. Оплата праці суддів та-
кож залишає бажати набагато кращого.  

Відбулися деякі зміни на краще в проблемі запобігання катувань. У грудні 2000 року смерт-
на кара була визнана Конституційним судом такою, що суперечить Конституції, замість неї було 
введене довічне ув’язнення. Катування визначене як окремий склад злочину в новому Криміна-
льному кодексі України. Установи виконання покарань стали більш відкритими. Завдяки прин-
циповій позиції Міністерства оборони і Головної військової прокуратури, розширенню їх співро-
бітництва з правозахисними організаціями стало менше тяжких випадків прояву «дідівщини» в 
армії. Зусиллями правозахисних організацій проблема катувань і жорстокого поводження стала 
привертати значно більшу увагу засобів масової інформації. Органи МВС стали більш відкритими.  

5. Дедалі більше обмежувалася свобода слова. Контроль над мас-медіа ставав усе більш жо-
рстким і безпардонним, особливо над електронними ЗМІ. Практично зникли незалежні інформа-
ційно-аналітичні програми. Можливість журналістів вільно висловлюватися прямо залежала від 
політичних поглядів, інтересів і можливостей власника каналу, тієї фінансово-політичної групи, 
що його утримувала. У кожному ЗМІ були (і є) дозволені теми для критики й сфери, яких не мо-
жна торкатися. Оскільки усі фінансово-політичні групи залежали від Президента, то він мав бути 
поза критикою. Це неписане правило порушувалося в періоди загострення політичної боротьби 
між Президентом і парламентом, між Президентом і опозицією (видання, контрольовані Павлом 
Лазаренком, Євгенієм Марчуком, Олександром Морозом) під час парламентських і президентсь-
ких виборів. Проте висловлювати відверто опозиційну думку стало дуже важко: виконавча влада 
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поступово виробила великий арсенал засобів, що змушують опозиціонерів замовкнути. З часом 
він ставав дедалі багатшим і різноманітнішим: закриття ЗМІ (адміністративним рішенням у ви-
падку газети «Правда України», позбавлення ліцензії, перерозподіл частот), ускладнення правил 
реєстрації, безліч перевірок різними контролюючими органами – КРУ (чиї перевірки, взагалі, не-
законні у відношенні до недержавних структур), податкової адміністрації, пожежних тощо (при-
чому об’єктом перевірки були не тільки ЗМІ, а і ті бізнес-структури, що їх фінансували), блоку-
вання рахунків у банку, відмови типографій друкувати тиражі і навіть вилучення готових тира-
жів, відмови у централізованому поширенні видань, залякування і навіть побиття журналістів. 
Після парламентських виборів 1998 року для переслідування опозиційних видань стала викорис-
товуватися Служба безпеки.  

Одним з потужних і поширених інструментів для тиску стали також судові позови урядових 
чиновників про захист честі і гідності з безглуздо величезними сумами відшкодування моральної 
шкоди. На жаль, суди частіше задовольняли позови, що іноді приводило до руйнування газети. 
Так, газета «Всеукраїнські відомості» перестала виходити після задоволення нісенітного позову 
про захист честі і гідності з величезною сумою відшкодування моральної шкоди – 3.5 млн. гри-
вень. Щоб заткнути рота критикам, поряд з цивільними позовами про захист честі і гідності ви-
користовувалося також кримінальне переслідування за наклеп. За даними Міністерства юстиції, 
у 1998-2000 роках і перші 6 місяців 2001 року 372 особи були засуджені за наклеп, у тому числі 
вісім осіб були позбавлені волі.  

У 2000-2001 рр. коло свобод слова і друку дещо розширилося. Відкриття у 2000 році чима-
лої (для України) кількості новинних сайтів, таких, як korrespondent.net, FORUM, «Українська 
правда» та інших значною мірою пожвавило інформаційний простір України. Мережеві видання 
відтягнули чималу кількість досвідчених журналістів із друкованих ЗМІ. Багато-які випробувані 
владою засоби контролю тут не спрацьовують. Крім того, журналісти відразу скористалися касе-
тним скандалом, розширили коло розглянутих тем і зробили обговорення набагато гострішим. 
Проте говорити про істотне розширення свободи ЗМІ, на мій погляд, не можна. Незалежної жур-
налістики в країні, як і раніше, практично не існує, журналісти і досі так само змушені знаходи-
тися в межах, обумовлених власниками ЗМІ. До успіхів (вони досягнуті багато в чому завдяки 
зусиллям правозахисних організацій) варто віднести вилучення наклепу й образи з нового Кри-
мінального кодексу і прийняття 25 травня 2001 року Пленумом Верховного Суду України про-
гресивної постанови «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди», у якому Верховний Суд наполегливо рекомендує судам застосовувати Європейську 
конвенцію захисту прав людини й основних свобод. У 2000-2004 роках було багато прецедентів 
застосування 10 статті Конвенції судами України у справах за позовами проти ЗМІ, де відмова в 
позові аргументувалася позицією Європейського суду з прав людини. У цілому можна сказати, 
що позови до журналістів про захист честі і гідності стали набагато частіше вирішуватися на їх 
користь, якщо журналісти були сумлінні. Так, наприклад, усі відомі позови проти журналістів 
про захист честі і гідності, подані генералами МВС, були ними програні. 

У середині 2002 року почався новий наступ на свободу ЗМІ, насамперед електронних, де ви-
користання «темників» зробило усі новинні програми схожими і одноманітними. Друковані ЗМІ 
також стали менш цікавими. Очевидним є бажання влади взяти під свій контроль і інтернет, але 
українська інтернет-спільнота покищо опирається цим планам.  

6. Дедалі ширшим ставало засекречування й обмеження доступу до офіційної інформації, що 
мотивувалося захистом інформаційної безпеки держави (а це поняття ніяким законом не визна-
чене). Прогресивні закони, що регулювали доступ до інформації, були фактично зведені нанівець 
підзаконними актами і незаконною практикою, що характеризується широким використанням 
незаконних грифів обмеження доступу до інформації. Зокрема, це такі грифи, як «Опублікуван-
ню не підлягає» (використовується Президентом), «Для службового користування» і «Не для дру-
ку» (використовуються Кабінетом міністрів та іншими відомствами). За нашими спостереження-
ми, число документів з цими грифами різко збільшувалося в період виборчих кампаній і прове-
дення референдуму. Кількість документів із грифом «Не для друку» доходила до 10% від їх 
загальної кількості. Привертає до себе увагу також той факт, що саме Президент України засекре-
чує значно більшу кількість документів, аніж Кабінет міністрів чи будь-яке інше відомство. За-
значені грифи таємності не визначені законом, а порядок роботи з документами під цими грифа-
ми або взагалі не визначений ніяким нормативним актом, або, як у випадку з ДСК, фактично за-
криває доступ до документів під цим грифом.  
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Істотно розширився також обсяг інформації, що відноситься до державної таємниці, «Звід 
відомостей, що становлять державну таємницю» був спочатку опублікований (у 1995 році), а по-
тім засекречений. Усі зазначені факти є брутальними порушеннями українського та міжнародно-
го інформаційного законодавства. Що ж стосується відкритої інформації, то відомства надають її 
вкрай неохоче. У відповідь на інформаційні запити часто надходять відписки, а часто взагалі не-
має ніякої відповіді. У 2000-2004 рр. ситуація з доступом до інформації про діяльність органів 
влади стала трохи кращою. У 2000 році у всіх органів виконавчої влади з’явилися власні сайти, 
з’явився також доступ до законопроектів. На настійну вимогу правозахисних організацій у бере-
зні 2001 року Службою безпеки України був розсекречений «Звід відомостей, що становлять 
державну таємницю». У цілому доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних 
органів, залишається серйозною проблемою. Прийняті 11 травня 2004 р. зміни до законів про ін-
формацію та про друковані ЗМІ суттєво звузили обсяг права на інформацію і свободу ЗМІ: тепер 
дозволено працювати тільки з інформацією, відкритою за режимом доступу. При цьому за роз-
голошення журналістами інформації для службового користування передбачена адміністративна 
відповідальність, а яка саме інформація класифікована як відомості з грифом ДСК – наразі неві-
домо. Фактично це означає введення цензури. 

7. Скасування прописки поставило завдання про створення реєстрації фізичних осіб. Основ-
ні рішення держави, прийняті в цій сфері, на жаль, мають на меті створення ефективного механіз-
му стеження за приватним життям українців. Тривалі дискусії на тему, який державний орган має 
провадити реєстрацію – МВС чи міністерство юстиції, чи окремо створений спеціальний орган, 
якими мають бути реєстри, як має бути забезпечений захист персональних даних, закінчилися 
несподівано прийняттям 30 квітня 2004 року Указу Президента. Указ визначає, що реєстрацію має 
здійснювати МВС на базі Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, яка розробля-
ється, починаючи з 1996 року, і введення в дію Єдиного реєстру фізичних осіб має бути приско-
рене. Відповідної реакції опозиції на цей Указ, який фактично порушує Конституцію і відкидає 
низку існуючих законопроектів, не було. Фактично таке вирішення проблеми реєстрації фізич-
них осіб означає застосування єдиного багатоцільового ідентифікаційного коду особи, що при-
зведе до можливості об’єднання всіх баз даних, де міститься інформація про особу. Можна чека-
ти загострення конфліктів в цій сфері, що пов’язані з масовою відмовою православних від іденти-
фікаційного коду. Загалом успіх цих планів буде означати перетворення України в поліцейську 
державу.  

Варто зазначити, що деякі порушення прав людини з перерахованих вище несумісні з рівнем 
свободи, характерним для посттоталітарних суспільств, і тому були предметом особливої уваги 
правозахисних організацій. Мова йде про те, що багато порушень прав людини є характерними 
для країн перехідного періоду від тоталітаризму до демократії, хоч і виявляються в них у різній 
мірі: жорстокість поліції, закритість влади; порушення виборчих прав, маніпуляції суспільною 
свідомістю через ЗМІ; бідність людей похилого віку тощо. А є порушення нетипові, вони серйо-
зні і небезпечні, оскільки означають наступ влади на свободу народу і загрожують реставрацією 
тоталітаризму. До таких порушень слід віднести політичні переслідування, поєднані з насильст-
вом та/або обвинуваченням у кримінальному злочині; насильницькі зникнення; використання 
силових структур, зокрема, поліції та служби безпеки, у політичних цілях; позбавлення волі жу-
рналістів у зв’язку з виконанням ними професійних обов’язків; бідність людей, що працюють; 
порушення прав меншин, поєднане з насильством тощо. На жаль, з перерахованого до України 
не має відношення в розглянутий період тільки останнє (за деякими виключеннями насильства 
відносно ромів). З правами меншин ситуація в цілому була відносно благополучною, так само, як 
і з деякими іншими правами і свободами – свободою думки, совісті і релігії, свободою асоціацій, 
свободою пересування, правом на повагу до сімейного життя, рівністю в правах чоловіків і жі-
нок. Більше того, можна, мабуть, стверджувати, що права меншин у нас дотримуються краще, ніж 
в інших посттоталітарних країнах. 

Не можна не бачити, що в нас продовжувала діяти політика подвійних стандартів у ставлен-
ні до прав людини. І все-таки наявність міжнародних зобов’язань в області прав людини стиму-
лювало зміну законодавства і створювало простір для взаємодії правозахисних організацій з дер-
жавою. Участь останніх у коментуванні періодичних доповідей про виконання конвенцій ООН 
(Україна є учасником 16 з 25 міжнародних угод ООН про права людини) мала чимале значення 
для привертання уваги суспільства до проблем, що розглядалися. З листопада 1995 року Україна 
стала членом Ради Європи і, згодом, учасником ряду європейських конвенцій з прав людини, 
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українці одержали право звертатись до Європейського суду з прав людини у випадку порушення 
їх громадянських і політичних прав і почали освоювати ці нові можливості. Кількість звернень 
до Європейського суду поступово зростала, вони ставали більш якісними, результатом цього 
стало прийняття Судом 78 рішень з прийнятності та 23 рішень по суті за скаргами проти України 
(станом на 1 серпня 2004 року). Це має суттєво вплинути на зміни у правовій системи. 

У нашій країні українську конституцію вважають однією з кращих у Європі. З цим поглядом 
важко погодитися, на нашу думку, Україна ще не доросла до органічного конституціоналізму, і 
другий її розділ, присвячений правам і свободам, добре це ілюструє. Так, формулювання прав і 
свобод практично цілком запозичені з пактів ООН 1966 року і Європейської конвенції прав лю-
дини й основних свобод. Але, на наш погляд, включення до конституції соціальних і економіч-
них прав та інших пустопорожніх соціальних гарантій – помилка авторів конституції. Ці права 
не можуть бути виконані державою і не можуть бути нормами прямої дії. Конституція грішить 
також великою кількістю обмежень громадянських і політичних прав. Усі наступні після її при-
йняття роки ясно показали, що такі обмеження, як «моральність населення», «захист репутації», 
«в інтересах суспільного порядку» визначаються не законом, а живою владою. У цьому виявля-
ється презумпція патерналізму держави: чиновники краще громадян розуміють, що морально, а 
що ні, що на користь суспільному порядку, а що ні. Загальні і спеціальні обмеження, приведені 
на додаток декларованому праву, можуть звести нанівець майже усі права і свободи. Тому пряма 
дія цих конституційних норм дуже сумнівна. Крім того, Конституція не припускає звернення до 
Конституційного Суду звичайних судів, не кажучи вже про громадян. Громадяни можуть звер-
нутися до Конституційного Суду тільки з проханням про тлумачення конституційних норм і 
тільки у випадках різного застосування цих норм адміністративними органами. З тисяч заяв гро-
мадян про тлумачення норм Конституції Конституційний Суд розглянув тільки декілька. Інакше 
кажучи, конституційна система захисту прав людини фактично не працювала, а Конституційний 
Суд був лише арбітром між різними гілками влади. Щоправда, він спочатку виявився набагато 
кращим арбітром, ніж можна було очікувати, оскільки прагнув бути незалежним, незважаючи на 
тиск з боку виконавчої влади, але пізніше його рішення більше розчаровували. 

У 2004 році усі перелічені вище тенденції порушення прав людини загострилися ще більше і 
повною мірою проявилися під час виборчої кампанії. Вона проходила під знаком протистояння 
сили влади і сили народу, який і винайшов сили і мужність перебороти владу. Підґрунтя цієї пе-
ремоги – вихід на арену активних дій двох небитих поколінь, позбавлених комплексу неповно-
цінності і маючих модерне світосприйняття, посилення невеликого та середнього бізнесу, від-
критість країни, масові поїздки українців за кордон, зростаюча зрілість масової свідомості і гото-
вність до змін, посилення громадянського суспільства і, зокрема, правозахисту. Молодіжні рухи 
2004 року були підсвідомо (а для певної частини молоді – свідомо) правозахисними, це був, так 
би мовити, правозахист в нападі, що виявилося навіть на семантичному рівні – у гаслі «Свободу 
не спинити!». 

Як сказав Вацлав Гавел, президентські вибори в Україні означали похорон залишків україн-
ського посткомунізму. Подзвін, що лунав на столичному майдані Незалежності – саме по ньому. 
І ще раз підтвердилася істина: політичний режим, який порушує права людини все більше і бі-
льше, рано чи пізно приречений на поразку.
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I. ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ2 

1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА КОНСТИТУЦІЙНОГО УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД 

Конституція України 1996 року закріпила систему владних відносин, яка на той момент фак-
тично склалася – напівпрезидентську унітарну республіку з парламентом, реально позбавленим 
контрольних повноважень, відносно слабкою судовою системою, а також урядом без суттєвих 
політичних функцій і тому постійно залежним від прямої президентської підтримки. Загалом, 
безвідповідальність держави перед суспільством у новій Конституції України зберігалася майже 
на рівні радянських часів. 

Роль головної й водночас «тіньової» влади в державі виконувала Адміністрація Президента – 
непідзвітна нікому, всім керуюча, але фактично безконтрольна владна структура. Уряд мусив ви-
конувати розпорядження не тільки Президента, але й глави Адміністрації і нести всю повноту від-
повідальності за стан справ у державі. При цьому Прем’єр-міністр часто-густо мусив виконувати 
роль такого собі хлопчика для побиття. Не дивно, що урядовці на цій посаді мінялися практично 
щороку. 

Усе це, до певної міри, зумовило роль Конституції як фактору не стільки динамізму, скільки 
стагнації в українських соціально-економічних та політичних перетвореннях. При цьому Кон-
ституція уособлювала в собі доволі еклектичний правовий текст з великою кількістю компроміс-
них норм, які різні політичні актори – від комуністів до «зелених» – сприймали по-своєму. Втім, 
закладені в Конституції протиріччя досить швидко стали виявлятися навіть поза суто партійними 
розбіжностями й суперечками. Вже невдовзі після її прийняття, в суспільстві почали точитися 
розмови про необхідність внесення до конституційного тексту змін та доповнень. 

Загалом, Конституція 1996 року стала адекватним віддзеркаленням типових для посттоталі-
тарної країни патерналістських державницьких устремлінь і традицій. Держава проголошувалася 
національною святинею, мала монопольні важелі впливу в політиці, економіці, культурі, освіті 
та охороні здоров’я. Водночас, вона продовжувала виступати найсильнішим гравцем на ринку, 
головним культурним арбітром в царині ідей, гарантом добробуту, зайнятості, пенсій та фізично-
го здоров’я громадян. 

Не дивно, що свобода як категоріальне, а не інструментальне поняття («liberty», на відміну від 
«freedom»), не тільки не стала головним пріоритетом Конституції, але й не згадувалася в пере-
ліку її вищих соціальних цінностей та пріоритетів. Політичні, громадянські та особисті права та-
кож зазнавали досить суттєвих обмежень. Наприклад, у статті 34 Конституції нараховувалось 
13 прямих обмежень свободи слова. Ще два обмеження свободи вираження поглядів (на випа-
док воєнного або надзвичайного стану) передбачалися в окремих статтях Основного Закону. 

Другий розділ Конституції України, що нараховував майже третину з загальної кількості 
конституційних норм, містив велику кількість прямих запозичень з двох загальновідомих міжна-
родних пактів ООН про права людини 1966 р., але при цьому в суто юридичному сенсі не розрі-
зняв норми Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, які держава мусить викону-
вати за будь-яких обставин, і положення Міжнародного пакту про соціальні, економічні та куль-
турні права, можливість реалізації яких пов’язується, як відомо, з реальним економічним станом 
тієї або іншої країни. Йдеться про те, що соціально-економічні права, як правило, вважаються нор-
мами прямої дії лише за наявності спеціальних офіційних коментарів, якими визначаються конк-
ретні параметри судового захисту так званих «позитивних», тобто існуючих за рахунок активно-
сті держави прав і свобод. 
                                                        
2 Підготовлено головою правління УГСПЛ та співголовою Харківської правозахисної групи Євгеном Захаровим і конституцій-
ним експертом Харківської правозахисної групи Всеволодом Речицьким. 
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Таким чином, пряме копіювання західних зразків мало в даному випадку своїм наслідком 
суто ідеологічний, значною мірою навіть демагогічний ефект. Наприклад, й досі відверто про-
блематичними в Україні виглядають записані в Конституції «право на житло» (стаття 47), «право 
на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, жит-
ло» (стаття 48), «право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування» (стаття 
49), «право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди» (стаття 50), а також інші позитивні права, які в нинішніх українських умовах 
перетворилися для значної кількості громадян на справжню фікцію. 

У цьому ж контексті варто згадати також про право кожного працюючого «на відпочинок» 
(стаття 45), а також альтруїстичні обіцянки держави сприяти «розвиткові лікувальних закладів», 
дбати «про розвиток фізичної культури і спорту» (стаття 49) та інші. Таким чином, хоча в статті 
55 української Конституції стверджується, що всі «права і свободи людини і громадянина захи-
щаються судом», реально більшість соціальних, економічних та культурних прав у тому вигляді, 
в якому вони записані в нині діючій Конституції, захистити в суді неможливо. 

Це, в свою чергу, призводить до зневіри пересічного громадянина не тільки у можливості 
захистити свої права в судовому порядку, але й до глибокої недовіри суспільства до обіцянок по-
літичних лідерів Української держави взагалі. Оскільки Конституція не передбачила можливості 
звернення зі скаргами в Конституційний Суд для звичайних суб’єктів права (громадян, громад-
ських правозахисних організацій, судів загальної юрисдикції, крім Верховного Суду, багато з 
проголошених у Конституції 1996 року прав і свобод стали справді відверто символічними фе-
номенами. 

Важливим, за станом поточного 2004 року, залишається також питання про конституційне 
право на приватну власність та підприємницьку діяльність (статті 41 та 42). Відповідно до статті 
92 Конституції, правовий режим власності визначається «виключно законом». Це означає, що 
змінювати параметри режиму власності можна в порядку внесення змін до поточного (ординар-
ного) законодавства. На нашу думку, засади (принципи) правового режиму власності в Україні 
слід було б детальніше визначити безпосередньо в конституційному тексті. Оскільки власність в 
соціально-економічному сенсі є невіддільною від громадянського статусу людини, правові гара-
нтії власності повинні, на наше переконання, закріплюватися правовими гарантіями найвищого 
рангу. 

Натомість в Україні сталося так, що будь-який склад українського парламенту й уряду (це 
підтверджують навіть наслідки Помаранчевої революції) може змінювати де-факто правовий ре-
жим власності. З іншого боку, залишається дещо незрозумілим, чому, наприклад, гарантії підпри-
ємництва, конкуренції та інші антимонопольні заходи визначаються в Україні виключно законом. 
Тобто, неясно, чому уряд не може за Конституцією встановлювати й запроваджувати власні, додат-
кові до встановлених законами гарантії економічної свободи? 

Конституція України 1996 року визнає, що «примусове відчуження об’єктів права приватної 
власності може бути застосоване ... з мотивів суспільної необхідності». Мусимо визнати, що це 
правило використовувалось не тільки за часів президентства Л.Кравчука та Л.Кучми, але й про-
довжує використовуватися вищими посадовими особами країни після перемоги Помаранчевої 
революції. Але ж не треба спеціально доводити, що системна реприватизація, навіть як «справед-
ливий» наслідок Помаранчевої революції 2004 року, може зруйнувати право приватної власності 
не гірше від більшовицької націоналізації. 

За Конституцією 1996 року право приватної власності може бути скасоване державою також 
в умовах воєнного або надзвичайного стану. На жаль, навіть у 2004 році визнання (невизнання) 
режиму приватної власності стосовно багатьох об’єктів господарювання все ще залишалося хоча 
й сумнівною, але цілком дієвою прерогативою держави. 

Оскільки відчуження об’єктів права приватної власності з «мотивів суспільної необхідності» 
є прямо передбаченим Основним Законом, норма про «наступне повне відшкодування їх вартос-
ті» (стаття 41) справи суттєво не міняє. В практичному сенсі дана норма означає, що в разі потреби 
держава може не виходити на ринок власності в якості звичайного суб’єкта. Але це водночас до-
водить, що Українська посттоталітарна держава все ще продовжує ставити свої інтереси вище 
від інтересів особи або громадянського суспільства. 

Таким чином, забезпечення державою «соціальної спрямованості економіки» (стаття 13), а 
також весь контекст статті 41 Конституції України означають традиційну для пострадянської 
держави зверхність не тільки до особи-власника, але й до ринку та економічної свободи взагалі. 
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Про це також свідчить стаття 74 Конституції, яка забороняє проведення всеукраїнських референ-
думів з питань податків або бюджету. 

Ще один приклад конституційної підтримки монополізму держави та захисту її політичного 
курсу від безпосереднього впливу громадянських структур демонструє стаття 44, яка визначає 
право людини на страйк виключно «для захисту своїх економічних і соціальних інтересів». Реа-
лізація даного права, як говорить Конституція, може до того ще й обмежуватися законом з ура-
хуванням «необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод ін-
ших людей». 

Загалом, правовий режим страйків в України означає, що страйки з політичними вимогами 
за Конституцією 1996 року заборонені. Проте навіть в 2004 році на території країни в державній 
власності залишалась величезна кількість промислових об’єктів. Останнє, в свою чергу, автома-
тично доводить, що страйків за політичними причинами та мотивами в сучасній Україні уникну-
ти неможливо. Зрештою, що інше залишається робити найнятим державою вчителям, лікарям і 
науковцям, яким навіть на чотирнадцятому році незалежності уряд виплачує мізерну заробітну 
платню та ще й не в повному обсязі? 

З огляду на вимоги часу, ми вважаємо, що Конституція України містить в собі неприпусти-
мо велику кількість непрямих обмежень громадянських, політичних та особистих прав і свобод. 
Наприклад, можна стверджувати, що такі конституційні перестороги чи приводи для обмежень 
громадянських прав, як «інтереси національної безпеки», «територіальна цілісність», «громадсь-
кий порядок», «охорона здоров’я населення», «захист репутації або прав інших людей» в ряді 
випадків зовсім не сприяють швидкому економічному просуванню країни вперед. 

В цілому, загальні конституційні обмеження (їх перелік подано в статті 64), а також окремі 
спеціальні обмеження, що наводяться на додаток до кожного конкретно проголошеного права 
або свободи (статті 29-39 Конституції) можуть, як ми вважаємо, при потуранні влади суттєво за-
гальмувати український поступ. У даному контексті справу не рятує навіть вимога статті 8 Основ-
ного Закону щодо прямої дії всіх проголошених в Конституції норм (у тому числі прав і свобод). 

Оскільки всі передбачені в Конституції України 1996 року норми про обмеження суб’єктив-
них прав і свобод людини не містять в собі загальної презумпції бути «необхідними в демократи-
чному суспільстві» (вимога Європейської конвенції з прав людини та основних свобод 1950 року), 
то пропорційність втручання держави в реалізацію прав людини та основних свобод за стандарта-
ми Європейського суду з прав людини виміряти неможливо. 

Слід також звернути увагу на те, що в Європейській конвенції 1950 року йдеться про «права 
людини та фундаментальні свободи», а в Конституції України 1996 року – лише про «права і сво-
боди людини». Це означає, що в сучасній Україні, як і раніше, юридична особа (наприклад, газета, 
інший ЗМІ) не може подати скаргу до суду щодо захисту порушених державою конституційних 
прав і свобод. 

Загалом, підхід українського Основного Закону до захисту ним же проголошених прав і сво-
бод людини є надміру максималістським й водночас пуританським. З одного боку, «людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю» (стаття 3), з іншого – «жодна ідеологія не може визнаватись державою як 
обов’язкова» (стаття 15). 

З одного боку, «кожен зобов’язаний... не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 
людей» (стаття 68) і «будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за за-
коном» (стаття 52), з іншого – «забезпечення... інформаційної безпеки є... справою всього Україн-
ського народу» (стаття 17). 

Безумовно, канони права вимагають рахуватися з інтересами інших людей і не перетворюва-
ти реалізацію прав однією особою в агресію, спрямовану на інших суб’єктів права. Однак в реа-
льному житті, а тому й в судовій практиці завжди існує конкуренція інтересів, а відтак, і окремих 
суб’єктивних прав та свобод. 

Зокрема, як писав у свій час М.Монтень, з невигідного стану одного суб’єкта права може 
випливати певний зиск для іншого суб’єкта. Важко не погодитись також із думкою Г.Спенсера 
про те, що досконале право повинно брати до уваги не тільки розум, але й інстинкти людини, а 
тому не намагатися завищувати свої вимоги до індивідуальних моральних чеснот. Не викликає 
сумніву, що будь-яка органічна конституція повинна рахуватися з логічно-раціональними риса-
ми людської поведінки, але природа людини передбачає також суттєвий емоційно-прагматичний 
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аспект. Тобто органічний конституційний закон за своїми параметрами не повинен перевищува-
ти середню емоційну матрицю homo sapiens. 

Прийнято також вважати, що суспільні інтереси не можна передбачити відразу для цілої ни-
зки людських поколінь. Єдиною сталою рисою суспільства, писав Ч.Беккаріа, є його динамізм, 
що передбачає також мінливість його образу справедливого. На тлі наведеної юридичної аксіо-
матики українська Конституція виглядає як документ розуму, який поки що не спромігся подо-
лати чари відомих марксистських схем. Наприклад, уявлень про громадянське суспільство як про 
піраміду суто раціональних активностей. 

Таке розуміння відображається в буквалізмі конституційної вимоги покарання за «будь-яке 
насильство над дитиною» (стаття 52); ідеалізмі «рівних прав і обов’язків» кожного з подружжя в 
сімейних відносинах (стаття 51); максималізмі претензії щодо «рівних можливостей у виборі про-
фесії та роду трудової діяльності» (стаття 43) тощо. 

Свого часу котрийсь з українських публіцистів назвав проект Конституції України в редакції 
від 26 жовтня 1993 року «інструкцією для українського народу». На жаль, ми мусимо констату-
вати, що ця іронічна характеристика й донині зберігає свою дотепність. 

2. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА 2004 РОКУ І ПРАВА ЛЮДИНИ 

Конституційна реформа за станом на 31 грудня 2004 року юридично репрезентована Зако-
ном № 2222-IV «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року. В основу 
даного Закону було покладено законопроект № 4180 про внесення змін до Конституції України в 
остаточній редакції Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по опрацюванню 
проектів законів України про внесення змін до Конституції України від 21 червня 2004 року. 

Проект пройшов необхідну процедуру розгляду у Конституційному Суді України й одержав 
санкцію Суду стосовно можливості його внесення на голосування до Верховної Ради України. 
Внесений до парламенту законопроект № 4180 був суттєво відмінним від законопроекту № 4105, 
який уже був проголосований у Верховній Раді України раніше, але не отримав необхідної ква-
ліфікованої (300) більшості голосів. Отже, остання версія законопроекту № 4180 була суттєво 
відмінною від проекту з тим самим номером, який був предметом розгляду у Венеціанській Ко-
місії в грудні 2003 року. 

Закон № 2222-IV є суттєво відмінним від своїх попередників (законопроект № 4105, перша 
версія законопроекту № 4180) вже хоча б тому, що в ньому передбачається обрання Президента 
України на всенародних виборах. Водночас Закон № 2222-IV є значно менш радикальним зако-
ном про внесення змін до Конституції України, ніж його попередники. Проте навіть в оновлено-
му вигляді він, на нашу думку, не сприяє позитивним змінам в політичній системі України. 

Як і його невдалі попередники, Закон № 2222-IV передбачає обрання народних депутатів 
(членів парламенту) України на суто пропорційній основі. В цьому відношенні він – тепер вже на 
вищому конституційному рівні – закріплює процедуру виборів, яка раніше була передбачена по-
точним законодавством. На наш погляд, вибори депутатів парламенту на виключно пропорційній 
основі є недостатньо виваженою спробою поліпшення українського виборчого законодавства. 

Як результат політичного компромісу, пропорційна система виборів в український парла-
мент існує тепер на рівні конституційного і ординарного законів. Однак перед запровадженням 
такої зміни виглядало б доцільним випробувати нову систему виборів до Верховної Ради спочат-
ку на практиці, а вже потім, в залежності від результатів такого випробування, вирішувати пи-
тання про її закріплення на конституційному рівні. Адже нова схема виборів поки що не зареко-
мендувала себе позитивно на практиці. В конституційному сенсі це виглядає неоптимальним, у 
політичному – свідчить про неврівноваженість та невиправданий поспіх. 

Чи виграла щось від запровадження пропорційної системи українська спільнота – наразі ска-
зати неможливо. Хоча фінальна версія української конституційної реформи стала найбільш по-
міркованою з усіх, що пропонувалися раніше, її ефект можна буде спостерігати вочевидь не най-
ближчим часом. Загалом, нова конституційна схема є відносно простою. Відтепер Президент ке-
руватиме зовнішньою політикою країни, обороною, внутрішньою безпекою, а також головами 
місцевих державних адміністрацій. Решту справ внутрішнього політичного менеджменту вирішу-
ватиме Кабінет Міністрів і Рада національної безпеки і оборони. Послаблення виконавчої верти-
калі влади очевидне, але саме до цього реформатори, схоже, прагнули. 
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Системним недоліком конституційної реформи є, на нашу думку, віднесення окремих мініс-
трів Кабінету Міністрів України (в сенсі їх призначення на посаду та фактичного підпорядкуван-
ня) до Президента України, а решти – до Верховної Ради та Прем’єр-міністра України. Як ми вже 
зазначали раніше, внаслідок нового порядку призначень і підпорядкувань зовнішня та внутрішня 
політика України опиняються в різних руках. 

Оскільки посада Президента України за реформою залишається не тільки представницькою, 
але й реально впливовою стосовно окремих виконавчих функцій (зовнішня політика, внутрішня 
безпека й оборона), остільки на практиці це загрожує деформацією виконавчої вертикалі, відвер-
то непродуктивною конкуренцією Президента, Прем’єр-міністра та Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України (РНБО) в рамках загальної гілки державної виконавчої влади. 

Якщо згадати, що конкуренція посад спікера й Президента в Україні вже існує, логіка кон-
ституційної реформи видається ще менш зрозумілою. Простіше кажучи, конкуренція вищих по-
сад, які належать до різних гілок влади є конституційно вмотивованою. Натомість логіку конку-
ренції вищих державних посад в межах однієї (виконавчої) гілки влади назвати переконливою 
важко. 

Нам здається, що автори конституційної реформи шукали стратегічного компромісу, але 
знайдений ними вихід виявився компромісом кон’юнктурних тактик. В результаті, засуджена ще 
Венеціанською комісією юридична схема знову опинилася піднесеною до конституційного рів-
ня. На наше переконання, таке рішення й така версія політичної реформи робить Україну не сті-
льки парламентською республікою, скільки незручним правовим конгломератом, непослідовним 
у конституційному сенсі європейським політичним новоутворенням. 

Та обставина, що за реформою Президент України може розпустити парламент в трьох випад-
ках (кожен з яких може бути результатом ширшого кола причин) робить тезу про перетворення 
України з президентської республіки на парламентську непослідовною. 

Сьогодні Президент є прямо причетним до формування Кабінету Міністрів й призначення 
голів місцевих державних адміністрацій (української версії губернаторів). Проте на практиці мі-
ністри й голови державних адміністрацій значною мірою залежать також від Прем’єр-міністра. 
Адже, призначивши окремих членів Кабінету Міністрів й голів державних адміністрацій, Прези-
дент залишає останніх під орудою глави Кабінету. Звісно, якби українські губернатори замість їх 
призначення Президентом обиралися на місцях, це могло б стати достатньою причиною для кон-
ституційної реформи. Проте про обрання губернаторів населенням наразі не йдеться. Принцип 
прямої залежності губернаторів від Президента залишився за реформою незмінним. 

Що ж стосується відносин між Президентом і Верховною Радою (парламентом) України, то 
вони за реформою не тільки не змінюються на користь Верховної Ради, але й переходять до бі-
льшої залежності парламенту від волі Президента. Повноваження Президента стосовно розпуску 
парламенту, як вже зазначалося, збільшуються втричі. Тому реформа послаблює вплив Президе-
нта в межах виконавчої гілки влади, але водночас в кілька разів підвищує його контроль за укра-
їнським парламентом. Зрозуміло, що цим реформа перетворює Україну у відносно непослідовну 
парламентську республіку. 

Судова система залишилася за реформою практично неушкодженою. Часткову реанімацію 
загального нагляду прокуратури за дотриманням прав і свобод людини, на нашу думку, підтри-
мати важко. Хоча, за свідченням фахівців, часткове повернення прокурорського нагляду за здій-
сненням прав і свобод громадян пояснюється не так українською правовою нерозвиненістю (так 
вважає офіційний Страсбург), скільки низьким рівнем доходів українського населення. Дійсно, 
захист прав, свобод та інтересів в судах залишається для багатьох пересічних громадян України 
поки що дорогою й казуїстичною процедурою. 

Загалом, якби Україна за рівнем свого громадсько-політичного розвитку стояла суттєво ви-
ще, з реформою можна було б примиритися. Проте Україна – дуже молода демократія, й навряд 
чи застосування парламентських механізмів і процедур для розв’язання більшості її проблем 
справді імпонуватиме її молодій політичній системі. 

Свого часу Г.Арендт, аналізуючи ознаки будь-якої органічної революції, зазначала, що справ-
жні революції завжди розширюють рамки народного представництва. Тобто соціальна база дер-
жавного управління з кожною черговою революцією робиться все більш широкою, демократичною. 
Щось у відвертій протилежності до цього ми спостерігаємо в результаті конституційної рефор-
ми. Адже за реформою безпосередній вплив демосу на українську політику фактично зменшу-
ється. Хоча громадяни України й надалі обиратимуть Президента, а засоби масової інформації 
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працюватимуть, сподіваємось, без цензури і «темників», це суттєво не впливатиме на політичний 
курс країни. Саме тому правові наслідки конституційної реформи можна розглядати під кутом 
зору законодавчої деволюції. 

Зрештою, Президента з пореформеними повноваженнями можна було б обирати в парламе-
нті, й тільки підпорядкованість йому місцевих державних адміністрацій все ще дозволяє розгля-
дати його посаду в якості балансової противаги до законодавчої гілки влади в державі. Якщо в 
подальшому голови державних адміністрацій стануть виборними, всенародне обрання Президен-
та остаточно втратить сенс. 

Слід також врахувати, що після обрання на посаду Президента В.Ющенка Україна одержала 
шанс стати не тільки демократичною, але й позитивно відчуженою (на кшталт країн Прибалти-
ки) від пострадянських республік країною. Але саме тому одної лише присутності Росії на дов-
гих українських кордонах достатньо для доведення необхідності українського президентського 
республіканізму. Йдеться, головним чином, про можливість швидкого президентського реагуван-
ня на зовнішньополітичні російські виклики, яких Україні в майбутньому не бракуватиме. 

В євроатлантичному політичному світі не має великого значення те, парламентською чи 
президентською республікою стане Україна. Однак все виглядає прямо протилежним чином з по-
зицій політичних стосунків України з її східними сусідами. Саме в цьому контексті варто звернути 
увагу на організаційну невпорядкованість українських політичних сил, фракційну егоїстичність 
їхніх інтересів, все ще неподолану демагогічність національних парламентських дебатувань. 

Парадокс конституційної реформи полягає також у тому, що розмиваючи надалі в строкато-
му парламентському середовищі відповідальність за стратегічні рішення в країні, реформа демон-
струє різко зрослу політичну вимогливість до тактичних парламентських маневрів і операцій. 
З одного боку, за поточну внутрішню та стратегічну зовнішню (визначення засад) політику Украї-
ни відповідатимуть паралельно Кабінет Міністрів і Верховна Рада України. З іншого – для належ-
ного виконання даної ролі в парламенті запроваджується безпрецедентна фракційна дисципліна. 

Так, якщо за статтею 81 діючої Конституції України рішення про дострокове припинення по-
вноважень народного депутата України у випадках складення повноважень за особистою заявою, 
а також припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України приймати-
меться Верховною Радою України, то за реформою... «у разі невходження народного депутата 
України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутат-
ської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного 
депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підста-
ві закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку 
політичних партій) з дня прийняття такого рішення». 

Втім, новий порядок позбавлення депутатських повноважень свідчить не тільки про запро-
вадження жорсткої фракційної дисципліни у Верховній Раді, але й про нівеляцію ролі особистос-
ті в українському політичному процесі. Зовні це нагадує консолідацію політичних соратників 
довкола своїх ідейних провідників, відому в Україні ще з комуністичного часу. 

Реформа встановлює також вимогу несумісності депутатського мандата парламентарія з ін-
шими забороненими Конституцією видами діяльності. В свою чергу, невиконання вимог щодо 
несумісності є підставою для примусового припинення депутатських повноважень. 

Таким чином, конституційна реформа відроджує вже призабутий в Україні імперативний 
(партійно-корпоративний) мандат. Народний депутат знову розглядається тут в якості партійного 
пішака, рядового утримувача картки для електронного голосування. Виглядає так, що вибори до 
Верховної Ради України ризикують стати ланкою в механізмі запровадження не стільки електо-
ральних, скільки партійних пріоритетів. Особисті психологічні якості парламентарія, його інди-
відуальний досвід, інтелект, а також географічна належність до певного регіону навряд чи будуть 
тут використовуватися. Загалом, як показують відкриті попередні розрахунки, запровадження 
чисто пропорційної системи виборів до парламенту ризикує призвести до того, що 85-90 % депу-
татського складу становитимуть виключно жителі столиці України Києва. 

Виглядає так, що конституційна реформа перетворює парламент із місця широких публічних 
обговорень на арену поєдинків фракційних гладіаторів. Це прикро, бо в контексті здійснених 
конституційних змін поки що не доводиться говорити про відродження стимулів політичної дії 
за В.Гавелом: морального інстинкту, почуття смаку, прадавньої політичної мудрості, аналітичної 
тонкості почуттів. Навпаки, можна стверджувати, що в частині оновлення статусу народного де-
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путата конституційна реформа вдалася до філософської редукції, правово-логічного спрощення, 
приниження конституційної матерії до вимог пласкої законодавчої тактики. 

Крім того, поєднання голосування за конституційну реформу із внесенням змін до поточно-
го виборчого законодавства було також вразливим етично. Коли фракція «Наша Україна» (лідер 
В.Ющенко) вимагала відставки уряду та Центральної виборчої комісії (ЦВК), а також терміново-
го внесення змін до Закону про вибори Президента, йшлося не про політичні вигоди опозиції, а 
про відновлення органічного права народу України голосувати для здійснення своєї суверенної 
волі. Остання ж стояла не під, а над учасниками українського переговорного процесу. 

Оскільки політичне право обирати й бути обраним передує всім владам, їх гілкам і розгалу-
женням – від парламенту й Президента до Кабінету Міністрів й ЦВК України включно, виборчі 
права громадян України, їх обсяг та режим здійснення не могли бути предметом кон’юнктурних 
домовленостей. 

Це означало принципову неможливість поліпшення українського виборчого законодавства 
під гарантії парламентського голосування за конституційну реформу, як і будь-якого голосуван-
ня взагалі. Воля народу в матеріальному й процесуальному сенсі є суверенною, а тому не може 
підлягати примхам учасників жодного переговорного процесу. Вона є апріорі вищою, органічно 
зверхньою щодо будь-яких лідерів і політичної еліти країни взагалі. 

Тому рішення відносно того, чи робити другий тур президентських виборів чесним і прозо-
рим, не могло й не повинно було залежати від вищих, але все одно приватних, по суті, домовле-
ностей. Цінності, які при цьому безпосередньо зачіпалися, були незрівнянно вищими від інтере-
сів парламентських фракцій чи претендентів на президентську посаду. Крім того, питання кон-
ституційної реформи є взагалі надто важливим, щоб бути «протисненим» в життя під тиском 
короткотривалої кризи. Конституція – це вищий регулятор внутрішнього й зовнішньополітично-
го життя України, й вона жодним чином не повинна бути заручником політичних тактик. 

Так або інакше, але внутрішня політика України стала на майбутнє прерогативою парламен-
ту – політичної інституції, курс якої в умовах України можна зовнішньо коригувати. Як відомо, 
пряма демократія важлива тому, що народ не можна корумпувати фізично. Ця добре відома теза 
Т.Джефферсона вже не раз знаходила своє підтвердження на практиці. Тому збереження автори-
тету й дієвості посади Президента, а також його залежності від прямого народного волевиявлен-
ня лишається в України імперативним завданням. 

Крім того, посада Президента є важливою противагою можливому зовнішньоекономічному 
тискові на Україну. Даний аргумент підсилюється тим, що Україна перебуває на рівні розвитку, 
коли її фінансово-економічна потуга й публічна політика є практично зрощеними. В цих умовах 
особливу роль у політичній системі України має відігравати всенародно обраний лідер. 

Тому запроваджена за реформою редукція статусу Президента до представницьких й зовніш-
ньополітичних функцій виглядає, на наш погляд, загрозливою навіть для забезпечення інтересів 
державної незалежності. Як можна передбачити, корпоративізм у політичній системі України пі-
сля запровадження реформи зросте, а вплив фінансово-економічних груп на парламент набуде 
системного характеру. 

Слід також підкреслити, що головними лобістами конституційної реформи були політичні 
прихильники старого Президента Л.Кучми, а також представники парламентських фракцій, які 
на виборах здобули не більше як по 5-6 % голосів українського електорату. Отже, виглядає невмо-
тивованим, що конституційні ідеї українських політичних аутсайдерів має запроваджувати їх про-
тивник Президент В.Ющенко. 

Втім, запровадження конституційної реформи з радикальною трансформацією повноважень 
Президента між першим і другим туром президентських виборів суперечило навіть просто здо-
ровому глуздові. Адже ні з точки зору права, ні з позицій ефективної політики не повинно було 
статися так, щоб громадяни України в першому турі виборів голосували за Президента з одним 
конституційним статусом, а в другому – за Президента із статусом вочевидь іншим. 

Сотні тисяч людей на майдані Незалежності в Києві стояли на грудневому морозі для того, 
щоб обрати собі сильного лідера. Свідомо й підсвідомо вони розраховували на силу його консти-
туційної посади. Загалом, сила духу й розум людей на майдані були суттєво вищими за ідейну 
тональність української конституційної реформи. Безпрецедентний за своїми масштабами в новіт-
ній історії України, перманентний Помаранчевий мітинг обстоював не зміну формально-юридич-
них інститутів, а заміну фактично корумпованої живої влади. 
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У дні революції українські громадяни протестували не проти недосконалих юридичних обо-
лонок, а проти конкретних особистостей. Подзвін, який півмісяця лунав на столичному майдані, 
став переконливим свідченням похорону залишків українського посткомунізму. Саме там і тоді 
українські громадяни остаточно позбавлялися свого прадавнього політичного страху, а разом з 
тим – духу залежності й рабства. 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На нашу думку, законопроект № 4180 про зміни до Конституції (нині Закон України «Про 
внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 8 грудня 2004 року) потребує повторного 
розгляду Конституційним Судом і так само повторного голосування конституційною більшістю 
голосів у парламенті. Адже після першого розгляду в Конституційному Суді, але до його голосу-
вання в парламенті 8 грудня 2004 року в законопроект були внесені суттєві зміни. Цілком ймовір-
но, що в новій пост-революційній ситуації він буде відхилений парламентом як такий, що вже не 
відповідає актуальним українським потребам. 

Загалом, враховуючи зазначені вище особливості української політичної ситуації, ми пропо-
нуємо переробити законопроект про внесення змін до Конституції України в напрямку принципо-
во інших тем. Йдеться, перш за все, про таке: 

1. Верховна Рада (парламент) України повинна ефективно контролювати діяльність уряду й 
взагалі виконавчої гілки влади в державі через постійні і тимчасові парламентські комітети й ко-
місії. Задля досягнення цієї мети контрольні функції парламенту й вільної громадськості (грома-
дян, неурядових організацій) мають бути на законодавчому рівні суттєво підсилені. 

Цього можна досягти шляхом прийняття відповідних законів: про доступ до інформації; про 
уряд; про громадський контроль за діяльністю державної виконавчої влади; про політичну опо-
зицію. Корисним у даному випадку виглядає також розробка й прийняття спеціального закону 
про імпічмент, а також про парламентські тимчасові, слідчі та інші комісії. 

2. Необхідно суттєво поліпшити українське процесуальне законодавство про Конституцій-
ний Суд. Досі Конституційний Суд України працював, як відомо, в якості арбітра-посередника в 
суперечках між Президентом і Верховною Радою України. При цьому функція конституційного 
захисту прав і свобод людини Конституційним Судом серйозно не здійснювалась. Тому ми вважа-
ємо, що для поліпшення ситуації в майбутньому список суб’єктів подання скарг до Конституцій-
ного Суду має бути дещо розширений. 

3. Необхідно також розробити і прийняти окремий закон про конституційне судочинство, 
оскільки без детального врегулювання процесуальних питань на рівні закону Конституційний 
Суд України надалі не зможе вважатися судом конституційної юрисдикції в повному розумінні 
цього поняття. 

4. Необхідно передбачити в Конституції посилення гарантій незалежності судової влади та 
доступу до правосуддя. 

5. Необхідно змінити конституційний статус прокуратури, залишивши у неї виключно фун-
кції представництва держави в суді: підтримка державного обвинувачення в кримінальних про-
цесах та представництво інтересів держави в цивільних процесах, функціонально вона має стати 
підрозділом Міністерства юстиції. 

6. Необхідно передбачити в Конституції створення Слідчого комітету, куди мають перейти 
слідчі управління МВС, СБУ та прокуратури. 

7. Необхідно ліквідувати Державний комітет телебачення та радіомовлення, його функції за 
Конституцією має виконувати Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення.
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II. ПРАВО НА ЖИТТЯ3 

Право на життя є основоположним правом людини та правом, що забезпечує основні демок-
ратичні цінності. Воно гарантується Загальною декларацією прав людини (стаття 3): «Кожна лю-
дини має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність». Стаття 6 Міжнародного па-
кту про громадянські та політичні права визнає право кожного на життя, додаючи, що це право 
«має бути захищене законом», а також, що «ніхто не може бути позбавлений життя свавільно». 
Право на життя осіб віком до 18 років та обов’язок держави гарантувати це право визнається стат-
тею 6 Конвенції ООН про права дитини. 

Ці положення, що мають універсальний характер, мають також інтерпретуватися в контексті 
інших договорів, резолюцій, декларацій, прийнятих компетентними органами ООН, а також до-
кументів регіональних організацій. До таких належить, в першу чергу, Європейська Конвенція 
про захист прав людини та основних свобод, у статті 2 якої йдеться про право людини на життя 
та про захист цього права. 

Конституція України також зазначає, що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (стаття 3) та «Кожна 
особа має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» (стаття 27). 

Практика Європейського суду з прав людини у тлумаченні права на життя становить особ-
ливий інтерес, так як даний Суд розглядає велику кількість справ у порівнянні з іншими уповно-
важеними органами, а його рішення є обов’язковими при тлумаченні Конвенції. У тлумаченні обо-
в’язків держави згідно зі статтею 2 Конвенції, Суд їх загалом визначає як негативні та позитивні. 
Частиною позитивних обов’язків держави є також процесуальні обов’язки, що стосуються ретро-
спективного розслідування будь-якого насильницького позбавлення життя. 

1. НЕГАТИВНІ ОБОВ’ЯЗКИ 

Протягом тривалого часу поширеним було тлумачення статті 2 про право на життя, згідно з 
яким, окрім дозволу на застосування смертної кари,4 визначаються обставини, за яких представ-
ники держави мають або не мають права на легітимне вбивство. Тобто, за певних обставин пред-
ставники держави, наприклад міліція, мають право застосовувати силу, що може призвести до 
смерті при забезпеченні правопорядку. 

Питання правомірності застосування сили стосується забезпечення правопорядку. Застосу-
вання надмірної сили чи невиправдане застосування вогнепальної зброї становлять грубе пору-
шення права на життя. 

Проте можуть існувати ситуації, коли застосування сили може бути виправданим, оскільки 
було «виключно необхідним». Ці ситуації стосуються самооборони або захисту інших осіб від не-
законного насильства; арешту або запобігання втечі особи під час затримання на законних підста-
вах; правомірного придушення заворушення або повстання.5 

Окрім Конвенції, іншими правовими джерелами, які потрібно брати до уваги при розгляді 
скарг на надмірне застосування сили, є стандарти ООН, основні принципи застосування сили та 
вогнепальної зброї представниками правоохоронних органів,6 принципи ефективного запобіган-
                                                        
3 Розділ підготовлено експертом Української Гельсінської спілки з прав людини Мар’яною Кулею з використанням матеріалів 
Української Гельсінської спілки з прав людини, якщо інше не зазначено прямо у тексті. 
4 Стаття 2 Конвенції має читатись сьогодні разом з прийнятим додатковим протоколом № 6 до Конвенції, який ратифікувала 
Україна, у якому йдеться про скасування смертної кари. 
5 Стаття 2, пункт 2 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод. 
6 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 45/121 від 14 грудня 1990 року. 
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ня та розслідування позасудових свавільних та вчинюваних у спрощеному порядку страт.7 Увагу 
світового співтовариства також зосереджено на необхідності підготовки поліцейських у дусі по-
ваги до прав людини, включаючи вивчення міжнародних стандартів щодо застосування сили в 
правоохоронній діяльності. Тобто, можливим є досягнення успіху при веденні справ (як на націо-
нальному рівні, так і на рівні Європейського суду) про виплати компенсацій потерпілим за вбив-
ства, здійснені поліцією, якщо можна довести, що поліцейські не пройшли відповідної підготовки 
з використання вогнепальної зброї, або якщо в процесі планування чи контролю за проведенням 
операцій правоохоронних органів, що призвели до позбавлення життя, буде виявлено недоліки.8 

Українське законодавство, що регламентує застосування зброї, визнано в цілому як таке, що 
не суперечить міжнародним стандартам.9 Однак, не доступна офіційна інформація про випадки 
невиправданого застосування правоохоронними органами вогнепальної зброї та про проваджен-
ня справ, пов’язаних з розслідуванням таких випадків.10 

Восени 2004 року до Фонду правового захисту жертв порушень прав людини Української Ге-
льсінської спілки з прав людини звернулася по допомогу мешканка м. Херсон Ловигіна Г.І. При-
водом до звернення були наступні події. 

14 січня 2000 року при проведенні учбових занять Дорожньо-патрульної служби ДАІ пра-
цівниками МВС було вбито її сина – молодшого сержанта міліції Ловигіна П.А., який «грав» 
роль порушника закону. Після проведення слідства вбивцю сина, який за версією слідства вбив 
Ловигіна через необережне поводження зі зброєю, було амністовано та звільнено з МВС за влас-
ним бажанням. Слідство проігнорувало факти, що могли б свідчити про порушення правил про-
ведення учбових занять у системі МВС з боку керівництва, ознаки їхньої недбалості, злочинної 
халатності та підробці матеріалів навчань. 

Невдоволені рішеннями властей, батьки сержанта міліції подали до суду позовну заяву про 
відшкодування МВС України шкоди за моральні страждання, що завдала їм смерть сина. Але 
українські суди відмовили у задоволені заяви. Зараз Ловигіними подана заява по цій справі до 
Європейського суду з прав людини. 

2. ПОЗИТИВНІ ОБОВ’ЯЗКИ 

Європейський суд також неодноразово наголошував, що стаття 2 у певних випадках визна-
чає позитивні зобов’язання органів державної влади вживати превентивні заходи для захисту 
особи, життю якої загрожує небезпека з боку іншої особи. Позитивні зобов’язання у цьому кон-
тексті виникають (1) у зв’язку з неефективністю розслідування скарг заявників або їхніх родичів 
національними правоохоронними органами, (2) під час розгляду скарг на неефективну діяльність 
системи охорони здоров’я, (3) під час розгляду скарг на забруднення довкілля. 

2.1. Не проведення ретроспективного розслідування насильницького позбавлення життя 
становитиме порушення статті 2 Конвенції. Відсутність ефективного розслідування також може 
становити порушення статті 2. 

Ситуація в Україні в 2004 році по розгляду судами справ щодо злочинів проти життя була 
наступною:11 

(1) умисні вбивства: надійшло справ за даний період – 4006, залишок нерозглянутих справ 
на початок період – 1307. Закінчено провадження 4064 справ; 

(2) умисні тяжкі тілесні ушкодження: надійшло справ за даний період – 5299, залишок не-
розглянутих справ на початок період – 1878. Закінчено провадження 5360 справ. 

Безумовно, сухі статистичні дані мало говорять про ефективність розслідування злочинів 
проти життя. Крім того, загальновідомим є факт, що більшість справ в Україні розкривають на 
підставі «власного зізнання». Однак статистика, що є доступною, не подає такої класифікації. За-
гальновідомими є також способи, якими правоохоронні органи добиваються показників розкрит-
тя злочинів, що яскраво показано у розділі про випадки катувань та жорстокого поводження. 
                                                        
7 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 34/169 від 17 грудня 1979 року. 
8 Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст. Київ, «ВІПОЛ», 2004, ст. 25. 
9 Рабинович П., «Право людини на життя (стаття 2 ЄКПЛ)», Європейська конвенція з прав людини: основні положення, прак-
тика застосування, український контекст. Київ, «ВІПОЛ», 2004, ст. 36-37. 
10 Запити УГСПЛ до органів прокуратури та МВС щодо відповідної інформації залишилися без відповіді. 
11 Звіт Державної Судової Адміністрації України в Держкомстат України про розгляд судами першої інстанції кримінальних 
справ за 2004 рік. 
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Ефективність розслідування «резонансних» справ в Україні залишається незадовільною. 
В Україні вже усталеною практикою стало ухиляння перших осіб правоохоронних органів від 
звітування перед парламентом, та від інформування парламенту та громадськості про перебіг «ре-
зонансних» справ. Крім того, правоохоронні органи загалом ігнорують запити з боку парламент-
ських інституцій (напр. Уповноваженого Верховної Ради з прав людини) та окремих народних де-
путатів.12 

На жаль, протягом 2004 року влада не просунулася у розслідуванні резонансних вбивств, зо-
крема, справи Гонгадзе, Александрова та відомих бізнесменів. 

Конституція України не передбачає права громадян, громадських організацій та політичних 
партій на здійснення контролю над правоохоронними органами. Законодавством встановлено, 
що громадяни мають право звернення до правоохоронних органів та їх посадових і службових 
осіб; громадські організації – на отримання інформації, необхідної для реалізації їхніх цілей і за-
вдань. І хоч закон встановлює, що названі органи повинні в установлений термін такі запити роз-
глянути і дати належну відповідь, відповіді на подібного роду запити є рідкісними.13 

Розслідування справи Гонгадзе 

Перед президентськими виборами на уряд України було посилено тиск з метою встановити 
винних у одній із найбільш «резонансних» справ останніх років – зникненні журналіста Георгія 
Гонгадзе. 19 червня 2004 року газета «The Independent» (Великобританія) на підставі документів, 
що потрапили до газети, надрукувала статтю, де повідомлялося про блокування високопосадов-
цями розслідування, в т.ч. «гальмування» Генеральною прокуратурою України розслідування, та 
ряд інших обставин справи. Незабаром всі матеріали справи, включно з протоколами допиту сві-
дків та іншими офіційними документами, з’явилися в Інтернеті.14 

У червні 2004 року Генеральна прокуратура спростувала твердження статті. Тоді ж було по-
відомлено, що слідчі Генеральної прокуратури працюють з чоловіком, який стверджує, що вбив 
Гонгадзе.15 

Однак наприкінці листопада 2004 року заступника Генерального прокурора Миколу Голомшу 
було звільнено за прояви політичної заангажованості, неналежну організацію розслідування кри-
мінальних справ, в т.ч. неналежне розслідування кримінальної справи щодо вбивства Георгія Гон-
гадзе, яке він безпосередньо очолював.16 Наприкінці грудня, після звільнення Г.Васильєва з посади 
Генерального прокурора та поновлення С. Піскуна на цій посаді, М. Голомшу було поновлено на 
посаді заступника Генерального прокурора.17 

Загалом хронологія розслідування справи Гонгадзе у 2004 році була наступною:18 
Січень: Генеральний Прокурор Васильєв оголошує про проведення додаткових експертиз по 

справі Гонгадзе, в тому числі щодо записів Мельниченка, Київським науково-дослідним інститу-
том судової експертизи з залученням іноземних експертів. Представники моніторингового комі-
тету ПАРЄ розчаровані просуванням справи: «Схоже, що проблему просто відклали». 

Травень: Пан Васильєв оголошує що у справі Гонгадзе «Все розпочали з чистого аркуша». 
Липень: Міністерство внутрішніх справ розпочинає внутрішнє розслідування щодо стежен-

ням за Гонгадзе напередодні його зникнення. 
Вересень: Телевізійна програма «Закрита зона» надає нову версію вбивства Гонгадзе. Київ-

ський науково-дослідний інститут судової експертизи оголошує, що записи Мельниченка сфаб-
риковані. 
                                                        
12 Поляков Л., Шангіна Л., «Правоохоронні органи в Україні: контрольована безконтрольність», Дзеркало тижня, 12 червня 2004. 
13 Ряд запитів УГСПЛ з проханням надати інформацію щодо питань, що висвітлюються в даному звіті, залишилися без відпові-
ді. Винятком було лише звернення УГСПЛ до спікера парламенту В. Литвина стосовно незаконних переслідувань за політичні 
погляди та масові затримання активістів під час президентських виборів 2004 року. Спікер надіслав звернення в обласні органи 
прокуратури; після цього УГСПЛ отримала близько десятка відповідей. На жаль, у багатьох випадках отримані відповіді мож-
на класифікувати як відписки.  
14 Сторінка в Інтернеті: http://delogongadze.org.  
15 Офіційна сторінка Генеральної прокуратури України в Інтернеті, новини та публікації від 21 червня 2004 року: 
<http://www.gpu.gov.ua/ua/archive.html?id=883> 
16 Офіційна сторінка Генеральної прокуратури України в Інтернеті, новини та публікації від 29 листопада 2004 року: 
<http://www.gpu.gov.ua/ua/archive.html?id=982> 
17 Офіційна сторінка Генеральної прокуратури України в Інтернеті, новини та публікації від 29 грудня 2004 року: 
<http://www.gpu.gov.ua/ua/archive.html?id=1008> 
18 «Розслідування неспроможності правових та судових процесів у справі Георгія Гонгадзе», Попередній звіт Інституту масової 
інформації, в Інтернеті: http://www.imi.org.ua.  

http://delogongadze.org
http://www.gpu.gov.ua/ua/archive.html?id=883>
http://www.gpu.gov.ua/ua/archive.html?id=982>
http://www.gpu.gov.ua/ua/archive.html?id=1008>
http://www.imi.org.ua
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Жовтень: Нове детальне дослідження встановлює слабкі сторони та недоліки у справі Гон-
гадзе; дослідження спонсорують Міжнародна федерація журналістів, Національна спілка журна-
лістів, Інститут масової інформації, Фундація Гонгадзе. 

Листопад: Звільнено пана Васильєва з посади Генерального прокурора України. 
Грудень: Поновлено на посаді Генерального прокурора пана Піскуна, який призначає колиш-

ніх слідчих у справі Гонгадзе. 
2.2. Неефективна діяльність системи охорони здоров’я також є порушенням позитивних зо-

бов’язань держави. Держава повинна розробити правила, які б зобов’язували державні та приватні 
лікарні вживати належні заходи для захисту життя пацієнтів. Вони також вимагають запровад-
ження ефективної незалежної системи розслідування з метою одержання інформації і забезпечен-
ня відповідальності з боку медичних працівників за смерть пацієнтів. 

У світовій практиці є різноманітні приклади контролю над ефективністю системи охорони 
здоров’я. Так, наприклад, у Великобританії діє Омбудсман з прав людини та охорони здоров’я; в 
Італії працює Трибунал із захисту прав пацієнтів, представники якого розосереджені по всій кра-
їні; у США, де, крім комісій з етики, куди входять лікарі, юристи, представники страхових компа-
ній, права пацієнтів обстоює безліч громадських організацій. Вони активізувалися після оприлюд-
нення даних досліджень, які проводилися протягом чотирьох років у всіх штатах. Експерти повід-
омили, що країна щороку втрачає близько 40 тисяч своїх громадян через лікарські помилки. 

В Україні, де проблематичним буває навіть отримання пацієнтом історії своєї хвороби, ста-
тистичних даних щодо лікарських помилок, безумовно, немає. Немає також гарантованої законо-
давством незалежної медичної експертизи, державної служби захисту прав пацієнтів, а також стан-
дартів якості меддопомоги. Громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав пацієнтів, 
є надзвичайно мало. До таких, наприклад, належить Всеукраїнська рада із захисту прав та безпе-
ки пацієнтів. Організація, заснована в 2002 році, отримує велику кількість звернень від громадян 
та веде справи у судах стосовно порушення прав пацієнтів. 

За твердженням юристів Ради, окрім таких звичних факторів, як погана поінформованість 
людей про свої права та їхня неготовність обстоювати свої права, основними проблемами в Украї-
ні у сфері законодавчого забезпечення ефективності системи охорони здоров’я є наступні: 

(1) недосконалості існуючого законодавства, що унеможливлюють отримання призначених 
судом компенсацій;19 

(2) відсутність закону про права пацієнтів. 
На розгляд Верховної Ради на початку 2003 року було подано законопроект про права паці-

єнтів, внесений народним депутатом України С.Шевчуком.20 Законопроект визначає і конкрети-
зує права пацієнтів в контексті основних прав людини в галузі охорони здоров’я, формує систе-
му, за допомогою якої кожна людина отримує можливість користуватися цими правами та бути 
захищеним від будь–яких порушень, забезпечити повагу до гідності пацієнта, залучаючи, у разі 
необхідності, засоби правового захисту. 

У березні 2004 року Кабінет Міністрів Україні рекомендував доопрацювання законопроекту 
у частині захисту персональних даних.21 Однак протягом року подальших зрушень у розгляді да-
ного законопроекту не спостерігалося. Навпаки, народними депутатами України, які є членами 
Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства М.Є. По-
ліщуком, Л.С. Григорович, М.В. Лободою зареєстровано проект постанови Верховної Ради Укра-
їни про його відхилення.22 

Дані соціологічного дослідження ситуації з правами пацієнтів в Україні 

– 6 пацієнтів із 10 мають досвід порушення їхніх прав в лікувальних закладах; 
– 9 пацієнтів із 10 вважають необхідними заходи для посилення прав пацієнтів; 
– лише 7 пацієнтів зі 100 користувалися законами для захисту своїх прав; 

                                                        
19 За повідомленням юристів Всеукраїнської ради із захисту прав та безпеки пацієнтів таких випадків по Україні налічуються 
десятки. Див. також Григоренко О., «Лікувати – безкарно калічити?», Дзеркало тижня, № 5 (480), 7–13 Лютого 2004 року; Пар-
хомчук Т., «Непідсудність бюджетного Гіппократа», Дзеркало тижня, № 14 (489), 10-16 квітня 2004 року. 
20 Проект закону № 2649 «Про права пацієнтів в Україні» від 16 січня 2003 року доступний на сервері Верховної Ради України 
в Інтернеті: http://www.rada.gov.ua.  
21 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України 
до Європейського Союзу в 2004 році» від 4 березня 2004 року, № 111-р. 
22 Проект постанови Верховної Ради України «Про відхилення проекту Закону України «Про права пацієнтів в Україні» від 20 
травня 2004 року, №2649/П. 

http://www.rada.gov.ua
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– 9 із 10 пацієнтів вважають недостатньою існуючу інформацію про свої права в якості паці-
єнта; 

– кожен 2-й громадянин України вперше дізнався про існування поняття «права пацієнта» з 
анкети під час соціологічного опитування; 

– 7 із 10 громадян вважають марним захищати свої права в органах охорони здоров’я за до-
помогою законів; 

– кожному 2-му пацієнту не надавали правдивої інформації в лікарні про стан його здоров’я 
та прогноз на майбутнє; 

– кожен 3-й пацієнт вказав на факт розголошення конфіденційної інформації про його стан 
здоров’я; 

– кожен 2-й пацієнт повідомив, що йому не була надана своєчасна інформація про заплано-
вані втручання та їхній вплив на організм з боку медичного персоналу; 

– кожен 2-й пацієнт не знає про існування права вільного вибору та заміни лікаря. 
За матеріалами інформаційного бюлетеню «Громадянські права пацієнта в Україні» Лікар-

ської асоціації Миколаївського регіону 
Українська Гельсінська спілка з прав людини отримала низку скарг про смерть немовлят під 

час пологів, що, за твердженням матерів, була зумовлена помилковими діями лікарів. У всіх ви-
падках органи прокуратури відмовили у порушенні кримінальних справ. При цьому заявники не 
мали доступу до ефективних і незалежних механізмів захисту свого права, зокрема, незалежної 
медичної експертизи таких випадків. 

2.3. Позитивні зобов’язання держави у зв’язку із забрудненням довкілля полягають, серед 
іншого, і у інформуванні людини про ризик для її життя. На думку експертів, навіть сьогодні, не 
зважаючи на тривалий час, що вже пройшов після Чорнобильської трагедії, справа про Чорно-
биль може бути доведена до Європейського суду.23 Адже ситуація з Чорнобилем – це триваюче 
правопорушення, люди, що постраждали, хворіють і помирають дотепер. 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Змінити кримінально-процесуальне законодавство з метою надання більших прав потер-
пілим, в тому числі родині загиблих, та збільшення їхньої впливу на хід розслідування. 

2. Запровадити ефективні незалежні механізми розслідування смертей, особливо тих, що 
були заподіяні діями представників правоохоронних органів і працівниками медичних закладів. 

3. Запровадити незалежну медичну експертизу. 
4. Прийняти закон України «Про права пацієнтів», що буде забезпечувати правові гарантії 

дотримання прав пацієнтів на життя, таємницю приватного життя та обсягу надання мінімальної 
безкоштовної медичного допомоги. 

5. Щорічно оприлюднювати звіт щодо розслідування злочинів проти життя. 
6. Збільшити ефективність державного і громадського контролю над діяльністю правоохо-

ронних органів.

                                                        
23 Рабинович П., «Право людини на життя (стаття 2 ЄКПЛ)», Європейська конвенція з прав людини: основні положення, прак-
тика застосування, український контекст. Київ, «ВІПОЛ», 2004, ст. 35-36. 
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III. ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ 
ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ24 

1. МАСШТАБИ ЗАСТОСУВАННЯ КАТУВАНЬ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 

1.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКТИ КАТУВАНЬ 

У даний час, як і раніше, важко оцінити дійсні масштаби застосування катувань в Україні. 
Хоча потік повідомлень про катування й жорстоке поводження в правоохоронних органах не вщу-
хає, проте одержати офіційні дані в органах прокуратури й МВС, на підставі яких можна робити 
висновки як про ступінь поширеності катувань, так і про реакцію на повідомлення, практично не-
можливо. 

Провести детальний аналіз судової практики щодо засудження осіб, які застосували катуван-
ня, також неможливо через те, що діяння, які містять ознаки «катувань» у визначенні Конвенції 
проти катувань, не виділяються в судовій статистиці. 

Практично неможливо одержати необхідні відомості і шляхом інформаційних запитів. 
Головний редактор бюлетеня «Права людини» звернувся з інформаційними запитами до Ге-

нерального прокурора України і прокурорів обласного рівня з проханням надати інформацію з на-
ступних питань: 

– кількість працівників органів внутрішніх справ області, які були засуджені за статтями 365 
та 373 Кримінального кодексу України в 2001 (статті 166 та 175 в редакції КК 1960 року), 2002 
та першій половині 2003 року, якщо факти засудження мали місце – за роками і статтями окремо; 

– кількість скарг на незаконні дії працівників органів внутрішніх справ області, яких було 
притягнуто до дисциплінарної відповідальності за неправомірні дії стосовно затриманих та про 
кількість скарг на працівників системи УВП, яких було притягнуто до дисциплінарної відповіда-
льності за неправомірні дії стосовно засуджених, що відбувають покарання на території області, 
та утримуваних у СІЗО в 2001, 2002 р. та першій половині 2003 року. 

– кількість скарг на неправомірні дії працівників органів внутрішніх справ області та установ 
Державного департаменту з питань виконання покарань у області, кількість задоволених скарг, 
кількість працівників, притягнутих до дисциплінарної та кримінальної відповідальності, кількість 
засуджених. 

Загалом було отримано 19 відповідей, з них тільки дві – від прокуратур Луганської та Мико-
лаївської областей – із запитуваними даними. Решта відповідей містять відмови з різних причин, 
а саме: 

– зазначені в запиті відомості стосуються поточної роботи й окремо не накопичуються; 
– установленими формами статистичної звітності облік запитуваних даних не передбачений, 

тому прокуратури не мають такої статистики та звітних даних; 
– запитувана інформація є службового характеру і громадянам не надається; 
– запитувані дані є конфіденційними, охороняються державою й не надаються; 
– запитувана інформація стосується оперативної та слідчої роботи органів прокуратури, 

МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду і її розголошення може зашкодити оперативним за-
ходам, розслідуванню чи дізнанню. 

Характерно, що Генеральна прокуратура так і не надала жодної відповіді. 

                                                        
24 Підготовлено Аркадієм Бущенко, адвокатом, експертом Харківської правозахисної групи з питань кримінального процесу 
та Європейської конвенції про захист прав людини. 
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У листах з відмовою в наданні інформації містилися посилання на ч. 1 статті 37 Закону «Про 
інформацію», що забороняє надавати «інформацію про оперативну та слідчу роботу органів про-
куратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду і її розголошення може зашкодити опера-
тивним заходам, розслідуванню чи дізнанню» та на наказ Генерального прокурора України № 89 
від 28 грудня 2002 року «Перелік утворюваних у діяльності органів прокуратури України доку-
ментів, що містять конфіденційну інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для 
службового користування». 

Головний редактор бюлетеня «Права людини», вважаючи, що відмова в наданні запитуваної 
інформації порушує статтю 40 Конституції України та статті 28, 29 й 32 Закону України «Про ін-
формацію», статтю 6 Закону України «Про прокуратуру», звернувся до відповідних судів зі скар-
гами на бездіяльність органів прокуратури. 

Слід зауважити, що 11 травня 2004 року були внесені доповнення до статті 30 Закону Украї-
ни «Про інформацію», які прямо заборонять віднесення до конфіденційної інформації, що є влас-
ністю держави, відомостей «про стихійні лиха, катастрофи» та «стосовно стану із правами люди-
ни і громадянина, а також фактів їх порушень, та про незаконні дії органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб».25 

Примітно, що Генеральна прокуратура демонструє таку ж закритість у відносинах з Уповно-
важеним Верховної Ради з прав людини. Як повідомляють «Подробиці»26, «Уповноважений Вер-
ховної Ради з прав людини Ніна Карпачова звинуватила Генерального прокурора України Ген-
надія Васильєва в приховуванні фактів знущань над особами, що утримуються під вартою. Ніна 
Карпачова стверджує, що Генеральний прокурор України Геннадій Васильєв не надає їй інфор-
мацію про кількість правоохоронців, покараних за застосування насильства до затриманих гро-
мадян. Про це вона заявила 16 червня в Києві на розширеному засіданні Комітету ВР із питань 
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. За словами Карпачової, для одер-
жання інформації про кількість покараних правоохоронців за застосування насильства і катувань 
до затриманих вона зверталася до прокурорів в областях, але «вказівка така ж, як і раніше – ні в 
якому разі інформацію омбудсману з цих питань не надавати». «Карпачова додала, що, у зв’язку 
з відсутністю повномасштабної інформації з цього питання, вона не може надати дані про ситуа-
цію в Україні в цілому. За її словами, вона знає про притягнення до відповідальності правоохо-
ронців, що застосовували незаконні методи щодо осіб, що утримуються під вартою, тільки від де-
яких обласних прокурорів, «які набралися хоробрості і мужності і надали таку інформацію». 

На аналогічний запит в МВС та його регіональні управління ми отримали змістовні відповіді 
із центрального апарату МВС, 22 обласних управлінь та управління МВС міста Севастополь, що 
свідчить про значну більшу відкритість органів міліції у порівнянні з прокуратурою. Більше всього 
скарг на незаконні дії зафіксовано Луганським обласним управлінням МВС – приблизно 1 800 скарг 
на рік, з них задоволено 10-20 %, далі йде Донецька область – приблизно 1 300 скарг на рік, з них 
задоволено приблизно 34 %. Максимальний відсоток задоволених скарг – 55 % – у Херсонській 
та Сумській областях. Характерно, що жоден працівник міліції не був засуджений за статтею 373 
Кримінального кодексу (стаття 175 за редакцією 1960 року), а кількість засуджених за перевищен-
ня службових повноважень (статті 365 та 166 ККУ в редакції 1960 року) є також невеликою. За-
галом кількість скарг, задоволених скарг та кількість засуджених за незаконні дії правоохоронців 
у всіх регіонах суттєво знизився. 

Основним джерелом інформації про факти застосування катувань і жорстокого поводження 
залишаються повідомлення в пресі, а також інформація, отримана громадськими організаціями. 

З інформаційних повідомлень мережі, створеної за проектом «Кампанія проти катувань та 
жорстокого поводження в Україні», надійшло біля 200 повідомлень про випадки можливого за-
стосування катувань. До громадської приймальні Харківської правозахисної групи звернулося 93 
громадян зі скаргами, зміст яких указує на можливе застосування катувань та жорстокого повод-
ження з боку правоохоронних органів. За оглядом преси, який здійснює Харківська правозахисна 
група, у 2004 році в пресі з’явилися повідомлення щодо 56 випадків застосування катувань. З них 
6 випадків закінчилися смертю потерпілого. 
                                                        
25 Більш докладно див. Євген Захаров, Ірина Рапп. Доступ до інформації в органах прокуратури щодо законності дій правоохо-
ронних органів // Свобода висловлювань і приватність. № 2, 2004 
26 Повідомлення від 16 червня 2004 року. 
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Нижче наводяться обставини справ, що стосуються застосування катувань правоохоронними 
органами, із числа тих, за якими надається правова допомога Фондом професіональної допомоги 
жертвам катувань та жорстокого поводження. 

Справа Івана Нечипорука (місто Хмельницький) 

20 травня 2004 року між 13-ю й 14-ю годиною Іван Нечипорук був затриманий працівниками 
міліції і доставлений у Південно-Західний районний відділ. Біля півночі його привели до кабінету 
№ 4, де працівники міліції запропонували йому зізнатися у вбивстві І., погрожуючи, його допи-
тували до 4 години ранку. Про те, що відбулося після цього, розповів Іван Нечипорук: «Принесли 
шестикутний лом і пластиковий пакет, у пакеті була динамо-машина з товстими багатожильними 
дротами. Руки стисли наручниками, просмикнули лом між ліктями і під колінами, підвісили між 
столами (на яких є сліди від лому: столи покриті лаком, лак відлущився)... Рибалко дістав з пакету 
динамо-машину, від якої приєднав дроти до обох ніг. Почав крутити динамо-машину і запитувати: 
«Де пістолет, хто стріляв?...» Біль нестерпна; від того, що кричав, полопалися губи… Марцинюк 
у цей час душив мене подушкою, щоб я не кричав… Рибалко говорить, що будуть зараз вішати 
дріт на «інтимні місця»… Був ще Ігор, високий, чорне волосся, їжачком зачіска, він допомагав 
мене вішати й знімати з лому. На початку восьмого ранку я кричу, що підпишу все… Ближче до 
восьмої вони припинили «процедури», тому що я сказав, що напишу явку.» 

Справа Юрія Голубєва (місто Київ) 

Уранці 14 лютого 2004 року Юрій Голубєв вийшов від знайомого та попрямував до свого 
автомобіля. Нахилившись до багажника автомобіля, він отримав удар по голові, від якого впав 
на землю. Коли він прийшов до тями, то побачив, що на нього спрямоване дуло пістолета одного 
із чоловіків у цивільному одязі, а інший накидає йому на руки наручники. У відповідь на запитан-
ня, хто вони такі, він отримав ще кілька ударів кулаками і ногами. Лише коли ці люди привезли 
його до будівлі ГУМВС України на вул. Володимирській, він зрозумів, що вони є працівниками 
міліції. Там його завели до кабінету, де вимагали зізнання в низці злочинів. 

Юрій розповідав: «Мене били кулаками і ногами по голові, по тулубу, а також по статевих 
органах, від чого я втрачав свідомість, у мене було запаморочення голови, блювота. Я кричав, 
благав, щоб не били, але після моїх прохань ці люди починали ще жорстокіше наносити удари. 
Таке знущання було досить довгим. Після цього мені запропонували підписати якісь папери... 
Потім мені почали погрожували, що, якщо я не підпишу папери, то в ліпшому випадку вийду з 
цього кабінету інвалідом, в мене будуть відбиті всі внутрішні органи, я буду мочитися кров’ю і 
під себе, я більше ніколи не зможу мати статевих стосунків із жінкою, бо вони відіб’ють мені 
всі органи. А в гіршому випадку вони мене вб’ють і відвезуть до лісу, де закопають в якійсь ямі, і 
ніхто ніколи не знайде мене, бо затримання є неофіційне і ніде не значиться... 

До кабінету увійшло ще кілька чоловік і принесли з собою протигаз і пляшки, після чого почали 
їх застосовувати. Від протигазу і диму з-під сигарет, який вони туди пускали, у мене паморо-
чилася голова, я втрачав свідомість, задихався і не міг дихати. Від постійних ударів пляшками 
по голові я теж втрачав свідомість, і майже нічого не розумів, що зі мною діється...» 

Справа Євгена Ісмаїлова (місто Київ) 

11 вересня 2004 року Ісмаїлов був затриманий працівниками міліції Голосіївського РУ ГУ 
МВС України в м. Києві. Його побили при затриманні, а потім і в районному відділі. 

13 вересня він пройшов судово-медичний огляд, у ході якого були встановлені численні 
тілесні ушкодження. Ісмаїлов подав скаргу до прокуратури, але 7 жовтня 2004 року прокуратура 
відмовила в порушенні кримінальної справи. 19 листопада 2004 року Голосіївський районний суд 
м. Києва скасував постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. У даний час прокура-
тура подала апеляцію на це рішення. 

Справа Валерія Крикуна (Київська область) 

28 березня 2004 року Валерія Крикуна було затримано в нього вдома працівниками Броварсь-
кого райвідділу міліції (Київська область). Як він указував у своїй скарзі: «На 4-ту добу (затриман-
ня) працівники міліції визвали в кімнату при ІТТ (…). Садисти-гестапівці в міліцейських мундирах 
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били мене кулаками по вухам, голові, залякували, що згноять мене тут. Вони вимагали, щоб я 
написав явку з повинною про те, як я «замовив» свого батька». 

10 квітня 2004 року Валерій Крикун знову був затриманий та доставлений до райвідділу 
міліції. Як він розповідає: «Через деякий час до кабінету ввійшли двоє солідних людей у циві-
льному одязі. Нічого не пояснюючи (…), почали обзивати мене «матірними» словами, лякати, а 
потім стали по-садистські жорстоко катувати: бити ногами в обличчя, кулаками та ліктями по 
спині, голові, вимагаючи написати явку з повинною (…). (Мені) не давали жодної можливості 
сказати хоч слово в своє виправдання, а як тільки я намагався виправдовуватись, вони знову по-
чинали мене по звірячому катувати. Коли (…) побачили, що я продовжую триматися і не хочу 
брати на себе злочин, який не скоював, то попросили своїх колег принести їм міліцейські дубин-
ки. (…) вони (…) знову почали із задоволенням удвох мене бити, але вже дубинками по спині, 
голові, ногах та по низу живота. Я впав зі стільця, бо не зміг на ньому утриматися від страшних 
ударів двох дубинок, а триматися за стілець не було можливості, оскільки руки мої були за спи-
ною в наручниках. Упавши на підлогу, я відчув страшенний біль по всьому тілу. Такого жахли-
вого болю я ніколи в житті не відчував. (…) Голову запаморочувало, моментами я губив свідо-
мість (…). Стало зрозуміло: якщо я не погоджуся написати все те, що (…) від мене вимагають, то 
вони мене заб’ють до смерті. Тому я погодився написами все під (їх) диктовку (…). Я вимуше-
ний був писати все, що диктували мені (…), бо розумів: у разі незгоди з їхніми вимогами (…) 
мене просто заб’ють до смерті. Як тільки я зупинявся і переставав писати, чи говорив щось не те, 
що вони хотіли почути, мене одразу починали бити палицею нижче живота. (…) Потім мене 
привезли в ІТТ і «закрили» на 3 доби». 

Справа Сергія Корвякова (Кіровоградська область) 

9 лютого 2004 року в 11.30 працівники кримінального розшуку Світловодського ГРОВС без 
рішення суду затримали Сергія Корвякова на його квартирі як підозрюваного в застосуванні на-
ркотичних засобів. При затриманні він був жорстоко побитий працівниками кримінального роз-
шуку Світловодського МУ МВС. 

За словами Сергія, у відділенні міліції його піддали катуванням із застосуванням наручни-
ків, протигаза, гумового кийка з метою одержання зізнань у здійсненні ним яких-небудь злочинів 
за останні два роки. Почувши, що працівники міліції збираються зґвалтувати його за допомогою 
гумового кийка, Корвяков спробував викинутися з вікна кабінету, що знаходиться на третьому 
поверсі будинку МУ МВС, але працівники міліції втримали його. 

Через те, що стан здоров’я Корвякова до кінця 3-х доби погіршився, йому викликали маши-
ну «швидкої допомоги» і відправили в лікарню. З 12 по 23 лютого 2004 року знаходився на ліку-
ванні в лікарні. 

Справа Костянтина Куразова (Дніпропетровська область) 

3 вересня 2004 року до підприємця Костянтина Куразова, біженця із Чечні, що постійно 
проживає в Кривому Розі, приїхали три співробітники УБОЗ м. Кривого Рогу й сказали, що вони 
затримують його в зв’язку з терактом у Беслані. Його доставили в УБОЗ, де протягом двох годин 
три співробітники УБОЗ били його, вимагаючи зізнатися в підготовці теракту. Пізніше його при-
кували при вході в райвідділ наручниками до поручнів сходів і в такому положенні протримали 
біля чотирьох годин. Потім його помістили в приймальник-розподільник як бродягу і жебрака на 
термін до 30 діб, хоча працівники міліції чудово знали, що він має родину й постійне місце про-
живання. 

Справа Дениса Куяна (Кіровоградська область) 

24 лютого 2004 року Денис Куян був затриманий співробітниками міліції і доставлений у 
міжрайвідділ внутрішніх справ м. Світловодська. Міліціонери почали бити його, вимагаючи, 
щоб Куян зізнався в здійсненні інкримінованих йому злочинів. При цьому його спочатку били 
гумовими кийками і кулаками в груди, а потім ударили кріслом по голові, надягши на руки нару-
чники. Побиття продовжувалися кілька годин. Після цього його доставили в СІЗО м. Кіровограда. 

4 березня 2004 року у результаті погіршення стану здоров’я Куяна госпіталізували у Світло-
водську ЦРЛ із діагнозом: «бешихове запалення грудної клітини». У лікарні йому зробили кілька 
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операцій, але стан здоров’я не поліпшувався, і він постійно знаходився в реанімації. У цілому в 
лікарні Куян провів місяць і продовжує проходити курс лікування дотепер. 

17 березня 2004 року він пройшов судово-медичне обстеження, яке встановило перелом гру-
дини в середній третині, крововиливи в м’які тканини передньої поверхні грудної клітини. 

Справа Андрія Яцути (місто Харків) 

24 травня 2004 року біля восьмої години ранку мешканець м. Харкова Андрій Яцута був за-
триманий міліцією й доставлений у Жовтневий МВМ-2 м. Харкова. У відділенні міліції йому 
сказали, що його підозрюють у тому, що він причетний до пограбування громадянки Л. Як роз-
повідав Андрій Яцута, у кабінеті слідчого працівники міліції його почали бити, наносили удари в 
область печінки, грудної клітини і голови. Вони також катували його за допомогою протигаза: у 
гнучкий шланг, в якому знаходився пиж з папера чи тканини з отвором у діаметр цигарки, встав-
ляли запалену цигарку; били пластиковою пляшкою з водою; сковували наручниками і підвішу-
вали на залізному ломі. У протигазі Яцута неодноразово непритомнів від нестачі кисню; до тями 
його приводили за допомогою нашатирного спирту. У перервах між катуваннями працівники мі-
ліції вимагали зізнатися в крадіжці мобільного телефону. 

Працівники міліції, побачивши, що Яцуті стало зле, протягом двох годин возили його в ма-
шині по місту, погрожуючи йому розправою, якщо він розповість кому-небудь про все, що з ним 
сталося. Біля половини дев’ятого вечора його привезли додому. 

25 травня 2004 року Яцута звернувся в лікарню № 4 і 27 травня пройшов обстеження у Хар-
ківському обласному бюро судово-медичної експертизи. З 3 по 29 червня Яцута знаходився на 
стаціонарному лікуванні в лікарні № 26. 

Справа Олексія Ігнатенко (місто Харків) 

Як розповів Олексій Ігнатенко, 2 січня 2004 року на нього напали невідомі, які почали нано-
сити йому удари в різні частини тіла. У нього відібрали ключі від квартири й 25 гривень, після 
чого його побили ногами. Олексій знепритомнів, на нього надягли наручники, і під руки потягли 
до автомобіля. Знаходячись в автомобілі, Ігнатенко отямився. Там він довідався, що невідомі – спів-
робітники відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків. Працівники міліції відновили 
побиття, вимагаючи назвати адресу квартири, де він живе. Довідавшись адресу, працівники мі-
ліції разом з ним ввійшли в квартиру і зробили несанкціонований обшук. 

Потім Ігнатенко відвезли до Московського РВ, де його знову били і вимагали написати зі-
знання. Б’ючи його руками і ногами, примусили підписати якісь надруковані на машинці прото-
коли. 6 січня 2004 року близько 16.00 години Ігнатенко відпустили. При цьому працівник міліції 
погрожував Ігнатенко, що якщо він розповість про те, що тут відбувалося, то з ним розправляться і 
навіть можуть убити. 

1.2. ВИСНОВКИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У рамках проекту «Кампанія проти катувань і жорстокого поводження в Україні» один з 
партнерів ХПГ – Харківський інститут соціальних досліджень27 – завершив перший етап соціо-
логічного дослідження щодо практики застосування незаконного насильства в органах міліції. 
Нижче подане резюме основних результатів даного етапу дослідження. 

Проведене дослідження показало, що практика незаконного насильства досить поширена в 
діяльності української міліції. 23 % опитаних опинялися протягом життя в ситуаціях, де їм у прин-
ципі міліція могла заподіяти побої, мучення і катування (перебування в СІЗО чи ІВС, доставка у 
відділення міліції в якості підозрюваного, затримання й обшук на вулиці патрульно-постовою 
службою, виклик у відділення міліції в якості підозрюваного чи свідка). Третя частина респонден-
тів, що контактували в такий спосіб з міліцією (7,3 % від загального числа опитаних), була піддана 
незаконному насильству з метою розкриття чи розслідування злочину. 

3 % опитаних стали жертвами незаконного насильства з боку працівників міліції протягом 
останніх 12 місяців, 6 % – раніше. У 10-12 % респондентів серед членів родини, родичів і найближ-
                                                        
27 Автори дослідження – професор, д.с.н. Соболєв В.А., професор, д.с.н. Рущенко І.П., доцент, к.с.н. Свєженцева Ю.А., к.с.н. 
Білоусов Ю.Л. 
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чих друзів є як мінімум одна людина, що потерпіла від незаконного насильства з боку працівни-
ків міліції. 

Імовірність стати жертвою незаконного насильства з боку працівників міліції, як показало 
дослідження, досить велика: для тих, що перебувають у СІЗО – 65 %, у ІВС – 57 %, для осіб, до-
ставлених у відділення міліції в якості підозрюваного – 36 %, для осіб, затриманих на вулиці і 
підданих обшуку – 31 %, для свідків, викликаних у відділення міліції – 8 %. Навіть, якщо в люди-
ни не було в житті подібних ситуацій, у неї все одно є 1 % вірогідності стати жертвою незаконного 
насильства з боку працівників міліції. 

Найбільш розповсюджені форми фізичного насильства при затриманні – жорстоке поводжен-
ня, катування, заподіяння побоїв; у ході розслідування – заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень, 
трохи меншою мірою – катування, застосування катувань з використанням спеціальних засобів 
чи прийомів. Найбільш розповсюджені форми психічного насильства – поводження, що принижує 
людську гідність; залякування, погрози, у тому числі у відношенні близьких людей; шантаж. 

У цілому по масиву анкет: 
– 52 % опитаних вважають, що незаконне насильство не можна застосовувати ніколи, ні за 

яких умов; 
– 31 % опитаних вважають, що воно припустимо лише у крайніх випадках; 
– 14 % виправдують застосування незаконного насильства стосовно певних груп чи катего-

рій людей; 
– 3 % вважають, що без цього робота міліції неможлива. 
Основні причини незаконного насильства, на думку населення, такі: 
– безкарність тих працівників міліції, що допускають незаконні методи в роботі (48 % рес-

пондентів); 
– невисокий професійний і культурний рівень працівників міліції (38 %); 
– поганий підбор кандидатів, коли в міліцію потрапляють люди зі схильністю до садизму (35 %). 
Основні заходи із запобігання незаконному фізичному і психічному насильству, на думку 

населення, полягають у наступному: 
– суворо карати працівників міліції за факти невиправданого насильства, жорстокості, кату-

вань (52 % респондентів); 
– поліпшити підбір претендентів на роботу в міліції (50 %); 
– поліпшити підготовку міліцейських кадрів у спеціальних навчальних закладах (40 %). 
Проте лише мала частина респондентів оптимістично вірять, що незаконне насильство в дія-

льності міліції можливо викорінити в найближчі три роки. 
Серед основних недоліків, що властиві особистості працівника міліції, у цілому по масиву 

респонденти назвали: 
– використання службового становища для особистого збагачення (49 %); 
– небажання допомагати «простим людям» (39 %); 
– низький рівень культури (39 %); 
– брутальність, черствість (33%). 
Основні недоліки, властиві особистості працівника міліції, практично однаково бачаться як 

населенню в цілому, так і потерпілим від незаконного насильства, однак серед останніх більший 
відсоток опитаних указують на використання службового становища для особистого збагачення, 
брутальність, черствість і нездорову схильність до агресії і приниження людей. 

Серед основних недоліків, що властиві міліції як державному органу, у цілому по масиву ре-
спонденти назвали: 

– корупцію, примус громадян до дачі хабара (50 %); 
– уседозволеність, перевищення влади і службових повноважень (38 %); 
– кругову поруку, захист працівників міліції, що порушують закон (35 %); 
– поганий контроль над роботою міліції з боку вищих органів (30 %). 
Респонденти, що постраждали від незаконного насильства, вказали на наступні основні не-

доліки: 
– корупцію, примушування громадян до дачі хабара (61 %); 
– кругову поруку, захист працівників міліції, що порушують закон (49 %); 
– уседозволеність, перевищення влади і службових повноважень (42 %); 
– застосування фізичного і психічного насильства як допустимих методів роботи (38 %); внут-

рішню корупцію, плату за призначення на посаду (35 %). 
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У суспільній думці про головні недоліки в роботі міліції, як показало опитування, застосу-
вання фізичного і психічного насильства як допустимих методів роботи займає по значимості для 
населення 8-9 місця. Навіть такий недолік, як тяганина, бюрократизм, бачиться населенню біль-
шим злом, ніж незаконне насильство. Для потерпілих від незаконного насильства ці методи вже 
стають четвертим по значимості недоліком у роботі міліції. 

Уявлення про поширеність незаконного насильства в практиці роботи української міліції знач-
но підриває довіру населення до міліції, довіру до держави в цілому, до Президента тощо. Трохи 
меншою мірою це уявлення позначається на готовності населення надавати допомогу міліції. 

Серед тих, хто вважає, що незаконне насильство широко поширене в практиці української 
міліції: 

– 54 % не довіряють міліції, 
– 49 % не довіряють українській державі в цілому. 
Серед тих, хто переконаний у протилежному: 
– 15 % не довіряють міліції; 
– 22 % не довіряють державі. 
За висновками авторів дослідження, практика незаконного насильства в діяльності українсь-

кої міліції широко поширена, 7 % опитаних випробували його на собі, а в найближчому оточенні 
кожного десятого з опитаних є як мінімум одна людина, що потерпіла від насильства. Суспільна 
думка адекватно відображає картину поширеності цієї практики. Одна половина опитаних вва-
жає незаконне насильство неприпустимим у діяльності міліції, друга – виправдує застосування 
незаконного насильства в деяких рідких випадках, але ні в якій мірі не для поліпшення показни-
ків діяльності міліції. Також опитані не приймають незаконне насильство як тимчасовий засіб бо-
ротьби зі злочинністю. Проте незаконне насильство не розглядається населенням у якості голо-
вних недоліків у роботі міліції. 

2. АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОШИРЕНОСТІ КАТУВАНЬ 

2.1. ВИКОРИСТАННЯ ВИЗНАНЬ У СУДОЧИНСТВІ 

Конституція та Кримінально-процесуальний кодекс України забороняють використання ви-
знань, що отримані «з порушенням кримінально-процесуального закону». Це положення неодно-
разово було повторено й у постановах Пленуму Верховного Суду України (ПВСУ). Однак, у прак-
тиці кримінального судочинства використання зізнань28, добровільність яких викликає суттєві сум-
ніви, доволі поширене. 

Це частково пояснюється тим, що окрім згаданого загального положення щодо неприпусти-
мості доказів, отриманих з порушенням закону, будь-які спеціальні правила або критерії щодо ви-
значення допустимості, зокрема, добровільності, зізнання не існують. Доволі слабкий розвиток 
доказового права має свої історичні причини. 

Тривалий час оцінка доказів ґрунтувалася на нічим не стриманому внутрішньому переко-
нанні судді, яке, у свою чергу, базувалося на «соціалістичній правосвідомості». У доктрині кри-
мінального процесу опрацювання теорії доказів стримувалося примарою повернення до «сис-
теми формальних доказів». Як наслідок, значення поняття «належної процедури» поступово 
втрачало своє практичне значення. Цю зневагу до процедурних питань можна помітити, якщо 
проаналізувати практику вищих судових інстанцій та порівняти кількість постанов ПВСУ або 
оприлюднених рішень вищих судових інстанцій, що присвячені питанням процедури криміна-
льного судочинства й питанням матеріального кримінального права. Перевага останніх вражаю-
ча, хоча останні роки все більше уваги приділяється саме процесуальному боку кримінального 
судочинства. 

Як наслідок, у кримінальному процесі до цього часу відсутні більш або менш опрацьовані 
критерії для визначення добровільності зізнань, а також будь-які процедури для їх виключення з 
процесу доказування. Суди дотримуються доволі примітивних тестів для визначення добровіль-
                                                        
28 У законодавстві у значенні «зізнання» використовується термін «визнання» (див. статтю 127 ККУ). Хоча ці поняття доволі 
близькі за значенням, але існують певні відмінності. Якщо «зізнання» у доктрині доказового права означає «повне визнання вину-
ватості у злочині», то «визнання» частіше використовується як «визнання певних обставин». 
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ності, зазвичай, не беручи до уваги специфічні обставини, у яких обвинувачені примушуються, у 
тому числі за допомогою катувань, до зізнання злочині. 

Суди, зокрема, виходять з хибного міркування, що застосування катувань або інше примушу-
вання до зізнання має бути встановлено вироком суду для визнання його неприпустимим. Судова 
практика свідчить, що обґрунтованого сумніву відносно добровільності зізнання недостатньо для 
виключення його зі складу доказів. 

У випадку, коли суд визнає, що в справі є вагомі докази застосування до підсудного «неза-
конних методів слідства», суд доручає прокуратурі здійснити перевірку відповідних заяв підсуд-
ного. Зазвичай перевірку здійснює той же підрозділ прокуратури, який підтримує обвинувачення 
в суді. У переважній кількості випадків така перевірка закінчується відмовою в порушенні кримі-
нальної справи. Отримавши постанову прокуратури про відмову в порушенні кримінальної спра-
ви або, у відповідному випадку, про припинення кримінальної справи, суди, зазвичай, більше не 
досліджують заяви підсудного щодо катувань та тлумачать ці заяви як намагання уникнути відпо-
відальності. 

Такий підхід судів до дослідження та оцінки заяв підсудних про застосування до них кату-
вань, не враховує міжнародних зобов’язань України та існуючу в Україні систему розслідування 
заяв про застосування катувань. За міжнародними зобов’язаннями, зокрема, за статтею 3 Конвен-
ції про захист прав людини та основних свобод, на правила щодо виключення зізнань із числа до-
казів має впливати принцип переміщення тягаря доведення добровільності зізнання на обвинувача. 
Тільки та обставина, що, відповідно до міжнародних стандартів, заява про застосування катувань 
вимагає здійснити офіційне розслідування, свідчить, що особа, яка зазнала катувань, неспроможна 
самотужки довести свої заяви, тим більше довести їх «поза розумним сумнівом». Але доказові ста-
ндарти, які фактично застосовуються судами, не враховують цієї обставини. 

Тобто, на цей час саме на підсудного фактично перекладений обов’язок довести «поза розум-
ним сумнівом» недобровільність свого зізнання. Таке переміщення тягаря доведення недоброві-
льності зізнання призводить до того, що значна частка недобровільних визнань не виключається 
зі складу доказів, а це, у свою чергу, заохочує подальшу практику застосування катувань та інших 
засобів незаконного впливу на обвинувачених. 

Крім того, становище з визначенням припустимості зізнання погіршується тим, що цей під-
хід не відрізняє доказування самого факту застосування катувань від доказування персональної 
винуватості тих, хто причетний до катувань. Тому підсудний, який намагається довести, що його 
зізнання було отримано через застосування катувань, має можливість досягти цього лише після за-
кінчення кримінального переслідування щодо певних винуватців. 

2.2. БЕЗКАРНІСТЬ ОСІБ, ЩО ВДАЮТЬСЯ ДО ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ 

Доктрина позитивного обов’язку держави ефективно розслідувати заяви потерпілих щодо 
застосування до них катувань чи інших форм поганого поводження, набула істотного розвитку в 
праві Ради Європи, особливо після рішень Європейського Суду з прав людини в справах Мак Канн 
проти Великої Британії29 та Ассенов проти Болгарії30. 

Позитивний обов’язок держави включає: 
1) криміналізацію катувань у формулюваннях, які відповідають визначенню катувань у міжна-

родному праві, зокрема, статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших видів жорстокого, нелюд-
ського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, та 

2) створення системи ефективного розслідування заяв про застосування катувань та погане 
поводження. 

2.3. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОГАНЕ ПОВОДЖЕННЯ 

Кримінальна відповідальність за дії, що містять ознаки катувань у значенні статті 1 Конвенції 
ООН проти катувань, отримала значний розвиток за останні кілька років. 

До набрання чинності 1 вересня 2001 року новим Кримінальним кодексом в Україні не існу-
вало такого складу злочину як «катування». Дії, яки підпадали під визначення статті 1 Конвенції 
                                                        
29 McCann and Others v. the United Kingdom judgment of 27 September 1995 
30 Assenov and Others v. Bulgaria judgment of 28 October 1998 
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ООН проти катувань, у відповідних випадках могли скласти кримінальне «перевищення влади 
або службових повноважень» чи «примушування давати показання». Навіть у найбільш тяжких 
випадках катувань, ознаки катувань поглиналися обтяжуючою ознакою складу «перевищення 
влади або службових повноважень» у частині 2 статті 365 (статті 165 «колишнього» КК), а саме: 
«насильство, застосування зброї або болісні чи такі, що принижують людську гідність потерпі-
лого, дії». 

Новим Кримінальним кодексом кримінальна відповідальність за катування була передбаче-
на статтею 127, яка визначала склад злочину наступним чином: 

«Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морально-
го страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонука-
ти потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі...» 

Хоча цей крок вочевидь було здійснено на виконання зобов’язань України за Конвенцією 
ООН проти катувань, формулювання цієї статті не зовсім відповідало завданням, яке ставить на 
меті Конвенція. 

Суб’єктом злочину за статтею 127 КК була будь-яка особа. Тому, враховуючи правило lex 
specialis, це положення не застосовувалося до посадових осіб, зокрема, до працівників правоохо-
ронних органів, які застосовували катування та інші форми поганого поводження. Таким чином, 
ця стаття не стала спеціальним інструментом, призначеним для попередження застосування кату-
вань державними агентами. 

Також не відповідав міжнародним зобов’язанням строк покарання, яке передбачала ця стат-
тя: від трьох до п’яти років позбавлення волі. Лише в разі вчинення цього злочину повторно або 
за попереднім зговором групою осіб, можливе покарання передбачало від п’яти до десяти років 
позбавлення волі. 

Практика застосування кримінальних покарань до працівників правоохоронних органів, як і 
раніше, ґрунтувалась на положеннях, що встановлюють кримінальну відповідальність за пере-
вищення влади і службових повноважень (стаття 365 КК). Це підтверджує й П’ята доповідь Уряду 
України Комітету ООН проти катувань, де відзначається: «працівники правоохоронних органів за здій-
снення таких дій притягаються до кримінальної відповідальності за статтями, що передбачають відпо-
відальність за скоєння службових злочинів (стаття 365 «Перевищення влади чи службових повнова-
жень» та іншими)». 

Однак зазначена стаття містить склад злочину, що може охоплювати широкий спектр пра-
вопорушень. Розчинення поняття «катування» у більш широкому понятті «перевищення влади», 
дозволяє приховувати дійсну поширеність катувань і перешкоджає ефективному контролю за 
виконанням зобов’язань за Конвенцією ООН проти катувань щодо суворості покарання і застосу-
вання амністії. Це також заважає ефективному застосуванню положень кримінального законодав-
ства до співучасників осіб, що застосовують катування. 

Низка дій, що кваліфікуються Конвенцією ООН проти катувань як катування чи жорстоке 
поводження, можуть підпасти під дію статті 373 КК України «примушування давати показання». 
Частина друга в якості кваліфікуючої ознаки вказує «застосування насильства чи знущання над 
особою» і передбачає в якості покарання позбавлення волі від 3 до 8 років. 

Засудження державних агентів, що застосували катування, залишається рідким явищем. По-
карання, що призначаються судами у випадку засудження, також не відповідають важкості зло-
чину. Засуджені агенти держави часто одержують умовне покарання. Але були винесені й достат-
ньо суворі вироки: 

Наприклад, двох колишніх працівників міліції в Херсонській області засудили до 7, а тре-
тього – до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна й позбавленням права за-
ймати будь-які посади в правоохоронних органах. Вони визнані винними в застосуванні катувань 
до підозрюваного з метою одержання визнання. Як відзначає автор повідомлення, «за всі роки 
української незалежності на Херсонщині це перший випадок, коли офіцерів УМВС області засу-
дили до реальних термінів позбавлення волі саме за застосування катувань».31 

У іншому випадку, до чотирнадцяти років позбавлення волі засудив Чернігівський обласний 
суд капітана міліції Валерія Сташка. Його подільник, старшина Микола Решотко, засуджений до 
п’яти років ув’язнення з 3-літнім іспитовим терміном. Верховний суд України залишив вирок у 
силі. В обвинувальній промові прокурор Анатолій Лавриненко сказав: «Сташко наніс Івашову 
                                                        
31 Газета «Новий день», м. Херсон, 22 квітня 2004 р. 
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відкриту черепно-мозкову травму, перелом під’язичної кістки, закриту травму шиї, що привело 
до смерті потерпілого».32 

Залишається рідкістю не тільки засудження, але й пред’явлення обвинувачення працівникам 
міліції, про причетність яких до катувань заявляють потерпілі. 

Наскільки можна судити за повідомленнями преси, лише в поодиноких випадках були 
пред’явлені обвинувачення. 

До прикладу, висунуте обвинувачення проти начальника відділу кримінального розшуку ТУМ 
Солом’янського районного управління міліції Миколи Гуріна, обвинуваченого в катуванні в ніч 
на 25 червня 2003 року свого колишнього колеги, підозрюваного у вбивстві дружини. Раніше по 
цій справі суд санкціонував арешт ще чотирьох керівників Солом’янського РУ – А. Гавриленка, 
В.Оцалюка. С. Дерипапи та Є. Мартинюка. Усі вони звинувачуються в перевищенні владних пов-
новажень, слідство по кримінальній справі здійснює Генпрокуратура.33 

У іншому випадку, слідчий відділ прокуратури Києва передав до суду кримінальну справу за 
обвинуваченням трьох співробітників міліції, що побили затриманого з метою втихомирити його. 
Вони обвинувачуються в перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі 
наслідки.34 

Ще один приклад: «трьом працівникам міліції пред’явлене обвинувачення в перевищенні вла-
ди та службових повноважень за застосування катувань до підозрюваного. Справа передана до 
одного із судів м. Києва».35 

За даними Фонду професійної допомоги жертвам катувань, у 2004 році пред’явлене обвину-
вачення начальнику відділу кримінального розшуку Вовчинецького районного відділу Івано-
Франківська та оперативному працівнику того ж відділу в перевищенні влади, незаконному по-
збавленні волі і низці інших злочинів, вчинених щодо Олексія Захаркіна. 

Провести детальний аналіз судової практики щодо засудження осіб, що застосували кату-
вання, неможливо через те, що діяння, що містять ознаки «катувань» у значенні Конвенції проти 
катувань не виділяються в судовій статистиці. 

Законом України від 12 січня 2005 року № 2322-IV були внесені зміни до статті 127 Кримі-
нального кодексу. Було змінено склад злочину, передбаченого частиною 1 цієї статті, наступним 
чином: 

«Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морально-
го страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонука-
ти потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від ньо-
го або іншої особи інформацію, свідчення або визнання, покарати його за дії, які він скоїв або в 
скоєнні яких підозрюється, або залякування його або інших осіб...» 

Крім того, стаття була доповнена частиною 3, яка визначає в якості спеціального суб’єкта 
«працівника правоохоронного органу», та частиною 4, що в якості обтяжуючої обставини (квалі-
фікуючої ознаки) передбачає завдання смерті внаслідок застосування катувань. 

Частина 3 передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, частина 4 – від 12 до 15 
років позбавлення волі або довічне ув’язнення. 

Ці зміни залишають певні недоліки в законодавчому регулюванні: 
По-перше, у запропонованій редакції ознакою «катування» залишається «насильницька дія». 

Це звужує сферу застосування статті порівняно з визначенням статті 1 Конвенції ООН проти ка-
тувань, яка визнає катуванням «будь-яку дію», «що завдає сильний біль або страждання». Хоча 
звуження визначення катування за ознакою «насильницької дії» може здатися неважливим з по-
гляду завдання болю, але воно має важливе значення щодо страждань, які можуть викликатися 
не тільки насильницькими діями, але й створенням певних обставин. Такі обставини в певних 
випадках можуть створюватися діями, що самі собою не є насильницькими. 

По-друге, визначення статті 1 Конвенції ООН проти катувань розраховано лише на представ-
ників держави. Але Закон викладає визначення катування в частині 1 статті 127, яка стосується за-
гального суб’єкту злочину. Це створює певну нелогічність, яку можна побачити на прикладі такої 
ознаки, як «отримання визнання». Лише представнику держави може бути необхідним «визнання» 
у тому технічному значенні, у якому воно використане Конвенцією. Якщо застосувати мету «отри-
                                                        
32 Газета «Вечірні вісті» від 22 червня 2004 р. 
33 Газета «Свобода», №5, 10-16 лютого 2004 р. 
34 Газета «Сегодня», №96, 29 квітня 2004 р. 
35 Газета «Сегодня», №100, 7 травня 2004 р. 
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мати визнання» до загального суб’єкту, це розширить значення «визнання» далеко за межі його 
звичного значення. Певною мірою це стосується й мети «покарати за дії». 

Але попри ці недоліки, зміни до статті 127 Кримінального кодексу становлять значний крок 
у імплементації положень Конвенції ООН проти катувань. Виокремлення катувань, застосованих 
працівниками правоохоронних органів у окрему частину статті 127, дає надію на отримання в 
подальшому статистичних даних щодо застосування цього положення. 

3. РОЗСЛІДУВАННЯ КАТУВАНЬ 

Поки не буде створений механізм ефективного розслідування заяв про катування, проблема 
запобігання катувань не буде вирішена. У правовій системі України неефективне розслідування 
заяв про застосування катувань працівниками правоохоронних органів, залишається проблемою. 
Це створює відчуття безкарності в правоохоронців, які вдаються до катувань, та значно сприяє 
тому, що катування та жорстоке поводження сприймаються багатьма з них не як злочин, а як ру-
тинний елемент практики боротьби зі злочинністю. 

Правозахисні організації, що об’єднали зусилля в «Кампанії проти катувань і жорстокого 
поводження в Україні», протягом більш ніж півтора роки (липень 2003-грудень 2004 року) стежи-
ли за розслідуваннями заяв про катування. За цей час партнерами були зроблені спроби порушен-
ня розслідування в більш ніж 25 випадках. Хоча кримінальну справу все ж таки вдається поруши-
ти, але це потребує значних зусиль та призводить до спізнілого розслідування. 

3.1. ПОРУШЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини має існувати правовий обов’язок 
провести розслідування, якщо орган прокуратури одержує з якого-небудь джерела гідну довіри 
інформацію про можливе погане поводження з затриманою особою.36 

В Україні єдиним засобом порушити кримінальне переслідування проти посадових осіб мі-
ліції, що застосували катування, є звернення до прокуратури, що має виняткову компетенцію в роз-
слідуванні даного злочину (стаття 112 КПК України). 

Хоча відповідно до статті 97 КПК «Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані 
приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, у тому числі і в справах, 
які не підлягають їх віданню», органи прокуратури мають значну свободу розсуду під час вирі-
шення питання про порушення розслідування. Цей широкий розсуд хоч і не визнається прямо за-
конодавством і доктриною, але, тим не менш, існує в силу необмеженої свободи оцінки того, чи 
існують достатні підстави для порушення кримінальної справи. Органи прокуратури досить вмі-
ло використовують положення статті 94 КПК, яке передбачає, що «справа може бути порушена 
тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину». 

Крім того, на практиці така свобода розсуду обумовлюється також недостатньо ефективни-
ми гарантіями судового оскарження, що дозволили б негайно скасовувати безпідставні рішення 
прокуратури, про що буде сказано нижче. 

Перевірка, що проводиться прокуратурою за заявою про застосування катувань, носить, як 
правило, вкрай поверхневий характер. Найчастіше вона зводиться до опитування працівників 
правоохоронних органів, зазначених у заяві. Опитування це закінчується складанням «пояснень», 
у яких працівник правоохоронного органу в стереотипних виразах заперечує саму можливість 
застосування ним катувань. 

У більшості випадків ці пояснення складають основу для постанови про відмову в порушен-
ні кримінальної справи у вигляді того, що немає «достатніх даних, що вказують на наявність 
ознак злочину». Через те, що в більшості випадків ніяких заходів для одержання «достатніх да-
них» прокуратурою не вживається, численні постанови про відмову в порушенні кримінальної 
справи виявляють загальне переконання працівників прокуратури в тому, що саме потерпілий 
від катувань повинен надати ці достатні дані. 

Для розгляду заяви законодавець надає три дні, а якщо потрібна перевірка заяви – десять 
днів, після чого повинне бути винесене рішення про порушення або про відмову в порушенні 
                                                        
36 Див., наприклад, Labita v. Italy judgment of 6 April 2000, § 131; Assenov and Others v. Bulgaria judgment of 28 October 1998, § 102 
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кримінальної справи. Як правило, ці терміни не дотримуються, і потерпілий може домагатися 
офіційного повідомлення про рішення місяць і більше. 

Наприклад, захисник Івана Нечипорука та його родичі звернулися до прокурора із заявою 
про застосування до Нечипорука катувань 26 травня 2004 року; рішення за заявою було винесене 
лише 18 червня 2004 року, через 23 дні після подання скарг. 

Андрій Яцута звернувся до прокурора із заявою про застосування до нього катувань 26 трав-
ня 2004 року, проте рішення за заявою було винесене лише 27 вересня 2004 року. 

Прокуратура також несвоєчасно надає копію постанови про припинення кримінальної спра-
ви (або про відмову в порушенні кримінальної справи). Практично в кожному випадку прокура-
тура не висилає копію відповідної постанови, а обмежується направленням листа з повідомлен-
ням про те, що справа припинена або в порушенні кримінальної справи відмовлено. 

До прикладу, постанова прокуратури Харківської області про відмову в порушенні криміна-
льної справи по скарзі К. Кучерук було прийнято 1 листопада 2004 року. Копію постанови пред-
ставник Кучерук одержав лише на початку січня 2005 року після спеціального письмового запи-
ту. До цього ані К. Кучерук, ані її представнику про хід перевірки нічого не повідомлялося. 

У іншому випадку, постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за скаргою Івана 
Нечипорука було прийнято 18 червня 2004 року. Копія постанови не направлена йому дотепер. 

Якщо взяти до уваги масовість і однаковість, з якою прокуратура зволікає з повідомленням 
про результати перевірки, наданням копії постанови і документів, на яких вона заснована, можна 
зробити висновок про навмисне використання цих та інших прийомів з метою «погубити» розслі-
дування заяви про катування. 

Стаття 236-1 КПК передбачає процедуру оскарження постанови про відмову в порушенні 
кримінальної справи в суді. Суддя зобов’язаний розглянути скаргу на постанову не пізніше десяти 
днів з моменту її надходження в суд. Проте на практиці розгляд скарги може затягтися на місяці. 

До прикладу, Геннадій і Валерій Владимирови (м. Бахчисарай) оскаржили постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи до суду 17 травня 2004 року. Скарга була розглянута 
судом лише 30 червня 2004 року, тобто більш ніж через місяць після звернення до суду. 

Євген Бочаров (м. Харків) оскаржив постанову про відмову в порушенні кримінальної спра-
ви 14 липня 2004 року, і за станом на лютий 2005 року, більше 7 місяців потому, його скарга ще не 
розглянута. 

К. Кучерук оскаржила постанову начальника Харківського СІЗО № 27 13 квітня 2004 року, 
справа була розглянута лише 1 жовтня 2004 року. 

Уже саме по собі затягування з порушенням розслідування в більшості випадків позбавляє 
це розслідування будь-якої ефективності й, як правило, приводить до його безуспішності. 

Європейський суд з прав людини у своїй практиці встановив, що стаття 3 Конвенції включає 
зобов’язання з боку державних органів ініціювати розслідування навіть за відсутності формаль-
ної скарги потерпілого або членів його родини, якщо інші обставини дають підстави припускати 
застосування катувань.37 

Також і Європейський Комітет запобігання катувань рекомендував, щоб у випадку, коли пі-
дозрювані в кримінальному злочині при доставлені до судді висловлюють скарги на погане по-
водження з боку міліції, суддя повинен записати заяву, призначити негайне медичне обстеження 
й вжити необхідних заходів для того, щоб забезпечити належне розслідування заяви. Такого підхо-
ду треба дотримуватись незалежно від того, чи є у відповідної особи видимі тілесні ушкодження.38 

Як показує практика, судді, прокурори і слідчі, до яких доставляють затриманих правоохорон-
ні органи, мало звертають увагу навіть на формальні заяви затриманих про застосування до них 
насильства, не говорячи про прояв ініціативи в з’ясуванні обставин одержання видимих тілесних 
ушкоджень. У деяких випадках результати медичного обстеження, що були одержані після того, 
як затриманий брав участь у судовому розгляді після першої явки до судді, показують, що на час 
доставляння до судді затриманий мав видимі тілесні ушкодження. 

Як розповідав Віктор Копча: «30 листопада 2003 року мене доставили до суду для рішення 
питання про взяття під варту або звільнення. Суддя задала лише одне питання: «Що скажеш у 
своє виправдання?» Я сказав, що я невинний, що в мене є алібі, що мені було відмовлено в зустрічі 
з адвокатом. Суддя наказала мене вивести й уголос сказала: «Додати сім діб». На моє прохання 
провести допит суддя не відреагувала». 
                                                        
37 Див., наприклад, справу Denizci and Others v. Cyprus, § 359 
38 14-й Загальний звіт Європейського Комітету із запобігання катувань, § 29 
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Крім того, для потерпілих, що залишаються під вартою правоохоронного органу, заявити 
про застосування катувань чи жорстоке поводження ще важче через їхнє уразливе становище. 
Статтею 97 КПК передбачено, що «за наявності відповідних підстав, що свідчать про реальну за-
грозу життю та здоров’ю особи, яка повідомила про злочин, слід вжити необхідних заходів для 
забезпечення безпеки заявника, а також членів його сім’ї та близьких родичів, якщо шляхом по-
гроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника». І хоча 
практично в усіх випадках, коли заява про катування надходить від особи, що знаходиться під 
вартою правоохоронного органу, можна припустити відповідні ризики, нам не відомі випадки, 
щоб відповідні повноваження використовувалися посадовими особами прокуратури чи суддями. 
Більш того, усталена практика, за якої «перевірка» заяви починається саме з опитування працівни-
ків правоохоронних органів, можливо, причетних до застосування катувань і жорстокого повод-
ження, створює додатковий ризик для потерпілого. 

Затримані не так часто висловлюють судді формальні скарги про застосоване до них погане 
поводження також і тому, що, як правило, вони доставляються до суду тими ж особами, що мож-
ливо напередодні піддали їх такому поводженню. Ці особи залякують затриманих продовженням 
катувань у випадку подання будь-яких скарг. З огляду на те, що в законодавстві існує інститут 
продовження суддею затримання під вартою правоохоронного органу, затримані розуміють ви-
соку ймовірність залишитися після судового засідання під контролем саме тих осіб, на яких по-
дають скаргу. 

Якщо врахувати відсутність у судді повноважень порушити кримінальну справу, а також 
відсутність у законі правового обов’язку39 призначити судово-медичне обстеження, відсутність 
реальних можливостей відгородити затриманого від помсти з боку тих, на кого він скаржиться, 
наприклад, шляхом переведення в інше місце утримання під вартою, – затримані розглядають ви-
словлення скарг як марний крок, що може лише поставити їх під загрозу зазнати ще гірших форм 
поганого поводження. 

Одним з факторів, що сприяють такому стану справ, є значне скорочення компетенції судді 
після внесення змін до КПК улітку 2001 року. Відповідно до цих змін з компетенції суду було ви-
ключене право порушувати кримінальну справу. 

Це звуження компетенції судді було підтверджено визначенням Пленуму Верховного Суду 
України від 27 грудня 2002 року (про скасування ухвали судді апеляційного суду м. Києва від 15 
жовтня 2002 року і 13 листопаду 2002 року про порушення кримінальних справ щодо Президента 
України Кучми Леоніда Даниловича).40 

Занадто негнучкий підхід і законодавця, і Верховного Суду України до цієї проблеми на 
практиці призводить не до неупередженості суду, а до байдужності і зайвого самообмеження суд-
дів. У всякому разі, у питанні про розслідування заяв про катування такий підхід найбільш очевид-
но виявляє свої недоліки. 

Такі риси правової системи не заохочують суди та органи прокуратури вдаватись до рішу-
чих дій, якщо є вказівки щодо поганого поводження, а, навпаки, у багатьох випадках перешко-
джають не тільки дієвій реакції на заяви, але й самому поданню заяв потерпілими, особливо тими, 
хто знаходиться під вартою. 

3.2. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Відповідно до статті 112 КПК України розслідування справ про злочини, до яких причетні 
працівники правоохоронних органів, є винятковою компетенцією органів прокуратури. 

У деяких випадках ця стаття КПК дозволяє діяти з порушенням стандарту незалежності. На-
приклад, відповідно до пункту 3 статті 112 можливе погане поводження з боку «військовослуж-
бовця Збройних Сил України» на першому етапі буде розслідувати командир військового підроз-
ділу. Відповідно до пункту 5 тієї ж статті скаргу на погане поводження з боку співробітника «ви-
правно-трудової установи, слідчого ізолятора, лікувально-трудового профілакторію і виховально-
трудового профілакторію» буде розглядати начальник відповідної установи. Лише у випадку пору-
шення цими посадовими особами кримінальної справи розслідування продовжить прокуратура. 
                                                        
39 Може викликати сумнів навіть наявність у судді таких повноважень. 
40 «Юридичний вісник України», №1 – 2, 4 – 17 січня 2003 р. 
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Наприклад, Володимир Кучерук утримувався в Харківському СІЗО № 27 із 16 квітня 2002 
року до 17 липня 2003 року. Хоча висновком судово-психіатричної експертизи в нього було вста-
новлене загострення хронічного психічного захворювання, ще півтора місяці він перебував у СІЗО. 
8 липня 2002 року персонал СІЗО застосував до нього спецзасоби, і за рішенням начальника 
СІЗО він був поміщений у карцер, де протягом тижня містився в наручниках. Мати Кучерука 
подала скаргу в прокуратуру Харківської області, однак перевірку її скарги здійснював нача-
льник СІЗО № 27, що виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Після 
оскарження тим же начальником СІЗО була проведена додаткова перевірка з тим же результа-
том. Лише після другого оскарження суддя, скасувавши постанову начальника СІЗО про від-
мову в порушенні кримінальної справи, направив матеріали в прокуратуру області для органі-
зації розслідування. Але через те, що прокуратура почала здійснювати перевірку лише восени 
2004 року, левова частка її висновків була заснована на матеріалах перевірки, здійсненої нача-
льником СІЗО. 

3.3. ПОВІЛЬНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Розслідування за заявами про застосування катувань працівниками правоохоронних органів 
проводяться вкрай повільно. Терміни розслідувань обчислюються роками. 

До прикладу, розслідування за заявою Віктора Яценко (м. Харків) почалося в квітні 1997 року 
і триває дотепер. 

Розслідування за заявою Олексія Афанасьєва (м. Харків) почалося у квітні 2000 року й не 
закінчено дотепер. 

Розслідування за заявою Євгена Бочарова (м. Харків) почалося у квітні 2002 року й справу в 
черговий раз припинено в травні 2004 року. З липня 2004 дотепер не розглянута скарга Євгена 
Бочарова на припинення розслідування, що подана до суду. 

Розслідування за заявою Володимира Кучерука (м. Харків) дотепер не почалося. У грудні 
2004 року була подана скарга на чергову відмову в порушенні кримінальної справи. 

3.4. ДОСТУП ДО ДОКАЗІВ 

Найважливіше значення для розслідування катувань має своєчасне одержання якісних медич-
них доказів. Як докази можуть виступати й записи лікарів, і акти судово-медичного огляду, і ви-
сновки судово-медичних експертів. 

Але в правовій системі можливість одержання незалежної експертної думки вкрай обмежена. 
На початку й середині 90-х років тенденції в законодавстві давали надію на поступовий роз-

виток альтернативної (недержавної) експертизи, що могло стати добрим ґрунтом для створення 
більш широкого доступу осіб, які беруть участь у судочинстві, до незалежної експертної думки. 

Наприкінці 1992 року були прийняті Основи законодавства України про охорону здоров’я.41 
Стаття 6 Основ передбачала право громадян на «проведення незалежної медичної експертизи у 
разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього 
заходів примусового лікування та в інших випадках». Стаття 73 була присвячена спеціально аль-
тернативній медичній експертизі: «У разі незгоди громадянина з висновками державної медичної 
експертизи та в інших передбачених законодавством випадках на вимогу громадянина проводить-
ся альтернативна медична (медико-соціальна, військово-лікарська, судово-медична, судово-психі-
атрична) експертиза або патологоанатомічний розтин... Громадяни самостійно обирають експертну 
установу та експертів...». 

На початку 1994 року був прийнятий Закон України «Про судову експертизу»42 укупі із Зако-
ном України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я»43 . Для 
громадянина, не згодного з висновком експертів, що призначені органом розслідування або судом, 
залишилася тільки можливість просити про призначення додаткової чи повторної експертизи 
орган розслідування або суд, для якого таке клопотання не було обов’язковим. 

                                                        
41 Відомості Верховної Ради України, 1993, №4, ст. 19. 
42 Відомості Верховної Ради України, 1994, №28, ст. 234. 
43 Відомості Верховної Ради України, 1994, №28, ст. 236. 
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Законом від 23 грудня 1993 року44 в Кримінально-процесуальний кодекс України були внесені 
зміни, що надали захиснику «право збирати відомості про факти, що можуть бути використані 
як докази в справі, зокрема, … одержувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають 
спеціальних знань». Проте статус цих висновків, що отримані за запитом захисника, як судових 
доказів залишався і залишається нез’ясованим. У всякому разі ці висновки не можуть замінити ви-
сновок експертів, призначених органом розслідування чи судом, і в кращому випадку можуть при-
вести до призначення додаткової чи повторної експертизи. 

Тим не менш, з 1992 до 2000 року в Україні діяла велика кількість недержавних судово-медич-
них та інших експертів, і були організовані недержавні експертні бюро. 

1 червня 2000 року були внесені зміни до статті 4 Закону України «Про підприємництво»45, 
внаслідок яких частина 2 цієї статті стала передбачати, що «…діяльність, пов’язана з проведенням 
криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз… може здійснюватися тіль-
ки державними підприємствами та організаціями». 

І, нарешті, у 2004 році були внесені зміни в Закон України «Про судову експертизу», відпо-
відно до яких низка експертиз, висновки яких є вирішальними в кримінальному судочинстві, мо-
жуть здійснюватися тільки «спеціалізованими державними установами». 

Відповідно до нині діючої статті 7 Закону України «Про судову експертизу», «виключно дер-
жавними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з про-
веденням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз». 

У тій же статті міститься перелік відомств, у складі яких можуть діяти спеціалізовані устано-
ви. Зокрема, «до державних спеціалізованих установ належать: 

– науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; 
– науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні уста-

нови Міністерства охорони здоров’я України; 
– експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, 

Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України». 
Такий підхід законодавця до регулювання здійснення судових експертиз навряд чи виправда-

ний з точки зору ефективності судочинства. Відповідно до аналізу, проведеного Верховним Су-
дом України «значна кількість справ тривалий час не розглядається через те, що призначені суда-
ми експертизи проводяться місяцями, а те й роками». Такий стан справ свідчить про явно недостат-
ню кількість експертів та експертних установ. 

Але ще більш небезпечний цей підхід з іншої точки зору. Поворот у законодавстві призво-
дить до монополізму «спеціалізованих державних установ» у сфері проведення експертизи. А це 
не тільки означає усунення всякої можливості для осіб, що беруть участь у судочинстві, зверта-
тися до незалежної експертної думки, але також серйозно підриває гарантії незалежності експер-
тів, що працюють у таких «спеціалізованих установах». 

По-перше, у законодавстві не визначений порядок створення, реорганізації, ліквідації «спе-
ціалізованих установ», а також критерії, що пред’являються до таких установ. 

По-друге, у законодавстві не встановлені гарантії експертів, достатні для того, щоб проти-
стояти незаконному тиску керівництва. Гарантії прийому на роботу і звільнення з роботи експер-
тів нічим не відрізняються від загальних гарантій найманих робітників, передбачених законодав-
ством України про працю. Професійно сумлінні експерти, діяльність яких може суперечити «на-
становам» керівництва, не мають достатніх гарантій від звільнення. З огляду на монополізм 
«спеціалізованих установ», для судового експерта звільнення з однієї з таких установ на практи-
ці означає втрату будь-якої можливості практикувати в якості судового експерта. Тож гарантій 
трудового законодавства зовсім недостатньо для забезпечення його незалежності. 

Таким чином, керівництво таких спеціалізованих установ одержує величезні можливості 
впливати на діяльність експерта і на об’єктивність проведених ним досліджень і висновків, що він 
складає. 

Треба відзначити, що для того, щоб одержати статус експерта, необхідно пройти атестацію. 
Однак атестація доступна тільки для працівників спеціалізованих установ. Таким чином, прийом 
на роботу є передумовою загальної можливості одержати статус експерта і можливості проводи-

                                                        
44 Голос України, 1994, №39. 
45 Офіційний вісник України від 21.07.2000 – 2000 р., № 27, стор. 1, стаття 1109. 
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ти експертизи. Монополізм «спеціалізованих установ» дозволяє керівництву установи вже на 
стадії прийому фахівців для роботи в «експертній» установі робити відповідний відбір. Оскільки 
не існує незалежного органу, що відповідає за професійний відбір і атестацію експертів, розуміння 
лояльності фахівця можуть переважувати розуміння його професіоналізму під час відбору, що 
здійснює керівництво при прийомі на роботу. 

Більш того, частина «спеціалізованих установ», як і раніше, входить до системи Міністерст-
ва внутрішніх справ, органи якої виступають стороною обвинувачення в основній масі криміна-
льних справ, що само по собі може з об’єктивної точки зору викликати в учасників судочинства 
сумніви в неупередженості експертів. 

З огляду на характер судочинства в Україні, що не допускає змагальної експертизи, описані 
вище недоліки системи «спеціалізованих» експертних установ можуть привести і приводять до 
деградації якості експертних висновків, втрати експертами професіоналізму і наукової неуперед-
женості, до маніпуляції експертними знаннями для досягнення цілей, далеких від завдань об’єк-
тивного встановлення обставин справи. 

У сукупності з уразливим положенням потерпілого від катувань і жорстокого поводження, 
такий стан справ з експертизою найбільш пагубним чином відбивається й на можливості запобі-
гання катуванням і жорстокому поводженню та покаранню винних. 

3.5. УЧАСТЬ ПОТЕРПІЛИХ У РОЗСЛІДУВАННІ КАТУВАНЬ 

Європейський суд з прав людини вважає, що елементарною гарантією контролю є адекватна 
участь потерпілого чи його близьких родичів у розслідуванні справи. Наприклад, у справі Ангу-
лова проти Болгарії Суд зауважив: «...суспільний контроль щодо розслідування та його результатів 
має бути достатньо відчутним, щоб забезпечити відповідальність як на практиці, так і в теорії. 
Ступінь суспільного контролю може залежати від обставин окремої справи. Однак в усіх справах 
найближчий родич потерпілого має залучатися до процедури тією мірою, яка необхідна, щоб за-
хистити його законні інтереси».46 

Ефективна участь потерпілих від катувань сильно ускладнена тією обставиною, що до фор-
мального порушення кримінальної справи вони взагалі не мають визначеного статусу щодо роз-
слідування, оскільки перевірка, що проводиться до рішення питання про порушення справи, 
відбувається в «позапроцесуальному» порядку. Тому яким-небудь чином впливати на напрямок роз-
слідування він не може, права потерпілого, зокрема, право на адвоката, на цьому етапі для потер-
пілого від катувань недоступні. 

Якщо врахувати практику затягування перевірок, а також те, що прокуратура володіє щодо 
порушення справи широким розсудом, цей недолік у більшості випадків фатальним чином позна-
чається на ефективності розслідування. 

Крім рішення про порушення кримінальної справи, закон вимагає окремого акту слідства для 
визнання заявника потерпілим. Це положення підкреслене в одній з постанов Пленуму Верховного 
Суду: 

«Відповідно до частини другої статті 49 Кримінально-процесуального кодексу України осо-
ба, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду, набуває передбачених законом 
прав учасника процесу лише після визнання її потерпілим. Визнання особи потерпілим у справі 
або відмова в цьому мають бути процесуально оформлені постановою органу дізнання, слідчого, 
прокурора, судді або ухвалою суду.»47 

Доктрина, що склалася, дає органу розслідування додаткові можливості для маніпуляцій з 
метою не допустити участі потерпілого, його родичів або адвоката в розслідуванні. Участь адво-
ката в даному випадку має істотне значення, оскільки в низці випадків сам потерпілий перебуває 
під вартою в момент розслідування й, тим самим, фізично обмежений у можливості брати участь 
у розслідуванні. 

Затягування з визнанням особи потерпілою є досить поширеним явищем. Про це говорить і те, 
що Пленум Верховного Суду спеціально відзначив у своїй постанові: 
                                                        
46 Anguelova v. Bulgaria judgment of 13 June 2002, § 140 
47 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 року № 13 «Про практику застосування судами законодавст-
ва, яким передбачені права потерпілих від злочинів», п. 2. 
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«Відповідно до частини другої статті 232 КПК суди зобов’язані реагувати на виявлені факти 
необґрунтованого зволікання з визнанням особи потерпілим (при очевидності заподіяння злочи-
ном шкоди), допущені органами дізнання чи досудового слідства, окремими ухвалами (постано-
вами).»48 

Варто відзначити також ще один важливий момент стосовно ефективного представництва 
потерпілого. Якщо потерпілий від катувань перебуває під вартою, то його юридичне представниц-
тво ускладнюється низкою формальних перешкод. 

Відповідно до КПК і Закону «Про попереднє ув’язнення» (стаття 12) правом на безперешкод-
ний доступ до затриманого володіє тільки захисник у значенні, що надається цьому терміну стат-
тею 44 КПК. На юридичного представника особи, що подала заяву про застосування до неї кату-
вань, це правило не поширюється. Тому, якщо потерпілий від катувань продовжує залишатися 
під вартою, він не має можливості зустрітися з юридичним представником, якщо тільки юридич-
ний представник і захисник у кримінальній справі за обвинуваченням цього потерпілого, не збі-
гаються в одній особі. Крім того, те ж положення Закону «Про попереднє ув’язнення» передба-
чає обов’язковий попередній дозвіл «особи або органа, у провадженні яких знаходиться справа». 
Оскільки в правовій системі «справа» виникає в момент ухвалення рішення про порушення спра-
ви, то побачення потерпілого, що знаходиться під вартою, зі своїм юридичним представником 
практично виключено. 

Близькі родичі можуть виступати як представники потерпілих (стаття 52 КПК). Можливе 
процесуальне заміщення близьким родичем особи, що вмерла в процесі розслідування. У зв’язку 
з цим можливі ускладнення з визнанням потерпілим, якщо причинний зв’язок між подіями, що 
оскаржуються, і смертю складає предмет розслідування. Родичі потерпілого від катувань, що вмер 
можливо внаслідок катувань можуть потрапити в зачароване коло: вони не зможуть одержати 
статусу потерпілого доти, доки не буде встановлено, що смерть потерпілого наступила внаслідок 
оскаржених дій; у той же час вони не зможуть ефективно брати участь у самому розслідуванні, 
що повинне установити цей факт. 

Перелік близьких родичів визначений у законі винятковим чином (стаття 32 КПК). У цей 
перелік входять батьки, один із чоловіків, рідні брати і сестри, дід, бабка, онуки. 

3.6. ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ 

Одним з найбільш несприятливих наслідків відсутності юридичного представництва на ста-
дії до порушення кримінальної справи є ускладнення в доступі до матеріалів справи. Тут також 
існує низка формальних перешкод. 

Наприклад, 8 січня 2003 року Анатолію Комасі в приміщенні Ленінського райвідділу міліції 
в м. Вінниця були завдані тяжкі травми голови, які відповідно даним судово-медичного дослід-
ження відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя. Комаха звер-
нувся до прокуратури Вінницької області із заявою щодо порушення кримінальної справи за цим 
фактом. З метою захисту своїх прав та законних інтересів при розслідуванні цієї справи він звер-
нувся до адвоката та уклав угоду про надання правової допомоги. 

За даною справою прокуратурою Вінницької області було винесено кілька постанов про 
відмову в порушенні кримінальної справи. Коли, після чергової відмови в порушенні справи, 
представник Комахи звернувся до обласної прокуратури з проханням надати можливість ознайо-
митися з матеріалами справи, що послужили підставою для такого рішення, їй було відмовлено. 
Слідчий прокуратури посилався на те, що законодавство не передбачає ознайомлення з матеріа-
лами перевірки зацікавлених осіб та їхніх адвокатів. 

Аргументація слідчого не позбавлена підстави, оскільки в КПК дійсно немає ясної норми, 
що передбачає таке право. Таке право знаходить свою підставу в статті 59 Конституції й у рішенні 
Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року. У рішенні зазначено, що «закріпивши 
право будь-якої фізичної особи на правову допомогу, конституційна норма «кожен вільний у ви-
борі захисника своїх прав» (частина 1 статті 59 Конституції України) за своїм значенням є зага-
льною і стосується не тільки підозрюваного, обвинувачуваного чи підсудного, але й інших фізич-
них осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту своїх прав і закон-
них інтересів» ...Про загальне значення положень частини першої статті 59 Конституції України 
                                                        
48 Там само, п. 5. 
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свідчить положення частини 63 Конституції України, що окремо закріплює право підозрюваного, 
обвинувачуваного чи підсудного на захист» (п. 5).49 

Однак, було б бажаним прямо передбачити в Кримінально-процесуальному кодексі норми, 
що забезпечують ефективну участь юридичного представника потерпілого від катувань чи жорс-
токого поводження, особливо, коли такий потерпілий продовжує перебувати під вартою. Цього 
вимагають і Основні положення про роль юристів, прийняті VIII Конгресом ООН із запобігання 
злочинів у 1990 році, які передбачають, що «компетентні органи зобов’язані забезпечити юрис-
там доступ до відповідної інформації, досьє й документів, що є в їхньому розпорядженні чи під 
їхнім контролем, щоб юристи могли надавати ефективну юридичну допомогу своїм клієнтам. 
Такий доступ повинен бути забезпечений як тільки в цьому з’явиться необхідність» (принцип 21). 

3.7. ДОСТУП ДО МЕДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 

У даний час склалася практика, коли потерпілий, звернувшись у судово-медичну експертну 
установу й пройшовши судово-медичний огляд, не може одержати відповідний акт. Також най-
частіше неможливо одержати документи медичних установ, у яких обстежився чи лікувався по-
терпілий. Медичні установи безпідставно відмовляють у наданні такої інформації, посилаючись 
на деяке розпорядження прокуратури, однак довідатися, у чому полягає це розпорядження, не-
можливо. 

Наприклад, Андрій Яцута, затриманий 24 травня 2004 року працівниками міліції, 27 травня 
2004 року звернувся до Харківського бюро судово-медичних експертиз, де пройшов обстеження. 
Потім лікувався у двох лікувальних установах м. Харкова. У липні 2004 року Яцута звернувся й 
до Харківського бюро судово-медичних експертиз із проханням надати йому копію акту його су-
дово-медичного обстеження, а також до обох лікувальних установ із проханням надати йому ме-
дичні документи. Також адвокат звернувся з адвокатськими запитами за тим же питанням. Яцуті 
було відмовлено в наданні документів. Заступник начальника Харківського бюро судово-медич-
них експертиз у своїй відповіді написав наступне: 

«Видати Вам копію акту судово-медичного обстеження не можемо, оскільки усі експерти-
зи (або дослідження-акти) є матеріалами попереднього слідства та у відповідності до Наказу 
МОЗ України від 17 травня 1995 року (п.2.21.1) судово-медичний експерт не має права розголошу-
вати дані медичного характеру, які стали йому відомі під час виконання службових та профе-
сійних обов’язків. Копію акту судмедобстеження можуть отримати лише судово-слідчі органи 
за письмовим запитом» 

Були подані скарги до суду на незаконні дії експертної установи і двох лікувальних установ. 
У даний час скарга щодо однієї з лікувальних установ відкликана, оскільки остання – хоча й не-
своєчасно – надала необхідні документи. 

Ця практика цілком суперечить законодавству. Крім того, за подібним питанням було ухва-
лене рішення Конституційного Суду України у справі Устименка50, відповідно до якого «консти-
туційні права людини і громадянина на інформацію, її вільне одержання… в обсягах, необхідних 
для реалізації кожним своїх прав, свобод і законних інтересів, чинним законодавством закріплене 
і гарантується»; «медична інформація, тобто відомості про стан здоров’я людини, історію її хво-
роби... відноситься до інформації з обмеженим доступом. Лікар зобов’язаний за вимогою пацієн-
та... надати (йому) таку інформацію цілком і в доступній формі». 

Відповідь заступника начальника також яскраво свідчить про те, наскільки гіпертрофовані 
уявлення про слідчу таємницю зберігаються в різних професійних груп, так чи інакше пов’язаних 
з кримінальним судочинством. Примітно, що заступник начальника ХОБСМЕ посилається на 
слідчу таємницю, хоча в даному випадку ніякого слідства, до якого мали би відношення медичні 
документи, не існувало, а документи потерпілий зажадав саме для того, щоби вжити заходів для 
порушення розслідування. 
                                                        
49 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Іванови-
ча щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу Укра-
їни, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 
листопада 2000 року № 13-рп/2000 (Справа N 1-17/2000). 
50 Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про 
інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г.Устименка) 
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Сформулювати склад злочину «катування» у Главі XVIII Кримінального Кодексу України 
«Посадові злочини» та узгодити елементи цього складу злочину з понятійним апаратом Загаль-
ної частини Кримінального кодексу України. 

2. Запровадити статистику в судах та правоохоронних органах щодо злочинів, які містять 
елементи «катувань» у значенні статті 1 Конвенції ООН проти катувань. 

3. Створити законодавчі норми, які унеможливлювали б застосування амністії та дострокове 
звільнення до осіб, які вчинили діяння, що містять ознаки «катувань» у значенні статті 1 Конвен-
ції ООН проти катувань. 

4. Створити механізми ефективного громадського контролю за розслідуванням катувань та 
поганого поводження, які сталися в правоохоронних органах та інших закритих установах. 

5. Переглянути концепцію законодавства про судову експертизу з метою забезпечити діяль-
ність недержавних експертів та експертних бюро. 

6. Виключити із законодавства положення, що унеможливлюють або ускладнюють отримання 
потерпілими та їхніми юридичними представниками будь-яких медичних документів, які містять 
медичні відомості щодо потерпілих, у тому числі висновків медичних експертів незалежно від 
назви та виду цих висновків. 

7. Переглянути положення доказового права, які містяться в Кримінально-процесуальному 
кодексі та судовій практиці, щоб надати висновкам незалежних медичних та інших експертів, які 
здійснюють дослідження за зверненням особи, що заявляє про катування, чи її юридичного пред-
ставника, доказове значення не менше, ніж мають висновки експертів, запрошених слідчим або 
судом. 

8. Внести зміни до законодавства з метою надати незаможним особам, які ініціюють розсліду-
вання та інші юридичні процедури стосовно можливого застосування до них катувань та поганого 
поводження, доступ до безоплатної правової допомоги. 

9. Передбачити в законодавстві України положення про неприпустимість використання як 
доказу будь-яких свідчень обвинуваченого (підозрюваного), отриманих на досудових стадіях кри-
мінального судочинства. До внесення змін у законодавство було б бажано Верховному Суду роз-
робити правила щодо допустимості зізнань та процедури перевірки їхньої добровільності. Такі 
правила мають передбачати наступне: 

– у випадку заяви підсудного щодо недобровільності його зізнання, зробленого під час досу-
дового розслідування, воно має виключатися зі складу доказів, якщо тільки обвинувач не доведе 
поза розумним сумнівом добровільність такого зізнання; 

– при визначенні добровільності зізнання суд має врахувати усі обставини, які супроводжу-
вали отримання визнання: умови та термін перебування під вартою правоохоронного органу, наяв-
ність доступу до адвоката, можливість спілкування із зовнішнім світом тощо; 

– наявність тілесних ушкоджень має завжди тягти обов’язок обвинувача довести поза розу-
мним сумнівом, що ніхто із державних посадових осіб не причетний до заподіяння тілесних ушкод-
жень, або що отримане зізнання не пов’язане із подіями, які призвели до тілесних ушкоджень; 

– відсутність медичних свідчень щодо застосування катувань чи інших форм поганого по-
водження не може як таке виключати правдивість заяви про таке поводження; 

– оцінюючи значення відсутності медичних свідчень, суд має взяти до уваги можливість 
для підсудного у відповідний період часу звернутися до лікаря чи експерта за власним вибором, 
наявність у нього захисника, можливість спілкування із зовнішнім світом тощо; 

– у разі, якщо підсудний раніше не заявляв про отримання зізнання за допомогою будь-
якої форми поганого поводження, обвинувач має довести, що підсудний мав реальну нагоду за-
явити про це безпосередньо після відповідних подій, ураховуючи, між іншим, наявність доступу 
до адвоката, тривалість затримання без судового контролю, підстави затримки з доставленням до су-
дді при затриманні; 

– оцінюючи достовірність заяви підсудного щодо застосування до нього будь-якої форми 
поганого поводження, суд має оцінити ретельність розслідування його заяв, якщо таке розсліду-
вання здійснювалося, зокрема, часу призначення експертиз та проведення інших слідчих дій з ме-
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тою визначити, чи були надані підсудному достатні та практично здійсненні можливості зробити 
відповідні заяви та надати відповідні докази; 

– надати відповідні вказівки прокурорам та суддям вживати заходів для забезпечення без-
пеки осіб, що заявляють про застосування до них катувань, зокрема, якщо така особа знаходиться 
під вартою, забезпечувати переведення її до іншого місця тримання під вартою; 

– виключити практику «продовження затримання» підозрюваних під вартою міліції чи, що-
найменше, внести відповідні зміни до законодавства з тією метою, щоб особи, затримання яких 
продовжено суддею, переводилися до слідчого ізолятора, а не залишалися під вартою міліції; 

– передбачити в законі право та процедуру доступу до незалежного лікаря та незалежного 
експерта за власним вибором, особливо для осіб, що тримаються під вартою; 

– переглянути положення чинного законодавства, щоб надати право на юридичне представ-
ництво особам, які звертаються із заявами про застосування катувань, незалежно від самого факту 
порушення кримінальної справи; 

– надати чіткі вказівки прокурорам та суддям щодо невідкладного розгляду заяв та скарг, 
що стосуються розслідування катувань.
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IV. ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ51 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

Україна є учасницею багатьох міжнародних договорів, які передбачають стандарти захисту 
права на свободу та особисту недоторканність, зокрема Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права та Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року (далі – Конвен-
ція з прав людини). 

В Україні на виконання зобов’язань за міжнародними договорами були здійснені певні кро-
ки. Найбільш суттєво позначилася на стандартах захисту цього права реформа червня 2001 року 
(так звана «мала судова реформа»). 

Щодо захисту права на свободу головні риси цієї реформи полягають у наступному. 
28 червня 2001 року положення статті 29 Конституції України і статті 5 Конвенції набули 

чинності в повному обсязі. Застереження, що діяли до того часу та зберігали звичний порядок за-
тримання і обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, припинили дію. У зв’язку 
з цим були внесені зміни до Кримінально-процесуального кодексу України законами від 21 червня 
2001 року і 12 липня 2001 року. 

Зокрема, було передбачене обов’язкове доставлення до судді при первісному позбавленні 
свободи. Внаслідок цього у законодавстві з’явилась одна з істотних гарантій процедури – осо-
биста участь затриманого в судовому розгляді, оскільки раніше доставлення затриманого до про-
курора залежало від необмеженого розсуду останнього, крім випадку, коли затриманий був не-
повнолітнім. 

У законодавстві були створені певні засади судової процедури для вирішення питання щодо 
взяття під варту чи звільнення (статті 165-2, 165-3 КПК). 

Із Кримінально-процесуального кодексу була виключена норма, що дозволяла тримати обвину-
ваченого під вартою, ґрунтуючись винятково на тяжкості злочину, у якому звинувачують особу. 

Законом було передбачене обмеження розсуду судді в питанні про застосування взяття під 
варту: суддя мав звільнити особу, обвинувачувану у вчиненні злочину, який загрожує покаранням 
менш суворим, ніж 3 роки позбавлення волі. 

Однак, реформа у галузі затримання, взяття під варту і продовження тримання під вартою 
виявилася не настільки ефективною, як очікувалося, і не досягла мети, заради якої вона здійсню-
валася: зменшити кількість підозрюваних (обвинувачуваних), що тримаються під вартою. 

У звіті Європейського Комітету із запобігання катуванням (далі – КЗК) за наслідками візиту 
2002 року (§ 12) вказується, що всупереч відомостям, зазначеним у попередній відповіді уряду 
України, Комітет встановив, що установи Міністерства внутрішніх справ були переповнені. 

За статистичними даними до судів загальної юрисдикції в 2002 році надійшло 66 176 подань 
органів досудового слідства щодо взяття під варту, з них було задоволено 91,7 % (60 708 по-
дань). Органи досудового слідства клопотали про продовження термінів тримання під вартою 
в 16 199 випадках, і в 97,8 % термін був продовжений (15 851 випадків). Військові суди гарнізо-
нів розглянули 285 подань про взяття під варту, з них задоволено 71,9 % (205 подань).52 
                                                        
51 Підготовлено Аркадієм Бущенко, адвокатом, експертом Харківської правозахисної групи з питань кримінального процесу та 
Європейської конвенції про захист прав людини 
52 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2002 р. за даними судової статистики, підготовлений Управлінням уза-
гальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства Верховного Суду України // 
www.scourt.gov.ua 

http://www.scourt.gov.ua
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У 2003 році з 62,1 тисяч подань про взяття під варту задоволено 89,7 % (55,6 тис. подань). 
З числа клопотань про продовження терміну тримання під вартою (16,2 тис.) задоволено 97,3 % 
(15,8 тис.).53 

Цікаво відзначити, що в 2002 році до позбавлення волі засуджено 61 013 осіб.54 Тобто кіль-
кість осіб, що позбавлялися свободи до встановлення їхньої вини, перевищує кількість осіб, по-
збавлених волі за вироком. 

Можна відзначити, що в 2003 році з 55,6 тис. постанов про взяття під варту було оскаржено 
близько 5,6 % (3,1 тис.). У той же час з розглянутих 2,9 тис. апеляцій задоволено більше 20 % (608 
апеляцій).55 

Як свідчать ці відомості, суди при вирішенні питання про взяття під варту чи звільнення у 
переважній кількості випадків схиляються на бік взяття під варту. 

У зв’язку з цим важливо докладно проаналізувати зміни в законодавстві і відповідні зміни в 
адміністративній та судовій практиці. Це дасть змогу оцінити, наскільки зміни в законодавстві 
позначилися на практиці і наскільки остання відповідає стандартам, встановленим міжнародни-
ми інституціями (наприклад, Комітетом ООН з прав людини, Європейським комітетом із запобі-
гання катуванням та жорстокому поводженню, Комітетом ООН проти катувань) в їхніх заува-
женнях загального характеру та у рекомендаціях, адресованих уряду України. Головним чином 
наступний аналіз стосуватиметься права на свободу у галузі кримінального судочинства. 

2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАТРИМАННЯ І ПРАКТИКА  

2.1. ЗАТРИМАННЯ БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ У ЗВ’ЯЗКУ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 

Інститут затримання без рішення суду за підозрою у вчиненні злочину (так зване «криміна-
льно-процесуальне затримання») залишається недостатньо розробленим. 

Загальну правову основу для такого затримання складають статті 29 Конституції України56 
та стаття 5 Конвенції з прав людини. 

Стаття 29 Конституції передбачає обов’язковість рішення суду для будь-якого позбавлення 
волі, передбачаючи затримання без ордеру суду як виключення з загального правила. Частина 3 
статті 29 Конституції передбачає необхідну умову, за якою затримання може бути застосоване 
без ордеру суду: «У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити…». 

У тому ж положенні встановлене обмеження строку тримання під вартою без судового рі-
шення: «Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту 
затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою». 

У статті 29 Конституції вимога доставлення до суду прямо не викладена, але параграф 3 
статті 5 Конвенції з прав людини вимагає негайно доставити особу до судової посадової особи. 

Параграф 1(с) статті 5 Конвенції також передбачає одну з ключових вимог законності за-
тримання без ордеру – наявність розумної підозри. 

Хоча стаття 29 Конституції встановлює обов’язковість рішення суду для будь-якого випадку 
позбавлення свободи, але можна відзначити, що законодавство і практика достатньо зневажливо 
ставляться до цієї конституційної вимоги. Незважаючи на чіткі положення статті 29 Конституції, 
яка формулює повноваження правоохоронних органів на затримання без рішення суду як виклю-
чення з правила, на практиці, навпаки, таке затримання продовжує бути правилом, а затримання 
за попередньо отриманим рішенням суду – виключенням. 

Причиною цьому є те, що законодавець не інкорпорував у поточне законодавство принципи 
захисту права на свободу, закладені в статті 29 Конституції й у статті 5 Конвенції з прав людини. 
Внаслідок цього зберігається сформована за тривалий час практика правоохоронних органів, які 
вважають значні повноваження здійснювати затримання невід’ємним елементом своєї діяльності. 
                                                        
53 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2003 р. за даними судової статистики, підготовлений Управлінням узагальнення 
судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства Верховного Суду України // www.scourt.gov.ua 
54 Статистика судимості та призначення мір кримінального покарання, підготовлена Управлінням узагальнення судової прак-
тики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства Верховного Суду України // www.scourt.gov.ua 
55 На жаль, із судової статистики неможливо визначити, які саме постанови скасовувалися: про взяття під варту чи про звіль-
нення з-під варти 
56 Це конституційне положення набуло чинності 28 червня 2001 року 

http://www.scourt.gov.ua
http://www.scourt.gov.ua
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У законодавстві інститут затримання без рішення суду формується кількома законами. 
Закон «Про міліцію» у статті 11 передбачає: 
Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право: 
... 
5) затримувати і тримати в спеціально відведених для цього приміщеннях: 
... 
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слід-

ства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, – на строки і в 
порядку, передбачених, законом … 

Сама по собі ця норма не містить жодних правил і за змістом відсилає до «порядку, встанов-
леному законом». Цей недолік Закону України «Про міліцію» позначається на адміністративній 
практиці, оскільки положення, яким у цьому випадку слід керуватися працівнику міліції, нелегко 
визначити навіть при кропіткому дослідженні. 

У сфері кримінального процесу найбільш докладним – і практично єдиним – положенням 
закону, що формує затримання без ордеру, є стаття 106 Кримінально-процесуального кодексу 
України (КПК)57. Ця стаття у частинах 1 та 2 містить вичерпний перелік ситуацій, за яких пред-
ставник держави отримує повноваження затримати підозрюваного. 

Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути 
призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав: 

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину чи безпосередньо після його вчинення; 
2) коли очевидці, в тому числі і потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчи-

нила злочин; 
3) коли на підозрюваному чи на його одягу, при ньому або в його житлі буде виявлено явні 

сліди злочину. 
При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, її 

може бути затримано лише в тому разі, якщо ця особа намагалася втекти, коли вона не має по-
стійного місця проживання, або коли не встановлено особу підозрюваного. 

За строгого тлумачення цих положень ситуації, передбачені частиною 1 статті 106, можна 
вважати ситуаціями «невідкладної необхідності попередити злочин чи його перепинити». 

Однак, ці положення сформульовані нечітко і допускають безліч довільних тлумачень. На-
приклад, критерій, щоб «особу застали при вчиненні злочину», не дає чіткої відповіді на питання: 
хто повинен «застати» підозрюваного на місці злочину. Тому працівник міліції або слідчий може 
спиратися на це положення, якщо яка-небудь особа, а не він сам, застав підозрюваного на місці 
злочину. Аналогічні зауваження можна висловити і до формулювання інших підстав затримання, 
зазначених у частині 1 статті 106 КПК. 

У протоколах затримання часто лише цитуються пункти цього положення. Фактично ці обме-
ження в такому формулюванні й у тому тлумаченні, які вони набули на практиці, втратили свій 
стримуючий ефект, і затримання здійснюється на підставі будь-яких даних, що є в розпоряджен-
ні органа дізнання чи слідчого, незалежно від того, чи знаходиться особа, що приймає рішення про 
затримання, в ситуації «невідкладної необхідності запобігти злочину чи його перепинити». 

Таким чином, обмеження затримання без ордера, що встановлене в частині 3 статті 29 Кон-
ституції, фактично було проігноровано кримінально-процесуальним законодавством і залишило 
незмінною практику затримання без ордеру. 

Крім того, у значній мірі це положення втратило своє значення норми, що регулює законність 
самого затримання, і стало стосуватися продовження тримання під вартою правоохоронного орга-
на, оскільки в законодавстві чітко не визначений момент, з якого власне починається затримання 
особи. 

У відповідності до усталеної практики, «кримінально-процесуальне затримання» починаєть-
ся з моменту складання протоколу про затримання. Однак визначення цього моменту цілком за-
лежить від розсуду посадової особи, що веде розслідування. Тому на практиці термін затримання 
обчислюється не з того моменту, коли особа дійсно позбавлена свободи, а з того, коли посадова 
особа, що позбавила її свободи, виконала необхідні формальності. 

У законодавстві існує положення, з якого ясно, що початковим моментом затримання є саме 
момент фактичного позбавлення свободи. Це стаття 44 КПК, яка передбачає, що «захисник до-
                                                        
57 Арешт без ордера передбачений також статтею 115 КПК, яка відсилає до статті 106 КПК 
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пускається до участі у справі… з моменту оголошення підозрюваному протоколу про затриман-
ня…, але не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання». Тобто закон не пов’язує 
початок затримання з моментом складання протоколу про таке затримання. 

Але міліція мало звертає увагу на це положення, і в правоохоронних органах зберігається 
практика, за якої між моментом фактичного затримання підозрюваної особи і складанням прото-
колу затримання минає певний час: від кількох годин до – іноді – кількох діб. Це навіть знайшло 
відображення у інституційній організації роботи районних відділів міліції, де існують кімнати 
для «доставлених осіб», призначені для тримання під вартою осіб, доставлених до районного 
відділу, але «ще не затриманих». 

Це відзначив і Європейський Комітет із запобігання катуванням у § 15 свого Звіту про візит 
в Україну в 1998 році: «протягом перших 24 годин [затримання] органи дізнання, тобто працівни-
ки карного розшуку, повинні провести невідкладні оперативні і слідчі заходи щодо справи, прове-
сти попереднє опитування затриманого й оформити протокол затримання…». 

Такий стан справ має серйозне значення для оцінки здійсненності гарантій прав затриманих, 
формально передбачених у законодавстві, оскільки навіть формально ці гарантії набувають чин-
ності лише після кількох годин, а іноді й днів після того, як особа потрапила під контроль право-
охоронного органу. 

До того, як прийняте формальне рішення про затримання, підозрюваний не вважається за-
триманим, і його статус під час фактичного тримання під вартою правоохоронного органа зали-
шається невизначеним до тих пір, поки посадова особа (слідчий чи дізнавач) не складе протокол 
затримання. Відповідно до пануючої доктрини та практики саме з цього моменту виникає обов’я-
зок агентів держави повідомити затриманому про його права, інформувати родичів про затриман-
ня, надати доступ до адвоката тощо. Невизначений статус підозрюваного між моментом позбав-
лення його свободи і моментом складання протоколу про затримання, перешкоджає реалізації ним 
своїх прав, гарантованих статтями 29 Конституції України і статтями 5 та 6 Європейської Конвен-
ції із захисту прав людини. 

Ряд прикладів із практики Фонду професійної допомоги жертвам катувань підтверджує прак-
тику тримання під вартою міліції без оформлення протоколу про затримання: 

Іван Н. (м. Хмельницький) був затриманий 20 травня 2004 року працівниками міліції біля 
свого будинку і до 21 травня утримувався в одному з районних відділів міліції без оформлення за-
тримання. Тільки 21 травня 2004 року був складений протокол про його затримання за підозрою 
у вчиненні адміністративного правопорушення. 

Євгеній Б. (м. Харків) був затриманий працівниками карного розшуку вранці 11 квітня 2002 
року. Лише ввечері в одному з районних відділів був складений протокол про його затримання за 
підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення. Протягом цілого дня Б. знаходився під 
контролем працівників карного розшуку. 

Віктор К. (м. Кривий Ріг) був затриманий о 6-й годині ранку 25 листопада 2003 року праців-
никами відділу по боротьбі з організованою злочинністю. Утримувався під вартою у приміщенні 
ВБОЗ. Лише ввечері 27 листопада був складений протокол про його затримання за підозрою у 
вчиненні злочину. 

Михайло К. (м. Чернігів) був затриманий близько 18-ї години 14 серпня 2001 року і достав-
лений до одного з районних відділів. Пізно ввечері був звільнений. Протокол про затримання 
не складався. 

Олексій З. (м. Калуш, Івано-Франківська область) був затриманий близько 16-ї години 17-го 
травня 2003 року і доставлений до одного з районних відділів міліції. Лише близько 22-ї години 
був складений протокол про адміністративне затримання. 

Суди також часто зустрічаються в своїй практиці із ситуацією, коли під час судового засі-
дання з’ясовується, що особа була затримана набагато раніше, ніж це зазначено в протоколі про 
її затримання. 

Одна з причин використання такого «тіньового» затримання полягає в тому, що в законо-
давстві фактично відсутні самостійні критерії для визначення законного затримання. В одному з 
наказів МВС сказано:  

Протягом 10 діб з дня виявлення порушення законності проводити службові розслідування 
кожного факту: 
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… 
звільнення осіб з ізоляторів тимчасового тримання в зв’язку з непідтвердженням підозри або 

закінченням терміну затримання; 
… 
винесення виправдувальних вироків і припинення кримінальних справ у відношенні до осіб, 

що утримувались під вартою.58 
Таким чином, цей наказ вважає порушенням законності будь-яке затримання, яке згодом не 

перетворилося у взяття під варту. Це може привести до двох однаково згубних наслідків для 
правоохоронної діяльності: 

– з одного боку, працівник міліції може невиправдано втримуватися від затримання підо-
зрюваного, якщо існує найменший ризик того, що підозра, яка спочатку виправдувала затримання, 
згодом зникне; 

– з іншого боку, – що більш імовірно, – працівник міліції вдаватиметься до будь-яких – у 
тому числі і незаконних – методів, щоб забезпечити, аби здійснене ним затримання перетворило-
ся в наступне взяття під варту. 

Не дивно, що, опинившись перед таким вибором, працівники міліції вдаються до «неформа-
льного» затримання, щоб уникнути відповідальності за затримання, яке згодом виявилося необ-
ґрунтованим. 

Якщо взяти до уваги те нормативне значення статті 106 КПК, яке вона набула на практиці, 
то виявляється, що законодавство практично не містить жодної норми, що передбачала б умови 
законного затримання без ордера. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у законодавстві України відсутнє положення за-
кону, яке б, – з одного боку, – чітко визначало б умови законності «фактичного» затримання, і – з 
іншого боку, – регулювало б правовідносини, що складаються в період між «фактичним» затри-
манням і складанням протоколу про затримання. 

У 2004 році кілька разів ставилося питання про внесення на друге читання проекту нового 
Кримінально-процесуального кодексу України. 

Однак норми пропонованого Кодексу не вирішують проблеми, що існують у чинному пра-
вовому регулюванні. 

Наприклад, частина 2 статті 118 Проекту розширює підстави для затримання без рішення 
суду, використовуючи, як це не дивно, формулювання статті 29 Конституції. У пункті (1) цієї 
статті Проект передбачає затримання без ордера «у разі нагальної необхідності запобігти злочи-
ну чи перепинити його». Хоча це повторює положення Конституції, однак автори Проекту ціл-
ковито спотворили зміст цього конституційного обмеження. Якщо в Конституції це положення є 
нормою, що обмежує можливості для затримання без ордера, то автори Проекту представили йо-
го як ще один («додатковий», «поряд з іншими») випадок, коли державі дозволено позбавити лю-
дину свободи без попереднього рішення суду. За логікою авторів Проекту можна затримати без 
ордера або на підставі закону, або на підставі Конституції. За логікою ж Конституції будь-яке по-
ложення закону, що допускає затримання без ордера, має бути спочатку перевірене з погляду йо-
го конституційності, тобто: чи не створює цей закон для держави повноваження більші, ніж до-
пускає стаття 29 Конституції. 

Аналогічні зауваження можна висловити щодо пункту (5) частини 2 статті 118 Проекту. Тут 
передбачена можливість затримання без ордеру «з метою доставлення особи до місця проваджен-
ня дізнання, досудового слідства чи суду на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні нею зло-
чину чи суспільно небезпечного діяння». Це положення Проекту дещо нагадує формулювання 
статті 5 § 1(с) Конвенції. Але, по-перше, у статті 5 § 1(с) Конвенції мова йде про доставлення до 
«компетентного судового органу», а пункт (5) частини 2 статті 118 Проекту вимагає доставлення 
не до «судового органу», а лише в якесь «місце провадження» дізнання, досудового слідства чи 
суду. Це істотно різні вимоги. Крім того, будь-яке затримання за підозрою у вчиненні злочину, 
а не лише затримання відповідно до пункту (5) частини 2 статті 118 Проекту, може здійснювати-
ся лише з метою доставлення до суду. 
                                                        
58 Наказ МВС України и Державного департаменту України з питань виконання покарань № 300/73 від 23 квітня 2001 року 
«Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіж-
ного заходу у вигляді взяття під варту та додержання встановлених законом строків затримання та тримання під вартою під час 
досудового слідства», пункт 2.5 
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2.2. ДОСТАВЛЕННЯ ЗАТРИМАНОГО ДО СУДДІ 

Кримінально-процесуальний кодекс передбачає обов’язкове доставлення до судді особи, тер-
мін тримання під вартою якої може перевищити 72 години. У відповідності до статті 106 КПК: 

Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання: 
1) звільняє затриманого – якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, закінчився 

встановлений законом строк чи затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених 
частинами першою і другою цієї статті; 

2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не пов’язаний з триманням 
під вартою; 

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту. 

Оскільки згідно зі статтею 29 Конституції затриманий має бути звільнений, якщо протягом 
72 годин йому не вручене рішення суду, з цього випливає, що строк доставлення до судді має за-
лишати розумну можливість провести судовий розгляд і ухвалити судове рішення в межах цього 
граничного терміну. У цьому відношенні формулювання статті 106 КПК можуть стати причиною 
порушення цієї вимоги Конституції, оскільки ця стаття закінченням терміну вважає момент до-
ставлення до судді, а не момент вручення мотивованого судового рішення затриманому. 

Крім того, через те, що період затримання обчислюється з моменту складання протоколу за-
тримання (див. вище), насправді підозрювані можуть перебувати під вартою міліції без судового 
рішення період, що перевищує припустимий за Конституцією термін на кілька годин чи навіть 
днів. 

Наприклад, Віктор К. (м. Кривий Ріг) був затриманий у 6-й годині ранку 25 листопада 2003 
року і доставлений до судді лише 30 листопада 2003 року, оскільки протокол про затримання був 
оформлений тільки 27 листопада 2003 року. 

Правоохоронні органи вважають 72 години строком, протягом якого вони мають нічим не об-
межені повноваження тримати людину під вартою. Судді, до яких доставляються затримані осо-
би, не вимагають від правоохоронних органів надати докази того, що затримана особа не могла 
бути доставлена у більш короткий строк. Харківська правозахисна група не має інформації про 
випадки, коли затриманий був би доставлений до судді в той же день чи наступного дня після за-
тримання. 

Часто для продовження тримання під вартою міліції використовується сполучення затри-
мання за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення (див. розділ 2.5.) і затримання 
за підозрою у кримінальному злочині. У таких випадках підозрюваний затримується на термін до 
3-х діб у порядку статті 263 КпАП, а по закінченні цього терміну затримується в порядку стат-
ті 115 КПК. Для ілюстрації можна привести кілька прикладів із практики: 

Іван Н. (м. Хмельницький) був затриманий працівниками міліції 20 травня 2004 року, а до-
ставлений до судді лише 26 травня 2004 року. З моменту затримання до 21 травня він утриму-
вався під вартою без будь-якого протоколу, з 21 по 23 травня – на підставі протоколу про адміні-
стративне затримання. Затримання за підозрою у вчиненні злочину було оформлене лише 23-го 
травня 2004 року. 

Олексій З. (м. Калуш, Івано-Франківська область) тримався під вартою без доставлення до судді 
шість з половиною діб. 17 травня 2003 року він був затриманий в адміністративному порядку і 
доставлений в один з районних відділів міліції, а 20 травня був складений протокол про затриман-
ня за підозрою у вчиненні злочину. Загалом він перебував під вартою міліції без судового контро-
лю до ранку 24 травня. 

Така практика також можлива тільки завдяки недостатній інкорпорації в спеціальні закони 
вимог статті 29 Конституції, що передбачає для позбавлення свободи отримання попереднього 
судового рішення чи – у виняткових випадках – отримання такого судового рішення протягом 72 
годин з моменту затримання, незалежно від того, на якій правовій підставі базується позбавлен-
ня волі. Адміністративна практика щодо затримання повинна також ґрунтуватися на вимогах па-
раграфів 1(с) і 3 статті 5 Конвенції, які не проводять різниці між підозрою в адміністративному 
правопорушенні і підозрою в кримінальному злочині. 

Часто для продовження затримання під вартою міліцією використовується прийом, коли 
співробітники правоохоронного органу після того, як суд відмовився задовольнити подання про 
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взяття під варту і звільнив затриманого, прямо в будинку суду чи при виході з будинку суду за-
тримують підозрюваного за «прихованою» підозрою. 

Використання такого прийому можливо тільки завдяки занадто широкому тлумаченню, що 
набули терміни статті 106 КПК у практиці правоохоронних органів і судовій практиці (див. роз-
діл 2.1. Затримання без рішення суду у зв’язку з кримінальним процесом – с. 48 звіту). 

Суттєве занепокоєння викликає положення частини 4 статті 165-2 КПК: 
Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка перебуває на волі, суддя 

вправі своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку 
його в суд під вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися більше сімдесяти 
двох годин, а в разі, коли особа перебуває за межами населеного пункту, в якому діє суд, – не бі-
льше сорока восьми годин з моменту доставки затриманого в цей населений пункт. 

Оскільки ніяких обмежень на термін доставлення в потрібний «населений пункт» не встано-
влено, перебування під вартою міліції без судового контролю може тривати теоретично нескін-
ченно довго. 

14 жовтня 2003 року в м. Сімферополі був затриманий пан Н. на підставі дозволу, виданого 
Печерським районним судом м. Києва в порядку частини четвертої статті 165-2 КПК. Він був затри-
маний у будинку Центрального районного суду м. Сімферополя, куди з’явився для участі в судово-
му засіданні про взяття його під варту за поданням прокуратури Криму. Після затримання пан Н. 
був доставлений до судді Печерського районного суду м. Києва лише 7 листопада 2003 року, тобто 
через 24 дні після затримання. До доставки до судді він знаходився в ізоляторі тимчасового три-
мання м. Сімферополя. 

Також пан А. 9 червня 2004 року у м. Сімферополі був затриманий на підставі дозволу, вида-
ного Печерським районним судом м. Києва в порядку частини четвертої статті 165-2 КПК, і був до-
ставлений до Печерського районного суду м. Києва лише 23 червня 2004 року, тобто через 14 днів 
після затримання. 

2.3. ПРОДОВЖЕННЯ СУДОМ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В МІЛІЦІЇ 

Частина 8 статті 165-2 КПК надає судді повноваження відкласти рішення питання про взяття 
обвинувачуваного (підозрюваного) під варту чи звільнення на строк до 10 діб, а за клопотанням 
затриманого – до 15 діб, якщо суддя вважає, що «для обрання затриманому запобіжного заходу 
необхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини, що мають 
значення для ухвалення рішення з цього питання». 

Ряд дослідників і практичних діячів висловлюють думку, що «ця правова норма є … гаранті-
єю від необґрунтованого застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту».59 Однак 
така думка навряд чи обґрунтована теоретично, оскільки такий підхід дає можливість правоохо-
ронному органу затримувати людину, не маючи достатніх підстав для цього. Більш міцною гара-
нтією від необґрунтованого взяття під варту став би чітко встановлений обов’язок суду звільнити 
затриманого, якщо обвинувачення не надало достатніх доводів на користь взяття його під варту. 

Крім того, на практиці продовження затримання становить додатковий ризик для затримано-
го, оскільки у такому випадку він продовжує перебувати під вартою міліції, а не переводиться до 
слідчого ізолятора. За законом рішення судді про продовження затримання не є підставою для 
поміщення затриманого в СІЗО, оскільки у відповідності до статті 3 Закону «Про попереднє ув’яз-
нення» «підставою для попереднього ув’язнення є мотивоване рішення суду про обрання запобі-
жного заходу у вигляді взяття під варту, винесене відповідно до Кримінального і Кримінально-
процесуального кодексів України». 

Нерідко обвинувачення вимагає продовження затримання саме з метою недопущення пере-
ведення до СІЗО, оскільки це може ускладнити «успішне просування розслідування» і «ефектив-
ну роботу з підозрюваним». 

Як правило, розгляд, що закінчується постановою про продовження затримання, проводить-
ся вкрай поверхово. 

Віктор К., який був затриманий у Кривому Розі, так описував судовий розгляд: 
                                                        
59 Звіт про результати проведеного дослідження в місцевому суді Київського району м. Харкова в рамках пілотного дослідни-
цького проекту «Використання в Україні затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту» (керівник досліджень – 
д.ю.н., проф., член-кореспондент АПНУ В.С.Зеленецький) 
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«Мене доставили до суду для рішення питання про ув’язнення під варту чи звільненні. Суд-
дя поставила лише одне питання: «Що скажеш у своє виправдання?» Я сказав, що я невинний, 
що в мене є алібі, що мені було відмовлено в зустрічі з адвокатом. Суддя наказала мене вивести 
і вголос сказала: «Додати сім діб». На моє прохання провести допит суддя не відреагувала». 

За висновками згаданого вище дослідження «переважна більшість матеріалів, що містять по-
станови суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту після закінчення 10-ден-
ного терміну затримання, не містять будь-яких нових документів, отриманих у період продовжен-
ня терміну затримання; відсутні посилання на них і в самих постановах суду».60 

Відповідно до узагальнення практики, проведеного апеляційним судом Запорізької області, 
«недоліком у роботі судів можна вважати те, що суди, приймаючи рішення про продовження те-
рміну затримання особи, не вказують у постанові, які саме обставини підлягають з’ясуванню і які 
конкретно дії треба виконати в зв’язку з додатковим з’ясуванням цих обставин, а подекуди уза-
галі використовують право на продовження затримання не з метою визначитися з питанням про 
доцільність тримання особи під вартою, а з метою «допомогти» слідчим зібрати необхідні докази 
в справі, що є неприпустимим».61 

Висновки цих досліджень ще раз підтверджують, що продовження затримання використову-
ється не для забезпечення більш зваженого рішення судді про взяття під варту чи звільнення, а ча-
стіше для того, щоб підозрюваний (обвинувачений) довше залишався під владою органа міліції. 

Такий стан речей зумовлює додатковий ризик застосування катувань, жорстокого поводження 
не тільки тому, що в період продовження затримання підозрюваний (обвинувачений) може знову 
зазнати катування, але також і тому, що тривале тримання під вартою в міліції перешкоджає своє-
часному виявленню слідів жорстокого поводження й ускладнює наступне розслідування відповід-
них заяв підозрюваного (обвинуваченого). 

На жаль, проект нового КПК зберігає аналогічну норму в частині 3 статті 148. 

2.4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ 

Зберігається невизначеність щодо фундаментальних основ затримання в зв’язку з розсліду-
ванням адміністративних правопорушень. 

Відповідно до частини 3 статті 29 Конституції затримання без ордера припустиме лише у 
зв’язку з кримінальним процесом. Це ясно випливає з тексту цього положення: 

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те 
законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід. 

Законодавство України чітко розрізняє поняття «злочину» і «адміністративного правопору-
шення». Правова доктрина також проводить чітку грань між цими двома видами правопорушень: 
«злочином», під яким завжди розуміється «кримінальний злочин» і правопорушенням у вузько-
му змісті слова, тобто «адміністративним правопорушенням». 

Таким чином, частина 3 статті 29 Конституції не допускає затримання без рішення суду у 
випадках, коли мова йде про «правопорушення» на відміну від злочину, навіть якщо існує «не-
відкладна необхідність» запобігти чи перепинити його. Той факт, що таке затримання не супере-
чить статті 5 Конвенції, у даному випадку не має значення. По-перше, у відповідності до статті 8 
Конституції, положення Конституції мають найвищу юридичну чинність на території України. 
По-друге, стаття 5 Європейської Конвенції визнає припустимим тільки затримання, що здійснено 
«у порядку, встановленому законом». Цілком очевидно, що положення статті 29 Конституції з 
погляду статті 5 Європейської Конвенції також визначають «порядок», встановлений національ-
ним законом. 

Однак, у Кодексі України про адміністративні правопорушення (КпАП), як і раніше, збері-
гаються положення, що допускають затримання без рішення суду. Ці повноваження ґрунтуються 
на наступних положеннях КпАП: стаття 259 «Доставлення порушника»; стаття 260 «Заходи за-
безпечення впровадження в справах про адміністративні правопорушення»; стаття 261 «Адмініс-
тративне затримання»; стаття 262 «Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністра-
тивне затримання»; стаття 263 «Строки адміністративного затримання». 
                                                        
60 Теж саме 
61 Узагальнення практики розгляду Мелітопольським міськрайсудом, Приазовським, Акимовським, Веселовським райсудами 
питань, пов’язаних з застосуванням під час досудового слідства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. (Узагаль-
нення здійснено суддями апеляційного суду Запорізької області Г.І.Алєйніковим та М.І.Галянчуком) 



ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ 

 55 

Особливої уваги потребує стаття 259, що визначає порядок так званого «доставлення» осо-
би, підозрюваної в здійсненні адміністративного правопорушення. Вона фактично створює не-
обмежені повноваження затримати і доставити підозрюваного в підрозділ правоохоронного ор-
гану. Хоча термін перебування під вартою у правоохоронному органі обмежений однією годиною, 
однак термін самого доставлення не обмежений у законі і регулюється тільки загальною вказів-
кою: «Доставлення порушника має бути проведене в можливо короткий строк». 

Більш того, якщо розглядати систему законодавства України в цілому, таке «доставлення» 
узагалі не вважається позбавленням волі. Наприклад, на відміну від «затримання» у вузькому зна-
ченні, за незаконне «доставлення» не передбачена кримінальна відповідальність. Також незакон-
не доставлення не є підставою для відшкодування шкоди відповідно до Закону України «Про по-
рядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, до-
судового слідства, прокуратури і суду».62 

Щодо адміністративного затримання у вузькому значенні, то тут також існує певна невизна-
ченість у законодавчому регулюванні. 

Пункт 5 статті 11 Закону «Про міліцію» передбачає право міліції затримувати «осіб, які вчи-
нили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, 
якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, – на строк до трьох годин…». Отже, відповід-
но до цього положення працівник міліції має повноваження затримати підозрюваного в здійсненні 
будь-якого адміністративного правопорушення. 

Однак, стаття 262 КпАП, що стосується того ж питання, обмежує повноваження міліції на 
затримання певним колом правопорушень, вичерпно перерахованих у цій статті. 

Колізія між згаданими положеннями Закону «Про міліцію» і Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення не дає можливості точно з’ясувати обсяг повноважень міліції у затри-
манні підозрюваних правопорушників. Невизначеності додає також невідповідність деяких фор-
мулювань правопорушень у статті 262 КпАП формулюванням матеріальних статей КпАП. 

2.5. ТРИВАЛЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ 

Хоча за правилом адміністративне затримання не може тривати більше 3-х годин, однак 
правоохоронні органи зберігають значні повноваження продовжувати таке затримання на більш 
тривалий термін. 

Закон України «Про міліцію» у пункті 5 статті 11 передбачає, що «у необхідних випадках 
для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення» міліція має право затримати і 
тримати у себе під вартою «до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 
24-х годин з моменту затримання». 

Стаття 263 КпАП надає міліції ще більші повноваження. Стаття передбачає, що «осіб, які 
порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», можуть затримати «на 
строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушник не має документів, що посвідчу-
ють його особу». 

Ця норма КпАП відверто порушує статтю 29 Конституції, яка вимагає, щоб законність три-
мання під вартою протягом 72 годин була перевірена судом. 

Віктор Г. (Кіровоградська область) був затриманий працівниками міліції 10-го липня 2003 
року за підозрою у вчиненні дрібного хуліганства (стаття 173 КпАП). Він був доставлений до су-
ду для розгляду справи по суті лише 14-го липня 2003 року. З постанови судді видно, що затри-
мання було оформлене лише 11-го липня 2003 року, тобто наступного дня після фактичного за-
тримання. 

Відсутність чітких умов законного затримання, більш обмежені – у порівнянні з криміналь-
ним процесом – права особи, затриманої в адміністративному порядку, призводить до того, що 
адміністративне затримання широко використовується з метою кримінального переслідування. 
КЗК у звіті щодо візиту 2002 року (§ 16) відзначив, що правоохоронні органи використовують 
положення КпАП і Закону «Про міліцію» для того, щоб одержати можливість допитувати затри-
ману особу без гарантій і часових обмежень, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом. 

Цілком очевидно, що поширення такого прийому правоохоронними органами стало наслід-
ком введення судового контролю в кримінальному процесі. Однак через безсистемний підхід до 
                                                        
62 Закон України від 1 грудня 1994 г. № 266/94-ВР (Відомості Верховної Ради, 1995, № 1, ст. 1) 
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правового регулювання, у законодавство не були внесені зміни, які виключили б можливості для 
правоохоронних органів ухилятися від судового контролю. 

2.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАТРИМАННЯ 

Працівникам правоохоронних органів, що затримали людину в порушення статті 106 КПК, 
практично не загрожують несприятливі наслідки. 

Відповідно до п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду від 25 квітня 2003 року № 4 «ви-
знання затримання незаконним не є підставою для відмови в задоволенні подання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту». 

З огляду на вкрай нечіткі формулювання статті 106 КПК, перспектива притягнення до кри-
мінальної відповідальності осіб, винних у незаконній затримці, виглядає вкрай сумнівною. Ані 
персонально державним агентам, ані державі в цілому, не загрожує й цивільна відповідальність, 
оскільки можливість одержання компенсації для потерпілих від незаконного затримання, вкрай 
обмежена. 

Харківській правозахисній групі невідомі випадки засудження за статтею 371 Кримінально-
го кодексу, яка передбачає відповідальність за завідомо незаконні арешт, затримання або привід.  

2.7. ЗАТРИМАННЯ БРОДЯГ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ 

Затримання й тримання під вартою бродяг здійснюється на підставі статті 11 Закону «Про 
міліцію». Для такого затримання закон – як і раніше – не вимагає постанови суду: достатньо, 
щоб правоохоронний орган повідомив прокурора. Це залишає широкі можливості для правоохо-
ронних органів використовувати таке затримання без достатніх підстав або навіть зловмисно. 

3 вересня 2004 року підприємець К. був затриманий у Кривому Розі співробітниками УБОЗ 
у зв’язку з терактом у Беслані. Після того, як його кілька годин протримали в помешканні УБОЗ, 
пана К. за постановою начальника РВВС м. Кривого Рогу, санкціонованою прокурором, помісти-
ли в приймальник-розподільник як бродягу і жебрака на термін до 30 діб. Працівникам міліції було 
відомо, що він має родину і постійне місце проживання. Проте, він провів у приймачі-розподіль-
нику 20 днів і був звільнений лише 22 вересня 2004 року після втручання адвоката і звернення зі 
скаргою до суду. 

2.8. ЗАТРИМАННЯ ДЛЯ ЕКСТРАДИЦІЇ 

Відповідно до частини третьої статті 25 Конституції видача громадян України іншим краї-
нам заборонена. Видача іноземців і осіб без громадянства допускається законодавством України, 
тільки якщо така видача передбачена міжнародними договорами України (частина друга статті 10 
Кримінального кодексу України). 

Затримання для екстрадиції регулюється в Україні Європейською Конвенцією про видачу 
правопорушників 1957 року і Додатковим протоколом до неї 1975 року, Європейською конвен-
цією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 і Додатковим протоколом до неї 1978 
року, Конвенцією про передачу засуджених осіб 1983 року, Конвенцією «Про правову допомогу 
і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (Мінська Конвенція), 
а також двосторонніми угодами. 

Згаданими Конвенціями передбачається затримання запитуваних осіб після одержання запи-
ту або, у певних випадках, тимчасове затримання до одержання такого запиту. 

Відповідно до законодавства України компетентним органом, що приймає рішення про ви-
дачу, є Генеральна прокуратура України. Традиційно за Генеральною прокуратурою України за-
лишається і вирішення всіх питань, що супроводжують екстрадицію, зокрема питання про затри-
мання та тримання під вартою з метою екстрадиції. У законодавстві відсутній будь-який порядок 
прийняття як основного, так і супутніх рішень. Особа, видача якої запитується, не має будь-якої 
законної можливості брати участь у розгляді цих питань і надавати свої заперечення. 

Відверта невідповідність такого порядку позбавлення свободи для екстрадиції і відсутність 
будь-якої процедури судового розгляду цього питання породили непослідовну практику в цій 
сфері. Це у свою чергу викликало реакцію Верховного Суду України, що на своєму Пленумі від 
8 жовтня 2004 року прийняв постанову № 16 «Про деякі питання застосування законодавства, 
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яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екс-
традицією». Ця постанова частково заповнює прогалину у регулюванні питання про ув’язнення 
під варту для екстрадиції. Однак лише її недостатньо для приведення практики у відповідність 
до Конституції і Конвенції з прав людини. 

Наприклад, Пленум вказав, що «зважаючи на те, що в Україні особа може перебувати під 
вартою понад три доби лише за мотивованим рішенням суду, і, маючи на увазі, що за змістом ча-
стини 2 статті 29 Конституції таке рішення може бути ухвалене лише компетентним судом Украї-
ни, суди повинні приймати до свого провадження і розглядати по суті подання прокурорів чи по-
годжені з ними подання органів, які виконують запити інших держав про видачу, надання дозволу 
на затримання осіб і доставку їх під вартою до компетентного органу іноземної держави» (п. 3).63 

Однак ця постанова, хоча і зобов’язує суди приймати до розгляду подання компетентних 
органів виконавчої влади, але не може зобов’язати органи виконавчої влади звертатися до суду 
з такими поданнями. Тобто, якщо прокуратура не внесе до суду подання про взяття під варту 
особи з метою її екстрадиції, то така особа може триматися під вартою. 

Це може призвести до того, що компетентні органи виконавчої влади не будуть вдаватися до 
судової процедури, де існує імовірність несприятливого для них результату. 

Це становище пом’якшується тією обставиною, що відповідно до пункту 6 постанови Пле-
нуму «суди повинні приймати до свого впровадження і розглядати по суті скарги осіб, затриманих 
на підставі запиту іншої держави про екстрадицію, на незаконність затримання, а також скарги 
їхніх захисників і законних представників». 

Відповідно до роз’яснення Пленуму такі скарги розглядаються за процедурою, передбаченою 
частинами 7 і 8 статті 106 КПК, які в свою чергу відсилають до статті 165-2 КПК. 

Таким чином, для вирішення питання про законність затримання Верховний Суд пристосу-
вав процедуру, передбачену статтями 106 і 165-2 КПК України. Однак, такий порядок викликає 
ряд запитань: 

По-перше, у відповідності до статті 106 КПК, як її витлумачив Пленум Верховного Суду 
України в іншій своїй постанові від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування суда-
ми запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вар-
тою на стадіях дізнання і досудового слідства», визнання затримання незаконним не приводить 
до звільнення з-під варти. Крім того, відповідно до процедури, передбаченої статтею 106 КПК, 
предметом розгляду є лише законність первісного затримання правоохоронним органом, а не по-
дальше тримання під вартою. 

Наприклад, якщо особа, затримана з метою екстрадиції, утримується під вартою на підставі 
рішення суду, винесеного за результатами розгляду подання прокурора, то суд, що розглядає скар-
гу затриманого з метою екстрадиції, буде все рівно розглядати період затримання, що пройшов 
до первісного рішення суду, якщо такий період був. 

По-друге, Пленум обійшов мовчанням питання про можливість застосування запобіжних за-
ходів, не пов’язаних з позбавленням волі, для забезпечення процедури екстрадиції, хоча можуть 
існувати обставини, у яких можливо забезпечити рішення про екстрадицію без позбавлення осо-
би свободи. Потрібно врахувати, що система, яка вимагає обов’язкового тримання під вартою або 
в силу своїх властивостей приводить на практиці до такого наслідку, суперечить зобов’язанням 
України, передбаченим статтею 5 Конвенції із захисту прав людини. 

Крім того, можливість оскарження до суду обґрунтованості тримання під вартою з метою 
екстрадиції, створить додаткові гарантії від зловживань, зокрема, від необґрунтованого затягуван-
ня екстрадиції. Відповідно до практики Європейського Суду «будь-яке позбавлення волі на під-
ставі статті 5 § 1(f) буде виправданим тільки до того часу, поки здійснюється процедура екстра-
диції. Отже, якщо така процедура не здійснюється з належною ретельністю, затримання перестає 
бути виправданим з точки зору статті 5 § 1(f).64 

                                                        
63 Пленум Верховного Суду певною мірою пом’якшив обмеження статті 29 Конституції. Очевидно, що не тільки затримання 
більш ніж 3 доби, але і взагалі затримання у випадку екстрадиції без попереднього рішення суду суперечить статті 29 Консти-
туції. Запит іншої держави про видачу підозрюваного порушника не створює ситуацію «нагальної необхідності запобігти зло-
чину або його перепинити», а отже, затримання вимагає попереднього рішення суду. Аналогічний підхід має використовува-
тись щодо тимчасового затримання до отримання запиту про видачу 
64 Рішення Європейського суду у справі Квін проти Франції від 22 березня 1995 року (Quinn v. France judgment of 22 March 
1995, Series A no. 311), § 48; Рішення Європейського суду у справі Чахал проти Великої Британії від 15 листопада 1996 року 
(Chahal v. the United Kingdom judgment of 15 November 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V), § 113 
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23 серпня 2004 року пан К., громадянин РФ, був затриманий у Києві без будь-яких законних 
підстав. Під час його перебування у районному відділі з’ясувалося, що у відношенні до К. право-
охоронними органами Республіки Казахстан прийняте рішення про арешт. До 13-го вересня 2004 
року пан К. тримався під вартою у районному відділі міліції. 13-го вересня він був доставлений 
до суду, і суддя прийняв рішення про його затримання строком на 30 днів. Після закінчення вста-
новленого судом строку він не був звільнений, а продовжував утримуватися в СІЗО м. Києва, а по-
тім у СІЗО м. Харкова. 

Пан С. був затриманий 29 грудня 2004 р. на підставі того, що правоохоронними органами 
Республіки Білорусь було прийняте рішення про взяття його під варту. Пан С. тримався в Печер-
ському РВВС м. Києва без судового контролю до 11 січня 2005 року. 11 січня 2005 року Печерсь-
кий районний суд м. Києва виніс постанову, якою взяв пана С. під варту «з метою забезпечення 
можливої доставки його до компетентного суду при позитивному вирішенні вимоги про його ви-
дачу до Республіки Білорусь. Після закінчення строку, встановленого судом, пан С. подав скаргу 
на незаконне затримання, але суд, визнавши затримання незаконним, відмовив у його звільненні. 

2.9. ЗАТРИМАННЯ ІНОЗЕМЦІВ 

Тримання під вартою в Прикордонних військах регулюється Законом України «Про Держа-
вну прикордонну службу України»65, а також Інструкцією про порядок тримання осіб, затриманих 
органами Державної прикордонної служби України в адміністративному порядку за порушення 
законодавства про державний кордон України і за підозрою у вчиненні злочину (затверджена на-
казом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30 червня 2004 року № 494).66 

Закон України «Про Державну прикордонну службу України» й Інструкція посилаються на 
Конституцію України, Загальну Декларацію з прав людини, Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права, Конвенцію про захист прав людини й основних свобод, Конвенцію ООН про 
статус біженців як на правову основу діяльності посадових осіб місць тримання під вартою в При-
кордонних військах. 

Однак ряд моментів у Законі і підзаконній Інструкції викликають суттєве занепокоєння. 
Незважаючи на те, що був прийнятий новий закон «Про Державну прикордонну службу 

України»67, стан справ з строками затримання залишається без змін, оскільки текст закону сам по 
собі не містить обмежень, а відсилає за змістом до інших законів. Ряд цих законів, у тому числі і 
відповідні статті КпАП були проаналізовані вище. Оскільки ці закони не були змінені, органи при-
кордонної служби як і раніше зберігають право затримувати осіб на строк до 10 діб без рішення 
суду. 

Особи, що порушили прикордонний режим, можуть бути затримані до трьох діб з повідом-
ленням прокурора протягом 24 годин. Крім того, затримання може бути продовжене із санкції 
прокурора до 10 діб. 

На додаток до повноваження, наданого статтею 263 КпАП, стаття 20 закону «Про Державну 
прикордонну службу України» (п. 14) дозволяє порушників державного кордону, яких вирішено 
передати прикордонним військам суміжної держави, утримувати під вартою час, «необхідний 
для їхньої передачі». 

Потрібно відзначити, що у всіх згаданих вище випадках рішення суду не потрібно; хоча фор-
мулювання цих положень допускають, що затримання буде тривати понад 72 годин, для такого 
затримання достатньо одержати санкцію прокурора. Це очевидно створює можливість порушення 
статті 29 Конституції і послабляє гарантії затриманих осіб. 

Позитивним моментом є обмеження затримання з метою депортації строком не більш шести 
місяців68, що є реакцією на зауваження Європейського Комітету із запобігання катуванням у звіті 
2002 року. 

Закон «Про державну Прикордонну службу України» не передбачає можливості оскарження 
тримання під вартою в суді. Можливість такого оскарження не передбачена й в Інструкції 2004 
року. Це порушує і частину 5 статті 29 Конституції України, і статтю 5 Конвенції з прав людини, 
                                                        
65 Цей закон набрав чинності з 1-го серпня 2003 року на заміну закону «По Прикордонні війська України» 
66 Ця Інструкція замінила Інструкцію про порядок утримання і охорони у Прикордонних військах України затриманих осіб, затверд-
жену наказом Голови Державного Комітету – Командувача прикордонними військами України від 12 квітня 1996 року № 176 
67 Цей закон набрав чинності з 1-го серпня 2003 року і замінив Закон України «Про Прикордонні війська України» 
68 Стаття 32 Закону «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» була змінена у листопаді 2003 року 
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яка у своєму параграфі 4 гарантує кожному затриманому право на судовий розгляд у відношенні 
законності його затримання. 

В Інструкції 2004 року серед підстав для звільнення з-під варти немає рішення суду (п. 6.1). 
Тому можлива ситуація, коли рішення суду про звільнення з-під варти буде виконано тільки то-
ді, коли один з перерахованих в Інструкції органів виконавчої влади прийме на підставі судового 
рішення своє рішення, і тим самим «схвалить» рішення суду. Таке становище справ не сприяє 
авторитету судових рішень і захисту прав затриманого. 

Потрібно, однак, відзначити ряд позитивних змін у законодавстві, уведених, напевно, у від-
повідь на критику Комітету. 

На відміну від раніше діючої Інструкції (1996 року), Закон «Про державну Прикордонну 
службу України» та Інструкція 2004 року передбачають повідомлення родичів про затримання 
особи, яка затримана Прикордонними військами за підозрою у вчиненні адміністративного пра-
вопорушення. 

Також у новій Інструкції передбачений обов’язок повідомити про затримання іноземця від-
повідні дипломатичні представництва чи консульські установи. Як дисциплінуючий елемент пе-
редбачене положення, відповідно до якого вихідний номер повідомлення консульської установи 
повинний міститися вже в первинному повідомленні про затримання. 

Передбачений також обов’язок надати затриманому письмову інформацію про його права на 
зрозумілій для затриманого мові (п. 3.6). Інструкція більш докладно регулює питання реєстрації 
затриманих (п. 3.5). Передбачено обов’язкове проведення медичного огляду затриманого перед 
поміщенням до пункту тримання затриманих (п.3.8). 

Відповідно до Інструкції не підлягає цензурі листування з прокурором, Уповноваженим Вер-
ховної Ради з прав людини і Європейським судом з прав людини (п. 7.2). Інша кореспонденція, у 
тому числі і з адвокатом, підлягає цензурі. 

Цензура кореспонденції з адвокатом, безумовно, перешкоджає здійсненню прав затриманого 
і багато в чому нівелює позитивний ефект безцензурного листування з зазначеними вище органами. 

Потрібно відзначити один з найбільш прогресивних моментів в Інструкції 2004 року, який 
більше не зустрічається в національному законодавстві: 

Відповідно до пункту 14.11 Інструкції побачення з адвокатом надається «за усною чи пись-
мовою заявою затриманого або за заявою його близьких родичів чи представників громадських 
організацій». У даному випадку не згадується як умова надання побачення дозвіл слідчого чи осо-
би, що здійснює дізнання. 

Хоча залишається нез’ясованим питання сполучення цієї норми з нормою пункту 14.7 Інструк-
ції, який у відношенні до будь-яких побачень передбачає обов’язковий дозвіл «посадової особи (до-
знавача, слідчого, судді, прокурора), за якою закріплена затримана особа», але відповідно до п. 4 
розділу (Е) Відповіді Уряду України на Звіт Комітету із запобігання катуванням за візитом 2002 
року ніяких додаткових дозволів дійсно не потрібно. Однак, з огляду на давно сформовану прак-
тику щодо доступу адвоката до затриманого було б бажаним більш чітко сформулювати можли-
вість побачення з адвокатом незалежно від дозволу слідчого, щоб уникнути довільних тлумачень 
цього положення Інструкції посадовими особами, відповідальними за тримання під вартою. 

3. СУДОВА ПРОЦЕДУРА ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ 

Зміни 2001 року у Кримінально-процесуальному законодавстві насправді обмежилися інсти-
туціональними перетвореннями і звелися винятково до переходу повноважень взяття людини під 
варту від прокурора до судді. Підходи до процедури та оцінки виправданості взяття під варту ба-
гато в чому залишилися без змін. 

Система судового перегляду підстав тримання під вартою в значній мірі копіює раніше іс-
нуючу систему прокурорського контролю. 

У залежності від тривалості строку тримання під вартою законодавець намагається забезпе-
чити право на свободу, підвищуючи ранг особи, що приймає рішення. Однак, це відбувається на 
шкоду процесуальним правам затриманого (див. розділ 3.3.3.4. Процесуальні права сторін – с. 64 
збірки). Так, при продовженні строку тримання під вартою понад 2 місяці, понад 4 місяці і понад 
9 місяців участь заарештованого в судовому розгляді залишено на розсуд судді. У постанові Вер-
ховного Суду України сказано: 
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Питання про участь обвинуваченого в розгляді зазначеного подання вирішується суддею в 
кожному конкретному випадку з урахуванням поданих клопотань. Обвинувачений доставляється 
в суд, наприклад, тоді, коли певні обставини можна з’ясувати тільки шляхом його опитування 
(стан здоров’я, обґрунтованість його заяв про неправильне ведення чи безпідставне затягування 
розслідування справи, наявність у нього бажання і фінансових можливостей бути звільненим під 
заставу, тощо).69 

Важко уявити, як можна вирішити питання про обґрунтованість тих чи інших заяв обвину-
ваченого, не надавши останньому всі можливості для їхнього обґрунтування. 

Таким чином, законодавець як і раніше недооцінює значення змагальності як гарантії від 
сваволі, і надає перевагу ієрархічному способу контролю. 

3.1. ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З-ПІД ВАРТИ 

На підставі положень статті 165 КПК, в практиці склалася ситуація, при якій скасувати рі-
шення про взяття під варту, ухвалене судом, вправі лише суд. Це свідчить про певне нерозуміння 
специфіки судового рішення про взяття під варту за підозрою у вчиненні злочину. На практиці 
такий підхід стримує звільнення з-під варти. Крім того, він ставить суддю, «традиційного варто-
вого особистої свободи» у достатньо дивне становище, у якому він може постановити тримання 
під вартою й тоді, коли обвинувач клопоче про звільнення обвинуваченого. 

Наприклад, в 2002 році суди задовольнили лише 93,1 % подань про скасування тримання під 
вартою. У 2003 році цей показник склав 92,6 %. 

Тобто в 6,9 % випадків у 2002 році (7,4 % – у 2003), незважаючи на те, що правоохоронні 
органи вважали за можливе звільнити обвинуваченого, суди вирішували на користь тримання під 
вартою. 

Цілком можливо, що тримаючись такого підходу, суди намагалися протистояти якимось ін-
шим негативним явищам, наприклад, корупції, однак така мета не спокутує несприятливих нас-
лідків для політики у сфері тримання під вартою. 

20 січня 2005 року внесене доповнення до статті 165 КПК наступного змісту: 
У разі закриття справи, закінчення строку тримання під вартою, якщо цей строк не продов-

жений в установленому законом порядку, та в інших випадках звільнення особи з-під варти на 
стадії досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали органу дізнання чи слідчого, які 
проводять досудове розслідування в справі, або прокурора, про що вони негайно повідомляють 
суд, який обрав цей запобіжний захід. Звільнення з-під варти у кримінальних справах, що знахо-
дяться в судовому провадженні, здійснюється лише за рішенням судді або суду. 

Аналогічна зміна внесена в статтю 20 Закону України «Про попереднє ув’язнення». 
Хоча цей закон спрямований на спрощення процедури звільнення з-під варти, однак норма, 

що створена положенням: «у випадку... закінчення строку тримання під вартою, якщо цей строк 
не продовжений в установленому законом порядку, … звільнення проводиться на підставі по-
станови органу дізнання чи слідчого, … або прокурора», – призводить до зворотного ефекту. До 
внесення цієї зміни діяла норма статті 20 Закону України «Про попереднє ув’язнення», відповід-
но до якої «у випадку закінчення передбаченого законом строку тримання під вартою, якщо цей 
строк не продовжений у встановленому законом порядку», начальник установи тримання під ва-
ртою був зобов’язаний «негайно звільнити з-під варти обвинуваченого». 

3.2. ПРАВО НА ПЕРІОДИЧНЕ ОСКАРЖЕННЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

Законодавство України не передбачає такої важливої для осіб, що знаходяться під вартою, 
гарантії, як право на періодичне оскарження обґрунтованості тримання під вартою, хоча ця гаран-
тія міститься в статті 5 § 4 Конвенції з прав людини та у статті 29 Конституції. 

«Право на розгляд», передбачене статтею 5 § 4 Конвенції одержало досить докладну розробку 
в рішеннях Європейського Суду. Суд тлумачить статтю 5 § 4 Конвенції як гарантію для будь-якого 
випадку позбавлення свободи: 
                                                        
69 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства», пункт 19 
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«Кожний, хто позбавлений волі», законно чи ні, має право на перевірку законності судом; 
порушення, таким чином, може бути результатом затримання, не сумісного з параграфом 1, або 
відсутності будь-якого розгляду, який відповідає вимогам параграфу 4, або того й іншого одно-
часно.70 

Суд також розробив концепцію «періодичного» оскарження законності позбавлення волі: 
‹…› Компетентні суди повинні не тільки прийняти рішення «невідкладно», але ‹…› їхні 

рішення також повинні виноситися з розумними інтервалами.71 
До затримання за підозрою у вчиненні правопорушення Суд застосовує найбільш жорстокий 

стандарт тривалості інтервалів між переглядами: 
Характер попереднього затримання вимагає коротких інтервалів між скаргами; Конвенція 

передбачає, що тривалість попереднього затримання повинна бути строго обмеженою (стаття 5§3 
Конвенції), оскільки її raison d’être, власне кажучи, – це вимога провести розслідування без зво-
лікання.72 

Стаття 5 § 4 передбачає, що особи, які тримаються під вартою, повинні мати можливість по-
рушувати через розумні інтервали розгляд з метою заперечити законність свого затримання. При-
пускаючи на підставі Конвенції, що таке затримання має бути строго обмеженої тривалості, по-
трібен періодичний перегляд через короткі інтервали.73 

В одному з рішень, відповідаючи на аргумент Уряду, начебто апелянту було «не розумно» 
оскаржувати законність затримання лише через місяць після відхилення попередньої скарги, Суд 
визначив, що «у даному випадку інтервал в один місяць не є нерозумним».74 

Таким чином, можна припустити, що Суд, говорячи про «періодичний перегляд через короткі 
інтервали», під визначенням «короткі» мав на увазі період в один місяць. 

Однак, передбачене статтею 29 Конституції право «кожного затриманого» «у будь-який час 
оскаржити в суді своє затримання», а також «право на розгляд», забезпечене статтею 5 § 4 Конвен-
ції з прав людини, законодавець обмежив лише випадком затримання в порядку статті 106 КПК. 

Оскарження, передбачене ч. 7 статті 106 КПК, обмежується короткочасним періодом так 
званого кримінально-процесуального затримання і стосується тільки обставин цього затримання. 
Апеляційний перегляд рішення про взяття під варту (ч. 7 статті 1652, ч. 4 статті 1653) очевидно не 
становить засобу захисту, передбаченого статтею 5 § 4 Конвенції. Такий розгляд по своїй природі 
не може забезпечити перегляду «тих умов, що, відповідно до Конвенції, суттєві для «законного» 
затримання особи».75 

За змістом апеляції суд вищого рівня має розглянути лише обґрунтованість рішення суду 
нижчого рівня. Однак обґрунтованість оскаржуваного рішення зовсім не визначає обґрунтовано-
сті тримання під вартою на час апеляційного розгляду, «тому що обставини, які спочатку виправ-
довували … затримання, можуть змінитися настільки, що припинять існувати».76 Визнавши оска-
ржуване рішення суду правильним, апеляційна інстанція не може звільнити арештованого, навіть 
якщо обставини, що обґрунтовували це правильне рішення, зникли. Крім того, апеляційне оскар-
ження обмежене триденним строком і скарга, подана після закінчення цього строку, буде відхи-
лена без розгляду по суті; але ж саме можливість перегляду через певний час після попереднього 
                                                        
70 Рішення Європейського суду у справі Де Вільде, Оомс, Версіп проти Бельгії від 18 червня 1971 року (De Wilde, Ooms and Versyp 
v. Belgium judgment of 18 June 1971, Series A no. 12), § 73 
71 Рішення Європейського суду у справі Херцегфалві проти Австрії від 24 вересня 1992 року (Herczegfalvy v. Austria judgment of 
24 September 1992, Series A no. 244, § 75 
72 Рішення Європейського суду у справі Бецичері проти Італії від 25 жовтня 1989 року (Bezicheri v. Italy judgment of 25 October 
1989, Series A no. 164), § 21 
73 Рішення Європейського суду у справі Ассенова та інших против Болгарії від 28 жовтня 1998 року (Assenov and Others v. 
Bulgaria judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII), § 162 
74 Рішення Європейського суду у справі Бецичері проти Італії від 25 жовтня 1989 року Bezicheri v. Italy judgement of 25 October 
1989, Series A no. 164, § 21. Це рішення ввійшло у збірник стандартів у відношенні дотримання під вартою. (Див. Professional 
Training Series No 3. Human Rights and Pre-trial Detention. A Handbook of International Standards relating to Pre-trial Detention. 
Center for Human Rights, Geneva, Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Vienna. United Nations. New York and Geneva, 
1994. Ці стандарти опубліковані на російській мові: «Права человека и предварительное заключение», Харьков, изд-во «Консум», 
1997 – і на українській: «Реформування системи запобіжних заходів у кримінальному судочинстві. Останні зміни, нові ідеї, по-
рівняльні матеріали». Київ, 2000) 
75 Рішення Європейського суду у справі Х. проти Великої Британії від 5 листопада 1981 року (X v. the United Kingdom judgment 
of 5 November 1981, Series A no. 46), § 58, Рішення Європейського суду у справі Уікса проти Великої Британії від 2 березня 1987 
року (Weeks v. the United Kingdom judgment of 2 March 1987, Series A no. 114), § 59 
76 Рішення Європейського суду у справі Ван Дроогенбрука протии Бельгії від 24 червня 1982 року (Van Droogenbroeck v. Belgium 
judgment of 24 June 1982, Series A no. 50), § 49 
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рішення, коли розумно припустити зміни в обставинах, і захищає доктрина «періодичного оска-
рження». 

Таке обмеження законодавцем права особи, що тримається під вартою, на перегляд обґрун-
тованості позбавлення його свободи, суперечить і Конституції України, і міжнародним зо-
бов’язанням держави. Пояснення такому підходу можна знайти в невиправданому звуженні ко-
ментаторами значення слова «затримання» у тексті статті 29 Конституції. Відповідно до доктри-
ни кримінального процесу «затримання» завжди означало затримання правоохоронним органом 
до рішення питання про взяття під варту. Автоматично це вузьке значення було використано для 
тлумачення тексту статті 29 Конституції. 

Однак у тексті статті 29 Конституції важко знайти вказівку на те, що її гарантії, – у тому чи-
слі і гарантії частини 5 статті 29, – обмежуються яким-небудь окремим видом «затримання», за-
лишаючи інші види незахищеними. Крім того, якщо звернутися до так званого «кримінально-
процесуального затримання», то при його короткій тривалості право на скаргу практично завжди 
буде перетворюватися в зустрічну вимогу до подання прокурора. Важко припустити що Консти-
туція гарантує такий суто технічний момент процесу, як можливість заявити зустрічну вимогу. 
Вже ця невідповідність статусу гарантії предмету цієї гарантії свідчить про те, що частина 5 
статті 29 Конституції має зовсім інше значення. Тому необґрунтовано ототожнювати значення 
слова «затримання» у частині 5 статті 29 Конституції, що охоплює будь-який вид позбавлення 
волі, і вузькоспеціальне значення, яке «затримання» отримало в доктрині кримінального процесу. 

Наше законодавство з його конструкцією одноразового оскарження затримання очевидно не 
відповідає поняттю, закладеному в тексті частини 5 статті 29 Конституції і статті 5 § 4 Конвенції. 
Внаслідок цього особи, які тримаються під вартою у зв’язку з кримінальним переслідуванням, 
позбавлені однієї з важливих гарантій права на свободу – можливості час від часу звертатися до 
суду для перегляду обґрунтованості тримання під вартою. 

Це положення трохи пом’якшується тим, що статтею 1653 КПК передбачений перегляд об-
ґрунтованості затримання ex officio. 

Однак ця стаття передбачає інтервали між переглядами в п’ять або навіть у дев’ять місяців. 
Такі періоди тримання під вартою без перегляду його обґрунтованості важко узгоджуються із 
значенням «коротких інтервалів», чого вимагає Європейський Суд. Безумовно, судова практика 
може виправити це становище, якщо суди будуть розважливо використовувати свої повноважен-
ня і продовжувати строк тримання під вартою не до гранично припустимого строку, а виходячи з 
конкретних обставин справи. Однак, з огляду на перевантаженість судів, більш ймовірна проти-
лежна тенденція: максимально використовувати повноваження, надані законом, щоб зменшити 
навантаження на суди. 

3.3. ХАРАКТЕР СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

3.3.3.1. Збереження презумпції на користь взяття під варту 

До внесення змін у кримінально-процесуальне законодавство у 2001 році вирішення питання 
щодо взяття під варту або звільнення переважно залежало від тяжкості звинувачення. У залеж-
ності від тяжкості злочини розпадалися на три види. Перший – це злочини, що підпадали під 
правило колишньої частини 2 статті 155 КПК, за яким сам факт звинувачення у вчиненні одного 
з перерахованих злочинів був достатньою підставою для взяття під варту. Другий – злочини, що 
передбачали позбавлення волі до одного року включно, коли взяття під варту не застосовувало-
ся, крім як у виняткових випадках. Третій вид визначався межами перших двох, і тут вирішення 
питання про взяття під варту залежало від вільної оцінки обставин кожного випадку. 

У 2001 році законодавець зробив важливий крок вперед, виключивши зі статті 155 КПК час-
тину другу і визнавши, таким чином, що взяття під варту не може застосовуватися виходячи лише 
з тяжкості звинувачення. Це узгодило законодавство з практикою Європейського Суду, згідно з 
якою «тримання під вартою може бути виправдане в кожному випадку, якщо існують конкретні 
вказівки на справжні інтереси суспільства, які, попри презумпцію невинності, переважують пра-
вило поваги до особистої свободи».77 
                                                        
77 Рішення Європейського суду у справі Калашников проти Росії від 15 липня 2002 року (Kalashnikov v. Russia judgment of 15 
July 2002), § 114 
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Ще один важливий крок, який міг суттєво вплинути на практику застосування тримання під 
вартою, – це значна зміна «нижньої» межі суддівського розсуду. У 2001 році законодавець перед-
бачив обов’язок судді звільнити обвинуваченого, підозрюваного у злочині, якщо можливе покаран-
ня за нього не перевищує трьох років позбавлення волі (ч. 1 статті 155 КПК). Така зміна у законо-
давстві ґрунтувалась на тій концепції, що праву на свободу іноді може віддаватися перевага перед 
інтересами держави в правильному ході правосуддя, і «держава, виходячи з розумної політики, 
може пожертвувати певним відсотком ухилень у справах [про менш значні злочини], але захистити 
свободу громадян як безумовне право, незалежне від розсуду судді».78 Це положення, однак, було 
істотно послаблене можливістю відступити від правила «у виняткових випадках» (ч. 1 статті 155). 

Однак, ця концепція не знайшла підтримки у судовій практиці. Достатньо висока «нижня» 
межа суддівського розсуду, встановлена законодавцем, підштовхнула судову практику шукати 
визначення, які адаптували б цю новелу до звичного уявлення про баланс між правом на свободу 
та інтересами суспільства. 

Тому Пленум Верховного Суду України у своїй постанові встановив, що «взяття під варту… 
застосовується…, коли особа підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який за-
коном передбачено покарання у вигляді позбавлення волі (частина 1 статті 155).79 Умови, за яких 
може бути застосовано взяття під варту, Пленум визначає наступним чином: «взяття під варту... 
обирається лише при наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи… мо-
жуть не забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим процесуальних обов’язків…». 
Якщо проаналізувати це визначення, то можна дійти висновку, що для взяття під варту судді до-
статньо сумніву в можливості застосувати інші заходи. 

Тим самим Пленум встановлює презумпцію на користь взяття під варту, оскільки мета будь-
якої презумпції – штучно розв’язати стан нерозв’язного сумніву. Хоча теоретично це є спростов-
на презумпція, однак ця презумпція практично може бути спростована лише у виняткових випа-
дках. Оскільки на обвинуваченого лягає тягар розвіяти цілком спекулятивні сумніви судді, то на 
практиці йому доведеться довести обставини, які за будь-яких умов виключать можливість «по-
рушення процесуальних обов’язків». Виходячи з такого підходу, обвинувачений може бути зали-
шений на волі в самих виняткових випадках, коли навіть не можна уявити можливість його «не-
належної поведінки». 

У зв’язку з цим можна нагадати рішення Європейського Суду проти Болгарії, де було визна-
не порушення статті 5 Конвенції тому, що органи влади діяли виходячи з установленої Криміналь-
но-процесуальним кодексом і практикою Верховного Суду Болгарії презумпції на користь ареш-
ту, що «може бути спростована лише у виключно виняткових випадках, коли навіть гіпотетична 
можливість втечі, повторення злочину чи змови виключається внаслідок тяжкого захворювання 
чи інших виняткових обставин. Більше того, тягар доведення таких виняткових обставин лежав 
на затриманому, і, не впоравшись з ним, він був змушений лишатися під вартою протягом усього 
процесу».80 

3.3.3.2. Обставини за і проти затримання 

У законодавстві сформульовані наступні ризики, попередження яких може виправдати взят-
тя під варту: 

– ухилення від слідства й суду; 
– перешкоджання встановленню істини в справі; 
– продовження злочинної діяльності; 
– можливе невиконання процесуальних рішень. 
Формулювання надають можливості для неоднозначних тлумачень. Неясність формулювань 

перших трьох підстав взяття під варту неодноразово зазнавало критики. 
Особливе занепокоєння викликає створена законодавцем додаткова підстава для затриман-

ня – «забезпечення належної поведінки», – яка прихована у визначенні застави (стаття 154-1 КПК). 
Крайня невизначеність самого поняття «належного поводження» не дає можливості розглядати 
                                                        
78 Люблинский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. Меры, обеспечивающие неуклонение обвиняемого от правосу-
дия. Спб, 1906, 701 с. 
79 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства», пункт 3 
80 Рішення Європейського суду у справі Ілійков проти Болгарії від 26 липня 2001 року (Ilijkov v. Bulgaria judgment of 26 July 
2001), § 85 
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це положення як норму необхідної якості, оскільки вона не дає можливості передбачати з достат-
нім ступенем визначеності правові наслідки тієї чи іншої поведінки. 

3.3.3.3. Вплив законності (незаконності) затримання на рішення про взяття під варту 

Ще одна важлива проблема, яка поки не знайшла задовільного розв’язання в законодавстві 
і судовій практиці – це вплив законності кримінально-процесуального затримання на подальше 
рішення про взяття під варту. 

У відповідності до узагальнення судової практики, «предметом судового дослідження», серед 
іншого, «має бути... правомірність (якщо мало місце) затримання особи...».81 

Однак, відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України «визнання затримання 
незаконним не є підставою для відмови в задоволенні подання про обрання запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту». 

Огульне виключення Пленумом Верховного Суду України питання про законність затри-
мання правоохоронним органом з переліку обставин, що можуть вплинути на рішення про взяття 
під варту чи звільнення, приводить до негативних наслідків для практики. 

Фактично таке положення надає правоохоронним органам індульгенцію на свавільні затри-
мання. Затримання правоохоронним органом особи без підстав, зазначених у законі, або в обхід 
передбаченій там процедурі, не матиме жодних наслідків, якщо до часу судового розгляду він 
одержить необхідні дані, достатні, щоб взяти особу під варту. 

Це призводить до повсюдної поширеності безпідставних затримань, і сповільнює опрацюван-
ня чітких правових критеріїв законного затримання без судового ордеру. 

3.3.3.4. Процесуальні права сторін 

У законодавстві як і раніше відсутні основоположні права обвинуваченого (підозрюваного) 
під час судового розгляду питання про взяття під варту чи звільнення. 

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, при вирішенні питання про по-
збавлення волі затриманий має право на судову процедуру. Суд, що розглядає скаргу на затриман-
ня, повинен забезпечити гарантії судової процедури. Розгляд повинен бути змагальним і має зав-
жди забезпечувати «рівність» сторін: обвинувача і затриманої особи».82 Через драматичну роль 
позбавлення волі для фундаментальних прав зацікавленої особи, провадження у відповідності зі 
статтею 5 § 4 Конвенції також має загалом відповідати – наскільки це можливо в обставинах не-
закінченого розслідування – головним вимогам справедливого судового розгляду, таким як пра-
во на змагальну процедуру. Хоча національне законодавство може виконувати ці вимоги різним 
чином, будь-який обраний метод має забезпечувати, щоб інша сторона знала, які відомості отри-
мані, і мала реальну можливість їх обговорювати».83 

Європейський Суд опрацював достатньо усталені стандарти щодо обсягу тих процесуальних 
можливостей, які мають бути у затриманого. 

Ці можливості включають право на особисту участь у розгляді84 і, у певних випадках, право 
на ефективну правову допомогу85. Саме поняття ефективної участі має на увазі ще ряд гарантій: 
право знати аргументи противника86, право знайомитися з матеріалами, на яких засновані доводи 
супротивника87, право мати достатній час для підготовки своєї позиції та право відповісти на до-
даткові доводи, висловлені супротивником у ході судової процедури88. 
                                                        
81 Узагальнення практики розгляду Мелітопольським міськрайсудом, Приазовським, Акимовським, Веселовським райсудами 
питань, пов’язаних з застосуванням під час досудового слідства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Узагальнення 
здійснено суддями апеляційного суду Запорізької області Г.І.Алєйніковим та М.І.Галянчуком 
82 Рішення Європейського суду в справі Недбала проти Польщі від 4 липня 2000 року (Niedbała v. Poland judgment of 4 July 
2000), § 66 
83 Рішення Європейського суду в справі Щьопс проти Німеччини від 13 лютого 2001 року (Schöps v. Germany judgment of 13 
February 2001), § 44 
84 Рішення Європейського суду в справі Санчес-Рейзе проти Швейцарії від 21 жовтня 1986 року (Sanchez-Reisse v. Switzerland 
judgment of 21 October 1986, Series A no. 107), § 51 
85 Рішення Європейського суду в справі Меджери проти Німеччини від 12 травня 1992 року (Megyeri v Germany judgment of 12 
May 1992, Series A no 237-A), § 25 
86 Рішення Європейського суду в справі Ілійков проти Болгарії від 26 липня 2001 року (Ilijkov v. Bulgaria judgment of 26 July 
2001), § 104 
87 Рішення Європейського суду в справі Лейтцов проти Німеччини від 13 лютого 2001 року (Lietzow v. Germany judgment of 13 
February 2001), § 44 
88 Рішення Європейського суду в справі Кавка проти Польщі від 9 січня 2001 року (Kawka v. Poland judgment of 9 January 2001), § 60 
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Наше кримінально-процесуальне законодавство залишило ці моменти, які власне і перетво-
рюють розгляд питання про позбавлення волі в судовий розгляд, без будь-якої серйозної розробки. 
Це послаблює ефективність правового засобу захисту, передбаченого статтями 165–1653 КПК, 
що може визначити порушення як Конституції, так і зобов’язань за Конвенцією. 

Вимога особистої участі арештованого передбачає, по-перше, доставлення його до суду. Кон-
венція особливо підкреслює цей момент у параграфі 3 статті 5. Вимога присутності й участі підо-
зрюваного в процесі розгляду переслідує кілька цілей: запобігання жорстокого поводження з пі-
дозрюваним під час тримання його під вартою; надання можливості стежити за ходом розгляду і 
здійснювати адекватні кроки для доведення своєї позиції і спростування доводів супротивника; 
надання судді можливості вивчити особу обвинуваченого безпосередньо, а не за матеріалами, на-
даними обвинувачем. 

У нашому законодавстві при первісному розгляді про взяття під варту участь підозрюваного 
чи обвинуваченого є обов’язковим (стаття 165-2 КПК). 

Однак, питання про участь його в слуханні про продовження тримання під вартою залишено 
на розсуд суду (стаття 165-3 КПК). Ця непослідовність законодавця може привести до порушен-
ня зобов’язань за Конвенцією. 

Потрібно також врахувати, що рішення про продовження тримання під вартою понад 4 мі-
сяців повинне бути прийнято суддею апеляційного суду, а понад 9 місяців – суддею Верховного 
Суду України. За таких обставин участь обвинуваченого (підозрюваного) у судовому розгляді 
складно забезпечити практично. 

Ні стаття 165-2, ні стаття 165-3 КПК не передбачають права обвинуваченого і/чи його захис-
ника завчасно знати про доводи, викладені у поданні про взяття під варту, а, отже, і не описують 
процедуру такого повідомлення. 

Стаття 165-2 передбачає: 
Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної справи, надані органами діз-

нання, слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере 
пояснення від особи, у провадження якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, захис-
ника, якщо він з’явився, і виносить постанову: 

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання немає підстав; 
2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 
Пленум Верховного Суду у своїй постанові89 також не розв’язує це питання. Певною мірою 

про підхід Пленуму Верховного Суду до гарантії ефективної участі обвинуваченого в судовому 
розгляді про взяття під варту або звільнення можна судити на прикладі доступу до матеріалів 
справи. 

Хоча право знати аргументи і докази супротивника – одна з найважливіших складових рів-
ності сторін, у вітчизняній практиці це право зіштовхується, як і в багатьох інших випадках, із 
проблемою таємниці слідства. 

Потреби розслідування, які у деяких випадках дійсно можуть виправдати втаємничення пев-
них доказів, у вітчизняній практиці судочинства набули гіпертрофованого значення. Захисту ча-
сто відмовляють у самих елементарних вимогах на ознайомлення з матеріалами обвинувачення. 

Законодавство не дає точної відповіді на питання, чи має затриманий і його захисник право 
знайомитися з матеріалами, які обвинувач подає до суду разом із поданням про взяття обвинува-
ченого (підозрюваного) під варту. Право захисника на доступ до таких матеріалів можна вивести 
з тлумачення статті 165-2 КПК у сукупності зі статтею 48 КПК, що у частині 1 передбачає: 

З моменту допуску до участі в справі захисник має право: 
… 
3) ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання підозрюваного чи 

обрання запобіжного заходу або пред’явлення обвинувачення …»90 
Але відповідно до тлумачення постанови Пленуму Верховного Суду України в постанові від 

25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взят-
тя під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідс-
тва», ні обвинувачуваний, ні підозрюваний, ні захисник таким правом не володіють. За виснов-
ком Пленуму: 
                                                        
89 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» 
90 Примітно, що статті 43 і 43-1, які містять перелік прав обвинуваченого та підозрюваного аналогічного права не передбачають 
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За змістом статті 165-2 КПК матеріали кримінальної справи надають судді для вивчення 
безпосередньо орган дізнання, слідчий, прокурор. Ці матеріали в суді не реєструються, а вивча-
тися суддею вони повинні в режимі, що забезпечує нерозголошення даних досудового слідства. 
Ознайомлення в цьому випадку з кримінальною справою підозрюваного, обвинуваченого, їхніх 
захисників чи законних представників у суді законом не передбачено.91 

Суди керуються цією постановою Пленуму Верховного Суду, і захист на практиці не має 
доступу до матеріалів, на яких ґрунтуються подання про взяття під варту чи про продовження 
тримання під вартою. 

Такий стан справ суперечить положенням статті 5 § 3 та § 4 Конвенції, оскільки не забезпе-
чує обвинуваченому (підозрюваному) гарантій судової процедури. 

Принцип рівності сторін має на увазі, що процесуальні супротивники знають, з якими аргу-
ментами кожний з них йде в суд, і мають розумну можливість підготувати свої заперечення і до-
кази, спрямовані на спростування доводів супротивника. Якщо обставини справи залишаються 
сторонам невідомими, «то саме поняття сторін стає мертвим».92 

Доступ до матеріалів розглядається Європейським Судом як інтегральна частина концепції 
«рівності сторін» у розгляді. 

Право на юридичне представництво в ході судових процедур є складовою загального права 
на захист від обвинувачення. Будь-яких або спеціальних положень, що стосуються обов’язків 
судді чи посадових осіб правоохоронного органа забезпечити юридичну допомогу в ході слухан-
ня про взяття під варту чи звільнення, законодавство не містить. 

Не передбачене повідомлення обвинуваченого і захисника про дату і час слухання. При від-
сутності цих елементарних гарантій участь захисника ставиться в залежність від непередбачува-
ної випадковості: «якщо він з’явився». Оскільки ані суд, ані прокурор, ані слідчий не зобов’язані 
не тільки сповіщати захисника про слухання, але і навіть повідомляти йому цю інформацію на 
його запит, участь захисника в розгляді ставиться в залежність від схильності обвинувача чи су-
дді повідомити захиснику яку-небудь інформацію. 

Гарантії судової процедури тісно зв’язані між собою: особиста участь у слуханні, право на 
допомогу професійного захисника і доступ до матеріалів справи – це основні гарантії, які у суку-
пності забезпечують можливість ефективного захисту від порушення права на свободу. 

3.4. ОБМЕЖЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДДІ ПРИ РОЗГЛЯДІ ПОДАННЯ 
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

Існує невизначеність щодо обсягу повноважень судді при розгляді подання про продовжен-
ня строків тримання під вартою, а саме: чи має право суддя при розгляді справи, відмовивши в 
продовженні строку тримання під вартою, звільнити затриманого і застосувати до нього інший 
запобіжний захід. 

Справа в тому, що в статті 165-2 КПК передбачено: «Відмовивши в обранні запобіжного за-
ходу у вигляді взяття під варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний 
захід, не пов’язаний з триманням під вартою». 

У статті ж 165-3 КПК, що регулює порядок продовження тримання під вартою, такого пов-
новаження прямо не передбачено. 

Пленум Верховного суду України висловився з цього питання так: 
Встановивши підстави для зміни (скасування) запобіжного заходу, суддя своєю постановою 

відмовляє в продовженні строку тримання під вартою і може змінити (скасувати) цей запобіж-
ний захід.93 

Однак невизначеність закону дає можливість для протилежних тлумачень навіть серед суд-
дів Верховного Суду може привести до того, що практика буде вузько тлумачити обсяг повно-
важень судді при рішенні питання про продовження тримання під вартою. 

При такому тлумаченні в судді залишаються тільки дві альтернативи: подальше тримання 
під вартою або безумовне звільнення. Відсутність можливості звільнити під розумні гарантії є до-
                                                        
91 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства», 
пункт 6 
92 Фойницкий И.Я., Курс уголовного судопроизводства, т. 1, с. 95 
93 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства», пункт 20 
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датковим стримуючим фактором при вирішенні питання про звільнення, оскільки суддя, що сум-
нівається в можливості безумовного звільнення, буде змушений залишити обвинуваченого під 
вартою. 

3.5. СТРОКИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ 

Законодавство як і раніше встановлює граничний строк тримання під вартою лише для до-
судового слідства, але не для стадії судового розгляду. Тому тривалість судового розгляду прямо 
позначається на тривалості тримання під вартою. 

Верховний Суд України у своєму аналізі визнає, що «досить поширено тяганину при судо-
вому розгляді… справ. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли вона допускається у 
відношенні підсудних, що утримуються під вартою». 

3.6. АЛЬТЕРНАТИВИ ТРИМАННЮ ПІД ВАРТОЮ. ЗАСТАВА 

Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає кілька альтернатив триманню під 
вартою: 

– підписка про невиїзд; 
– особиста порука; 
– порука громадської організації чи трудового колективу; 
– застава; 
– нагляд командування військової частини. 
Одним з ефективних засобів, що міг би скоротити використання тримання під вартою, є за-

стосування застави. Як відзначає судова статистика, у 2002 було звільнено під заставу 105 чоло-
вік94, а в 2003 році – 110 чоловік.95 За висновками Верховного Суду, суди недостатньо використо-
вують такий запобіжний захід у зв’язку з «нестабільним матеріальним становищем громадян».96 

Однак, проблема недостатнього використання застави залежить не лише від матеріального 
становища підозрюваних. Набагато більший вплив має низка інших факторів. 

Застава сконструйована в законодавстві України як самостійний запобіжний захід, а не як 
захід, що заміняє тримання під вартою. Виходячи з такої логіки закону, застава може застосову-
ватися й у тому випадку, коли немає достатніх підстав для взяття під варту. Однак Пленум Вер-
ховного Суду України дав тлумачення, що більше відповідає сутності застави: «Суд повинен … і 
обирати цей запобіжний захід замість тримання під вартою …»...97 

Істотним недоліком регулювання застави є те, що сума застави залежить від можливої суми 
матеріальних претензій потерпілого, оскільки частина 2 статті 154-1 передбачає: «У всіх випад-
ках розмір застави не може бути меншим розміру цивільного позову, обґрунтованого достатніми 
доказами». Ця норма підкріплюється положенням частини 7 статті 154-1 КПК, де говориться, що 
«застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, підсудним може бути звернена судом на вико-
нання вироку в частині майнових стягнень». 

Відповідно до практики Європейського Суду, «прагнення визначити суму гарантій, яку по-
винна надати затримана особа, виходячи лише з можливих розмірів збитків, не відповідає стат-
ті 5 § 3 Конвенції. Гарантія, передбачена в цій статті, призначена забезпечити лише присутність 
обвинуваченого на судовому розгляді, а не відшкодування збитку. Таким чином, сума повинна 
визначатися його особистістю, добробутом, відносинами з особами, що надають гарантію, інши-
ми словами, тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави чи позову до гарантів у 
випадку неявки в судове засідання буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити в нього 
якесь бажання сховатися.98 
                                                        
94 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2002 р. за даними судової статистики, підготовлений Управлінням узагальнення 
судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства Верховного Суду України // www.scourt.gov.ua 
95 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2003 р. за даними судової статистики, підготовлений Управлінням узагальнення 
судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства Верховного Суду України // www.scourt.gov.ua 
96 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в І півріччі 2002 р. за даними судової статистики, підготовлений Управлін-
ням узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства Верховного Суду України // 
www.scourt.gov.ua 
97 Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 26.03.99 року «Про практику застосування судами застави як запобіж-
ного заходу» (із змінами від 06.06.2003), пункт 2 
98 Рішення Європейського суду в справі Неумейстер проти Австрії від 27 червня 1968 року (Neumeister v. Austria judgment of 27 
June 1968), Series A no. 8, § 13–14 
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Крім того, законодавство не містить виразних норм процедури вирішення питання про за-
ставу. Закон не дає відповідь на питання, де повинний знаходитися обвинувачений (підозрюва-
ний), щодо до якого прийняте рішення про заставу, але застава ще не внесена. Також закон не ре-
гулює питання про порядок звільнення обвинуваченого (підозрюваного) після внесення застави. 
З огляду на практичні умови застосування такого запобіжного заходу, відсутність чіткого регулю-
вання приводить до того, що судді вкрай неохоче використовують заставу для забезпечення ці-
лей судочинства, а це у свою чергу невиправдано збільшує число обвинувачених (підозрюваних), 
що утримуються під вартою до суду, хоча у певних випадках застава цілком могла б забезпечити 
мету правосуддя. 

Пленум Верховного Суду у своїй постанові99 постарався вирішити деякі питання процедури, 
однак це є лише першим кроком для встановлення чітких і прозорих правил. 

Однак, ряд положень постанови Пленуму Верховного Суду «Про практику застосування су-
дами застави як запобіжного заходу» може послужити підставою для того, що обвинувачений 
може бути взятий під варту, навіть якщо внесена застава забезпечувала цілі правосуддя, однак 
порушувала формальні вимоги закону. У параграфі 3 пункту 1 постанови Пленум вказує: «Якщо 
в стадії розслідування справи до обвинуваченого було застосовано запобіжний захід у вигляді 
застави, суд під час попереднього розгляду справи має перевірити, чи відповідає прийняте рішен-
ня вимогам статті 154-1 КПК. В разі, коли було допущено істотні порушення закону, суд пови-
нен або усунути їх (наприклад, шляхом приведення розміру застави у відповідність до вимог стат-
ті 154-1 КПК), або змінити запобіжний захід на інший…». 

Така вказівка випливає з вимог закону про мінімальний розмір застави. Однак це може при-
вести до взяття під варту обвинуваченого (підсудного), навіть якщо сума застави, менша законо-
давчого мінімуму, виявилася достатньою для забезпечення цілей правосуддя. 

Пленум також створив занадто жорстокий стандарт переконання в здатності застави забез-
печити цілі правосуддя. Відповідно до вказівки Пленуму, суд може обрати цей запобіжний захід 
замість тримання під вартою «лише тоді, коли є всі підстави вважати, що він може забезпечити 
належну поведінку підсудного і виконання ним процесуальних обов’язків, а також виконання 
вироку».100 

Відсутність чітких процедур застосування застави особливо ускладнює прийняття застави в 
негрошовій формі. Якщо взяти до уваги загальний низький рівень життя в Україні, переважна бі-
льшість обвинувачених (підозрюваних) не мають у своєму розпорядженні вільні грошові кошти, 
що відповідають мінімальним розмірам застави, встановленої у законі. Можливість внести заста-
ву у вигляді нерухомого або іншого майна могло б стати рішенням для багатьох з них. 

Однак суди неохоче приймають застави в негрошовій формі. Цьому сприяє і вказівка Пле-
нуму ВС України в постанові № 6 від 26.03.1999 року (п. 5): «Майно повинно мати такі характе-
ристики, таку якість і такий правовий статус, щоб виконання судового рішення про позбавлення 
права власності на нього підозрюваного, обвинуваченого, підсудного чи заставника не було по-
єднане з будь-якими труднощами». 

Хоча, безумовно, суди повинні перевіряти юридичну можливість стягнення застави, однак 
указівка запобігати «будь-яких труднощів» може привести до нерозмірної стриманості суддів 
у застосуванні застави. Доречно нагадати висновок Європейського Суду в одній зі справ проти 
Польщі: 

Звертає на себе увагу те, що органи влади кілька разів відхилили можливість застави у формі 
іпотеки … На думку Суду, це свідчить про те, що влада побоювалась прийняти таку заставу, яка 
у випадку неявки заявника в судове засідання вимагала б здійснення певних формальностей для 
конфіскації майна. З погляду Суду, це не можна вважати достатньою підставою для чотириміся-
чного тримання під вартою, що за рішенням компетентного судового органа було уже визнане 
непотрібним.101 

Також може ускладнити практику застосування застави положення частини 4 статті 154-1 
КПК, де сказано, що «міра запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка знаходиться під 
                                                        
99 Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 26 березня 1999 року «Про практику застосування судами застави як 
запобіжного заходу» 
100 Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 26 березня 1999 року «Про практику застосування судами застави як 
запобіжного заходу» (із змінами від 6 червня 2003), пункт 2 
101 Рішення Європейського суду в справі Іванчук проти Польщі від 15 листопада 2001 року (Iwańczuk v. Poland judgment of 15 
November 2001), § 69 
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вартою, до направлення справи до суду може бути обрана лише з дозволу прокурора, який дав 
санкцію на арешт, а після надходження справи до суду – судом». 

Це створює певну неясність у відношенні повноваження судді самостійно, без «дозволу про-
курора», замінити тримання під вартою на заставу. 

На практиці відзначається також ряд організаційних труднощів: недоступні правила рішення 
питання про заставу затриманому й іншим особам, які можуть і бажають внести заставу; часто 
недоступні відомості про депозитні рахунки правоохоронних органів і судів, на які можуть бути 
внесені кошти. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

• внести зміни до законодавства, які б виключали практику затримання без судового рішен-
ня у випадках, які не передбачені частиною 3 статті 29 Конституції, зокрема, передбачити більш 
чіткі формулювання обставин, у яких працівник правоохоронного органу отримує повноваження 
на затримання без рішення суду; 

• узгодити строк доставлення до судді, передбачений статтею 106 КПК, з вимогами статті 29 
Конституції, врахувавши час, необхідний для судового розгляду й прийняття рішення; 

• визначити початок затримання у зв’язку з підозрою у вчиненні кримінального чи адміні-
стративного правопорушення в залежності від фактичних обставин, які свідчать про дійсне по-
збавлення особи свободи, а не від рішення посадової особи правоохоронного органу, або, щонай-
менше, поширити гарантії, надані затриманому, на осіб, що перебувають під контролем правоохо-
ронного органу у якості «доставлених» осіб; 

• визначити у законі самостійні критерії законності затримання та тримання під вартою та 
скасувати положення пункту 2.5 спільного наказу МВС України та Державного департаменту 
України з питань виконання покарань № 300/73 від 23 квітня 2001 року, які звільнення затримано-
го у зв’язку з непідтвердженням підозри або закінченням терміну затримання розглядають як по-
рушення законності, та інші аналогічні вказівки; 

• включити до предмету судового розгляду під час вирішення питання про взяття під варту 
чи звільнення всі обставини, які стосуються обґрунтованості затримання, у тому числі: 

– обґрунтованість підозри або звинувачення, у зв’язку з якими обвинувачення вимагає 
взяття під варту підозрюваного (обвинуваченого); 

– обґрунтованість строку перебування під вартою правоохоронного органу до доставлення 
до судді; 

• встановити ясну презумпцію на користь звільнення особи та передбачити перекладення 
тягаря доведення обґрунтованості тримання під вартою на обвинувачення; 

• передбачити положення, які б виключали взяття під варту або продовження строку три-
мання під вартою на підставі лише гіпотетичного припущення про можливість ухилення від пра-
восуддя, перешкоджання встановленню обставин справи чи повторного вчинення злочину; 

• сформулювати ризики, у зв’язку з якими припускається тримання під вартою, таким чи-
ном, щоб виключити тримання під вартою в залежності від позиції обвинуваченого у справі та 
тактики захисту; 

• виключити із закону положення, що дозволяють тримання особи під вартою для забезпе-
чення виконання процесуальних рішень (стаття 148 КПК) та належної поведінки (стаття 154-1 
КПК), оскільки ці положення не відповідають критеріям ясності та передбачуваності; 

• передбачити положення, які б виключали практику повторного затримання особи після 
відмови судді у взятті її під варту, на підставі «прихованих» обвинувачень; 

• виключити із законодавства інститут «продовження затримання» суддею, або щонайме-
нше внести відповідні зміни до законодавства, щоб виключити практику повернення особи до 
підрозділу міліції після рішення суду про продовження затримання; 

• внести зміни до частини 4 статті 165-2 КПК, щоб виключити тримання під вартою без 
судового контролю понад термін, встановлений частиною 3 статті 29 Конституції; 

• особам, що перебувають під вартою, надати право на періодичне оскарження обґрунтова-
ності тримання під вартою; 
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• встановити чіткі й детальні правила процедури для судового розгляду питання про три-
мання під вартою або звільнення, зокрема, передбачити: 

– обов’язкову участь особи, що позбавлена свободи, у будь-якому слуханні, де розглядаєть-
ся питання про його тримання під вартою або звільнення; 

– обов’язкове надання особі, що позбавлена свободи, та її захиснику копії подання слідчого 
(прокурора) про взяття її під варту або продовження її тримання під вартою; 

– право особи, що позбавлена свободи, та її захисника на ознайомлення з матеріалами, що 
обґрунтовують подання про взяття під варту або продовження тримання під вартою; 

• розробити процедури, які сприяли б використанню застави замість тримання під вартою; 
• більш чітко визначити межі повноважень судді щодо взяття під варту, зокрема, встано-

вити більш чіткі критерії для визначення тих виняткових випадків, коли суддя може застосувати 
взяття під варту поза межами звичайних повноважень; 

• скоротити граничний термін перебування під вартою протягом досудового слідства; 
• передбачити у законодавстві граничний термін перебування під вартою протягом судо-

вого розгляду; 
• виключити зі статті 1176 ЦК та статті 2 Закону України «Про відшкодування шкоди, за-

вданої громадянину незаконними діями чи бездіяльністю органів дізнання, слідства, прокурату-
ри та суду» формулювання, що перешкоджають стягненню шкоди будь-якою особою, яка зазна-
ла незаконного позбавлення волі; 

• привести правила адміністративного затримання у відповідність з вимогами статті 29 
Конституції; 

• внести зміни до законодавства, які виключали б використання адміністративного затри-
мання з метою кримінального переслідування, наприклад, передбачивши обов’язкове звільнення 
підозрюваного у вчиненні адміністративного правопорушення до розгляду справи судом; 

• внести зміні до Кодексу України про адміністративні правопорушення (зокрема, до стат-
ті 263 КпАП) та до інших законодавчих актів, які виключали б тримання особи під вартою без 
судового рішення понад 72 години; 

• передбачити процедуру судового рішення питання про затримання бродяг та жебраків, 
або принаймні надати їм право на оскарження такого затримання і передбачити правила судової 
процедури; 

• передбачити обов’язковість рішення суду для затримання та тримання під вартою з метою 
екстрадиції, а також право на періодичне оскарження такого тримання під вартою для осіб, щодо 
яких здійснюються заходи з метою екстрадиції; 

• відновити положення закону, яке зобов’язує начальника слідчого ізолятора чи іншого мі-
сця тримання під вартою, звільнити власним рішенням особу, щодо якої немає чинної постанови 
суду про тримання її під вартою.
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V. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД102 

Одним із основних елементів захисту прав людини є принцип верховенства права, центра-
льний аспект якого пов’язаний із визначальною роллю незалежних та неупереджених судів, що 
діють в рамках правової системи. 

Саме ці принципи містяться у статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та 
основних свобод, яка передбачає право на справедливий судовий розгляд. Ця стаття разом із прий-
нятими додатковими протоколами за своїм змістом збігається зі статей 8 і 10 Загальної деклара-
ції прав людини і статті 14 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права. Зазначені 
статті займають особливе місце в системі правових норм про права людини й основні свободи, 
тому що в них гарантується найбільш надійна та ефективна система захисту прав і свобод – ме-
ханізм судового захисту. 

Як уже не раз підтверджувалося практикою, оголосити про наявність прав людини й ос-
новних свобод неважко. Проте важливіше забезпечити їхнє реальне здійснення. У цьому сен-
сі забезпечення доступу до правосуддя, що відповідає вимогам справедливості, може дати бі-
льше ніж будь-які декларації при умові, що рішення судів адекватно виконуватимуться. Євро-
пейський суд неодноразово заявляв про особливо важливе місце, що займає в демократичному 
суспільстві право на справедливий судовий розгляд. Варто зазначити, що численні скарги, що 
надходять до Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд), часто пов’язані 
саме з порушенням статті 6 Конвенції. Це пояснюється, зокрема, й тим, що скарги на порушен-
ня інших статей Конвенції часто виникають внаслідок порушення вимог до справедливого пра-
восуддя. 

З чотирнадцяти рішень по суті, винесених проти України Європейським Судом у 2004 році, 
у десятьох знайдено порушення статті 6 Конвенції. Це наступні справи: «Півень проти України», 
«Трегубенко проти України», «Сем Меріт проти України» «Світлана Науменко проти України», 
«Войтенко проти України», «Жовнер проти України», «Шмалько проти України», «Ромашов 
проти України», «Бакай та інші проти України», «Деркач і Палек проти України»103. 

За минулий рік одинадцять заяв щодо України були визнані прийнятними до розгляду Євро-
пейським судом. Більшість з них також стосується права на справедливий суд та порушень при 
виконанні судових рішень. Серед них рішення про прийнятність по наступних справах: «Коваль 
проти України», «Лєщенко та Толюпа проти України«, «Скубенко проти України«, «Тімотієвич 
проти України«, «Стрижак проти України«, «Фалькович проти України«, «Агротехсервіс про-
ти України« та інші.104 

У даному звіті на основі відповідності положень законодавства України до положень статті 6 
Конвенції та фактів порушень прав людини в Україні, проводиться аналіз стану реалізації права 
на справедливий судовий розгляд в Україні за 2004 рік, виділяються найбільш болючі та проблем-
ні сфери реалізації прав людини у цьому напрямку. 

Для проведення цього аналізу було виділено ряд прав та принципів судочинства, сукупність 
яких становить зміст права на справедливий судовий розгляд і є найбільш суперечливим в украї-
нському законодавстві та правозастосуванні. 
                                                        
102 Підготовлено експертом Української Гельсінської спілки з прав людини Віталієм Разіком на основі матеріалів спілки, якщо 
інше прямо не зазначено в тексті. 
103 Доступно в Інтернеті на сторінці Європейського суду з прав людини. http://www.echr.coe.int/Hudoc.htm (мовою оригіналу), укра-
їнською мовою на сторінці Інтернет видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org, сторінці Харківської правозахисної 
групи: htpp://www.khpg.org та на офіційній сторінці Міністерства юстиції України: http://www.minjust.gov.ua.  
104 Там же. 

http://www.echr.coe.int/Hudoc.htm
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1. ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ 

Стаття 55 Конституції України зазначає, що «кожному гарантується право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, по-
садових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захи-
щати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань». Звернення до суду для захисту 
конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції Украї-
ни гарантується (частина 3 статті 8 Конституції). 

За роки незалежності в Україні відбувся помітний прогрес у доступі до правосуддя. Незважа-
ючи на це, процес судової реформи достатньо повільний та непослідовний. Судові органи не ко-
ристуються достатньою довірою населення. 

Українське законодавче регулювання доступу до суду носить загально-дозвільний характер, 
гарантує право на звернення у судові інстанції та оскарження рішень органів влади й посадових 
осіб. При цьому такі широкі конституційні положення неналежно підтверджені безпосереднім 
регулюванням. 

Серед звичайних прикладів може бути питання фізичного доступу до будівель судових ор-
ганів: можливість увійти в приміщення суду, подання документів та додатків до них, не говорячи 
про можливість доступу до них для людей з фізичними вадами. Постає ряд питань, що не мають 
регулювання і у дійсності повністю ігноруються. 

Юрисдикція судів поширена на всі правовідносини, що виникають у державі. Однак розши-
рення юрисдикції судів, розвиток суспільних відносин та ускладнення їхнього правового регу-
лювання привели також до перевантаження судової системи. Тому судді нерідко самі створюють 
штучні перешкоди для доступу до правосуддя, зокрема, відмовляють у прийнятті заяв або навіть 
приховують їх. Велика завантаженість зумовлює порушення розумних строків вирішення судових 
справ. На сьогоднішній день відсутні достатні правові механізми, які би давали можливість оскар-
жувати у судовому порядку бездіяльність суддів, зокрема, й зволікання з вирішенням судових 
справ. Єдиний спосіб вплинути на суддю у таких випадках – це звернення до суб’єктів, які мають 
право ініціювати дисциплінарне провадження. 

Доступність правосуддя покладає на суди обов’язок не відмовляти у розгляді справ і у захи-
сті порушених прав особи, що віднесені до їхньої юрисдикції. Вимога про доступність правосуддя 
не може вважатися дотриманою, поки система судів залишається складною, заплутаною та скла-
дає значні труднощі у визначенні компетентного суду для вирішення конкретної справи. Судові 
витрати не повинні бути перешкодою для судового захисту. Поінформованість людей про органі-
зацію і діяльність судів є також необхідною умовою доступності правосуддя, але в Україні вона 
далека від ідеальності. 

Показниками доступності правосуддя у будь-якій державі вважається: 
– відсутність необґрунтованих перешкод для звернення до суду за захистом та одержання 

своєчасного судового захисту; 
– обізнаність людей про систему судів, порядок звернення до них та судову практику; 
– наявність оптимальної системи судових витрат та розвинутих механізмів надання правової 

допомоги для найбідніших верств населення; 
– виконання судових рішень. 
Інформація, що необхідна для звернення до суду, часто буває недоступною і незрозумілою 

пересічній особі. Часто консультування громадян здійснюють самі судді під час ведення особис-
того прийому. При цьому зустрічаються непоодинокі випадки коли судді висловлюють думку 
про перспективи вирішення справи. 

Тексти судових рішень, як правило, недоступні для осіб, які не є безпосередніми сторонами 
справи. Рішення судів публікуються неофіційно і вибірково. 

У зв’язку з недостатністю приміщень судді часто розглядають справи у робочих кабінетах, 
що виключає доступ до них громадськості. 

Судові витрати часто бувають перешкодою для звернення до суду найбідніших верств насе-
лення. Звільнення малозабезпечених осіб від сплати державного мита при зверненні до суду май-
же не практикується. Особливо гостро це стосується забезпечення позовів у цивільних справах. 
Механізми надання державою допомоги у несенні судових витрат у цивільних та адміністратив-
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них справах неефективні. Наприклад, безоплатна правова допомога забезпечується державою 
тільки у кримінальних справах. При цьому вона є майже безоплатною і для адвокатів, які її нада-
ють, тому й рівень такої правової допомоги залишається низьким. Незважаючи на мізерні оплати 
адвокатів, виплати передбаченої допомоги фактично не проводяться, а обласні управління юсти-
ції не використовують навіть ті суми, що виділені з державного бюджету для надання правової до-
помоги (див. детальніше в частині 6 цього розділу). 

Значну проблему створили зміни до законодавства щодо обчислення розміру державного 
мита у справах про відшкодування моральної шкоди. З однієї сторони це зменшило кількість по-
зовів проти засобів масової інформації, а з іншої – ускладнило доступ осіб до суду у справах про 
відшкодування моральної шкоди за незаконні дії органів влади та у справах про відшкодування 
шкоди, завданої працівникові під час виконання ним службових обов’язків, та багатьох інших. 

Принцип спеціалізації, що визначений Конституцією України як засада побудови системи 
судів загальної юрисдикції, проведений у систему судів загальної юрисдикції тільки частково. За-
гальні суди не можна вважати спеціалізованими, незважаючи на те, що вони спеціалізуються на 
розгляді переважно цивільних та кримінальних справ. Крім того, спеціалізація суддів на розгляді 
окремих категорій справ – рідкісне явище у загальних судах. Тому спостерігається нерівномірний 
розподіл справ між суддями, судді змушені розбиратися у широкому колі питань, а це збільшує 
тривалість розгляду справ. 

Судовому захисту прав людини й основних свобод у сфері виконавчої влади та місцевого 
самоврядування приділяється недостатня увага. При вирішенні спорів між органами влади та 
громадянами судді часто залежні від виконавчої влади, від тиску якої вони недостатньо захищені 
перш за все через фінансову залежність. Систему адміністративних судів все ще не створено, не-
зважаючи на те, що необхідність запровадження адміністративних судів та адміністративного 
судочинства визнана на офіційному рівні. 

Незадовільний стан матеріального і фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції за-
лишається однією з основних проблем судової системи України. Вона пов’язана з недостатнім за-
безпеченням багатьох судів, насамперед місцевих, належними приміщеннями, комп’ютерами, тех-
нічними засобами фіксації судового процесу, витратними матеріалами тощо. 

Згідно з інформацією Державної судової адміністрації станом на 1 січня 2005 року в межах захо-
дів, передбачених регіональними програмами, приміщеннями забезпечено 127 судів, що становить 
68,3 відсотка від запланованого. У таких регіонах, як Волинська, Закарпатська, Дніпропетровська, 
Кіровоградська та Львівська області, заходи зазначених програм щодо забезпечення судів приміщен-
нями вже виконано в повному обсязі. По одному приміщенню залишилося надати судам у Вінниць-
кій, Донецькій, Житомирській, Київській, Рівненській, Тернопільській областях та місті Севастополі. 

Крім цього, стан багатьох приміщень, які надаються судам, є досить проблемним і не завжди 
дозволяє здійснювати їх нормальну експлуатацію. Так, зокрема, з загальної кількості отриманих 
судами приміщень 95 відсотків потребують ремонту, більше половини (53 %) мають меншу від 
потреби площу, приміщення в основному не відповідають можливості проведення судочинства у 
них. Інколи це просто виробничі площі збанкрутілих підприємств. Украй незадовільно виконують-
ся заходи щодо забезпечення судів приміщеннями в місті Києві, Харківській, Херсонській, Чер-
каській та Чернігівській областях. 

Забезпечення судів приміщеннями в межах заходів, 
передбачених регіональними програмами, станом на 1 січня 2005 року105 
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105 Про стан виконання регіональних програм організаційного забезпечення діяльності судів на 2003 – 2005 роки станом на 1 січня 
2005 року. Державна судова адміністрація. Доступний на сторінці ДСАУ в Інтернеті: www.courts.gov.ua  

http://www.courts.gov.ua


 ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2004. ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 74 

Державна судова адміністрація подає інформацію, згідно з якою 28 судів не забезпечено 
приміщеннями з огляду на відсутність коштів, у 26 випадках приміщення не надані через неспро-
можність або бездіяльність місцевих органів виконавчої влади. На цей чинник вказано територіа-
льними управліннями державної судової адміністрації у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, 
Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Києві. 

Фінансування на переобладнання отриманих приміщень не виділено. Тому виходить ситуація, 
коли на папері суд отримав приміщення, про що звітує ДСАУ, а насправді суд працює у старому 
приміщенні з-за непридатності нового приміщення. Таким чином, ситуація блокується, а не по-
кращується. 

Окрім цього, на доступність до суду впливає виконання головами судів організаційних фун-
кцій. За таких умов часу на здійснення правосуддя у голови суду майже не залишається. Спостері-
гається залежність голів судів від Президента України та його адміністрації, оскільки саме Пре-
зидент України всупереч Конституції України призначає суддів на посаду голови суду. Доцільно, 
щоби голови судів обиралися суддями даного суду. 

Видатки на фінансування судової влади у порівнянні з минулими роками суттєво зросли, 
проте не покривають усіх потреб судів. Значна частина витрат спрямовується на заробітну плату 
суддів, працівників апаратів судів, соціальне забезпечення. За оцінками експертів, витрати судової 
влади не фінансуються навіть на 50 відсотків від необхідної потреби. 

Також тут варто навести висновки Рахункової палати України про виконання Державного 
бюджету України та використання бюджетних коштів. У висновках зазначено, що «відсутність у 
Державній судовій адміністрації належного управління фінансовими і матеріальними ресурсами 
призвели до бюджетних правопорушень, неефективного використання державних коштів і втрат 
бюджету на суму 8,1 млн. гривень»106. І це при катастрофічному браку коштів! 

Починаючи з 2003 року ситуація у сфері забезпечення судів трохи покращилася. 16 червня 
2003 року Кабінет Міністрів затвердив розроблену Державною судовою адміністрацією Держав-
ну програму організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки107. У Програмі вста-
новлено конкретні заходи щодо забезпечення діяльності судів, вирішення питань соціального за-
безпечення, безпеки та незалежності суддів. 

Зросли й видатки на утримання судової системи. Так, за даними Міністерства фінансів Укра-
їни, у 2003 році у порівнянні з 2000-им загальне фінансування судової влади збільшилося майже 
у два з половиною рази, при цьому оплата праці суддів зросла у 2,2 рази108. Видатки, заплановані 
Державним бюджетом України на 2003 рік, були профінансовані на 100 відсотків. У 2004 році 
фінансування судів збільшилося у порівнянні з 2003 роком більш як на третину.109 Проте при цьо-
му слід окремо врахувати збільшення кількості суддів та судів і, відповідно, об’єктивно необхід-
ного збільшення фінансування. 

На конференції «Фінансування органів судової влади України та незалежність правосуддя», 
що була проведена Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини та Комітетом 
Верховної Ради України з питань правової політики, судді скаржилися, що їхня зарплата в мину-
лому році зменшилася не менше як на 600 гривень, а у декого вдвічі. Це відбулося з-за введення 
сплати для суддів прибуткового податку з 1 січня 2004 року, а також зміни нарахування зарпла-
ти. При цьому дані зміни були прийняті наприкінці 2004 року, тому, фактично, не були враховані 
в бюджеті на 2004 рік. І хоча Міністерство фінансів України каже, що профінансувало усі запла-
новані бюджетом виплати, і це підтвердила Державна судова адміністрація, фактично в бюджет 
було закладено менше необхідної суми.110 

При цьому такі позитивні показники, надані державними органами, не враховують реальні 
потреби щодо фінансування судів та не враховують додаткові умови, що зменшують реальне фі-
нансування. 
                                                        
106 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1085042799.  
107 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів 
на 2003 – 2005 роки» від 16 червня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – №25. – Ст. 1197. 
108 Финансирование судебной системы из года в год возрастает, – Минфин // Информационное агентство ИАЦ «ЛІГА», новость в 
Интернете от 22 января 2004 года, 09:17, http://www.liga.net/news.  
109 Постанова спільного розширеного засідання Президії Верховного Суду України, Ради суддів України та колегії Державної 
судової адміністрації України «Про підсумки роботи Державної судової адміністрації України в 2003 р. та пріоритетні напрями 
організаційного забезпечення діяльності судів у поточному році» від 20 лютого 2004 року // Вісник Верховного Суду України. – 
2004. – №5 (45). – С. 9-11. 
110 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1098084859  
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2. ПУБЛІЧНІСТЬ РОЗГЛЯДУ СПРАВ 

Судова процедура може вважатися справедливою тільки тоді, коли вона спрямована на за-
безпечення верховенства права та заснована на засадах законності, рівності учасників процесу 
перед законом і судом, змагальності, диспозитивності, гласності й відкритості, обов’язковості 
виконання судових рішень. Будь-які обмеження цих засад можливі тільки як виняток і лише у 
передбачених законом, обґрунтованих випадках, необхідних у демократичному суспільстві. 

Правосудність судового рішення гарантується згодою з ним сторін, а також правом на оскар-
ження та перегляд рішення у суді вищої інстанції. Тут варто навести приклад, що рішення Верхов-
ного Суду України про відмову у реєстрації релігійної організації Державним комітетом у справах 
релігії не може бути оскаржене, оскільки Верховний Суд України, розглядаючи одноосібно дану 
справу, є першою і останньою інстанцією. 

Правила судочинства не повинні бути обтяжені зайвими формальностями. Щоби забезпечи-
ти право особи на швидке поновлення своїх прав, особливо, у нескладних справах, судову проце-
дуру доцільно спростити там, де спрощення не порушуватиме інтереси сторін щодо справедливого 
вирішення їхньої справи. Потрібно передбачити ефективні механізми для запобігання недобро-
совісному використанню учасниками судочинства своїх процесуальних прав, а також відповідаль-
ність за невиконання процесуальних обов’язків. 

Публічність і гласність вимагає від суду забезпечити сторонам право знати про час і міс-
це судового засідання у їхній справі, право бути вислуханим у суді, а також знати про всі ух-
валені рішення у їхній справі. Негласне проведення судових засідань позбавляло б сторони та 
інших учасників судового процесу будь-яких гарантій для доведення обґрунтованості своєї 
позиції. 

Відкритість судового процесу надає особам, які не причетні до судової справи, право бути 
присутніми у судових засіданнях. Без відкритого доступу до судових засідань про довіру до суду 
не може бути й мови. Це вимагає від суддів як носіїв судової влади відповідальної і коректної 
поведінки, яка б заслуговувала на повагу. Зустрічаються непоодинокі випадки вилучення з залу 
судових засідань представників преси. Наприклад, журналіста газети «Вгору» (місто Херсон) зо-
бов’язали залишити зал судового засідання у справі, яка розглядалася публічно. 

Відкритим має бути також доступ до судової статистики і судових рішень. Трапляються не-
поодинокі випадки, коли рішення по фактично аналогічних справах є різними аж до протилеж-
них. Тут основним недоліком є неможливість доступу до судових рішень інших осіб, крім сторін 
у справі. Господарський процесуальний кодекс України (пункт 3 частини першої статті 111-15) 
вже має норми, які дозволяють у випадках виявлення відмінного застосування Вищим господар-
ським судом України одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта у 
аналогічних справах апелювати у Верховний Суд України. Також створена можливість доступу 
до частини рішень господарських судів. 

Дане питання торкається цивільного та кримінального судочинства не меншою мірою, тому 
подібне регулювання позитивно вплинуло б як на справедливість судових рішень, так і на узгод-
женість судової практики. Доступність судових рішень з дотриманням вимог про приватність осіб 
та конфіденційність комерційної інформації ефективно вплине на якість судових рішень та захист 
сторін у суді. 

Правова визначеність є одним з основних напрямів справедливості суду та досягається насам-
перед завдяки однозначності і чіткості законодавства. Водночас суд, застосовуючи положення 
закону, повинен враховувати його цілі і давати таке тлумачення, яке утверджуватиме принцип вер-
ховенства права. Відкритий доступ до судових рішень повинен стати однією з найефективніших 
форм контролю громадськості за діяльністю судової влади. Крім того, відкритість судових рішень 
сприятиме однаковому застосуванню законів і передбачуваності результатів вирішення аналогіч-
них справ. Обмеження щодо відкритості судових рішень можуть бути встановлені відповідно до 
закону і тільки в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу чи іншої таєм-
ниці, що охороняється законом. 
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3. РОЗГЛЯД СПРАВИ УПРОДОВЖ РОЗУМНОГО СТРОКУ 

Стаття 6 Європейської конвенції гарантує кожному судовий розгляд протягом «розумного 
строку». Вказана гарантія підкреслює важливість того, що правосуддя повинно здійснюватись без 
затримок, які можуть підірвати його ефективність та довіру до нього. 

Значення критерію «розумного строку» полягає в тому, щоби гарантувати винесення судового 
рішення протягом розумного терміну, встановивши тим самим межу стану невизначеності, в якому 
знаходиться та чи інша особа через пред’явлення їй кримінального обвинувачування чи у зв’язку з 
цивільно-правовими відносинами. 

Початковим моментом стану невизначеності, в якому перебуває особа у зв’язку з розсліду-
ванням та судовим розглядом, є момент пред’явлення обвинувачення, а якщо особа була затрима-
на чи до неї був застосований запобіжний захід, то з відповідного моменту. Кінцевим моментом 
стану невизначеності є момент вступу вироку чи рішення у законну силу чи зняття обвинувачення 
(закриття кримінальної справи). Отже, термін між пред’явленням обвинувачення і набуттям виро-
ком чинності повинен відповідати критерію «розумний строк». 

Починаючи аналіз українського законодавства, слід зазначити, що розслідування – це процес, 
який має свої стадії та етапи, і хоча законодавець конкретно не визначає, протягом якого строку 
особа може перебувати в стані правової невизначеності у зв’язку з кримінальним переслідуван-
ням, проте він часто визначає конкретні строки тривалості для окремих стадій кримінального про-
цесу чи для вчинення тих чи інших процесуальних дій. А якщо не визначає конкретного терміну 
(строку, тривалості) стадії кримінального процесу чи процесуальних дій, то визначає чітку процеду-
ру, порядок та послідовність вчинення тих чи інших процесуальних дій. 

Однією з проблем дотримання строків розгляду справ є відправлення справи на додаткове 
розслідування, яке істотно збільшує термін кримінального переслідування. При попередньому 
розгляді суд повертає кримінальну справу на додаткове розслідування в разі неправильності по-
переднього слідства або істотних порушень кримінально-процесуального законодавства, які не 
можуть бути усунені в судовому засіданні. 

Підставами для повернення справи на додаткове розслідування при попередньому розгляді 
справи відповідно до статті 246 Кримінально-процесуального кодексу України є: 

1) істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону або неправильність прове-
деного дізнання чи досудового слідства, які не можуть бути усунуті в судовому засіданні, а без 
усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду; 

2) наявність у справі підстав для пред’явлення притягнутій до відповідальності особі обвину-
вачення, яке їй до цього не було пред’явлено; 

3) наявність підстав для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, коли 
окремий розгляд справи щодо них неможливий. 

При поверненні справи на додаткове розслідування суддя зобов’язаний зазначити в ухвалі, 
які саме обставини повинні бути з’ясовані при додатковому розслідуванні і які слідчі дії при 
цьому повинні бути проведені. Повертаючи справу на додаткове розслідування, суд зобов’язаний 
вирішити питання про запобіжний захід щодо обвинуваченого. 

Цікавим є бачення працівниками судів деяких реалій правозастосувальної практики в Украї-
ні. Так, більшість опитаних – 60 % – вважає, що принцип додаткового розслідування не супере-
чить принципу презумпції невинуватості111. 

Така позиція є принаймні дивною, оскільки згідно статті 62 Конституції, якою закріплена 
вказана презумпція, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 

Недоведена вина, згідно доктрини кримінального процесу, прирівнюється до доведеної неви-
нуватості. Однак у більшості працівників судів – інша думка. Вони вважають, що додаткове роз-
слідування, яке є явним свідченням неповноти слідства та недоведеності вини, не є порушенням 
принципу невинуватості. Таким чином, стороні обвинувачення дається повторна можливість до-
                                                        
111 О.Сорочкін, А.Бурий, В.Разік, З.Сірик. Відповідність законодавства України статті 6 Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод. – Львів, 2003. с. 137. 
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вести вину, що з огляду на можливості слідчого апарату, порушує вже інший принцип правосуддя – 
рівності сторін. 

Повернення справи на додаткове розслідування є яскравим прикладом порушення як строків 
розгляду справ, так і безпосередньо прав людини у захисті їхніх прав.112 

Значну частину звернень до Європейського суду стосовно порушень статті 6 Європейської 
конвенції займають порушення права на «розумний строк» розгляду справи. 

Згідно «Звіту про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ», Верховний Суд 
України, апеляційні, місцеві, військові суди за 2004 рік відправили на додаткове розслідування 
1499 справ, що стосуються злочинів проти життя та здоров’я особи; у тому числі 510 справ про 
умисне вбивство, 554 справи про умисне тяжке тілесне ушкодження. Також на додаткове розслі-
дування відправлено 360 справ, що стосуються злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини; 6688 справ про злочини проти власності.113 При цьому, виводя-
чи загальний показник з 219 873 кримінальних справ, що надійшли у суди протягом 2004 року, 14 
273 справ повернуто на додаткове розслідування, що становить 6,5 % від їхньої загальної кількості. 

Також 3,3 % кримінальних справ не розглянуті в термін до 6 місяців без урахуванням справ 
із зупиненням провадження. 

Скасування системи касаційних судів та неповороткість щодо утворення вищих судів при-
звело до перевантаження Верховного Суду України. Так, станом на початок 2004 року у Верхов-
ному Суді знаходилися не розглянутими близько 20 тисяч справ, а на кінець 2004 року ця цифра 
збільшилася ще на 10 тисяч справ. 

Прикладом порушення вимоги, щодо розумності строків може стати рішення Європейського 
суду з прав людини у справі «Сем Меріт проти України»114 від 30 березня 2004 року. Коротко 
суть цієї справи можна викласти таким чином. Пан Меріт, громадянин Ізраїлю, займався в Укра-
їні комерційною діяльністю. У зв’язку з підозрою у вчиненні декількох посадових злочинів щодо 
нього було порушено кримінальну справу, його було затримано і обрано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою. Це сталось у 1998 році. Хоча після того щодо заявника було обрано 
інші запобіжні заходи – спочатку підписка про невиїзд, а потім зобов’язання з’являтись на ви-
клик органів слідства, і заявник мав можливість залишити територію України, кримінальна спра-
ва щодо нього все ще продовжувала розслідуватись, а його майно залишалось під арештом, хоча 
минуло вже шість років з початку цієї справи. 

У цій справі Європейським судом винесено рішення, в якому констатовано порушення прав, 
гарантованих пунктом першим статті 6 (в частині розумності тривалості провадження у криміна-
льній справі) та статтею 13 (в частині відсутності ефективних національних засобів оскарження 
такої тривалості) Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Україна зо-
бов’язана сплатити заявнику 2 500 євро моральної шкоди і 1 500 євро судових витрат. 

З точки зору Європейського суду судовий розгляд справи стосовно кримінального обвинува-
чення має розглядатись в розумні строки. Це поняття є достатньо широким, а тому за роки своєї 
діяльності Європейський суд неодноразово вказував, що встановлені три критерії, згідно з якими 
визначається «розумність» строку розгляду справи: складність справи, поведінка заявника, пове-
дінка органів влади. 

Зрозуміло, виходячи із фактів цієї справи, що тривалість розслідування кримінальної справи 
протягом шести років не могла бути визнана Європейським судом такою, що відповідає принци-
пу «розумності» строків розгляду справи. Але визначивши, що строк був нерозумним, Європей-
ський суд зробив ще одне зауваження Україні – в рішенні зазначено, що в українському законо-
давстві відсутній ефективний засіб захисту особи від порушення строків розгляду справ або мо-
жливість отримання компенсації у випадку, коли строки все ж такі порушені. 

Тому слід доповнити законодавство нормами, які закріплюватимуть право будь-якої особи 
(фізичної або юридичної) на відшкодування державою шкоди, заподіяної перевищенням розум-
них строків провадження у судах загальної юрисдикції; закріплюватимуть порядок подання ска-
                                                        
112 Проміжна резолюція ResDH(2004)14 стосовно судового рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня 2002 року 
(остаточне від 6 листопада 2002 року) в справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України (прийнято Комітетом Міністрів 11 лю-
того 2004 року на 81-шій зустрічі міністрів). Інтернет-видання про права людини РУПОР: www.rupor.org.  
113 «Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ за 2004 рік», Державна Судова Адміністрація України. 
www.courts.gov.ua.  
114 Справа «Меріт проти України», Європейський суд з прав людини, заява № 66561/01. Рішення. Страсбург, 30 березня 2004 
року. Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1081156942.  
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рги про перевищення розумного строку розгляду та відшкодування завданої цим шкоди; повинні 
визначати джерела фінансування витрат на відшкодування шкоди, заподіяної перевищенням ро-
зумних строків судового розгляду. 

Цікавою щодо розумності строків є справа «Трегубенко проти України». У ній Європейський 
суд одностайно визнав порушення Україною пункту першого статті 6 Європейської конвенції в 
контексті можливості винесення протесту суддею ВСУ на судове рішення, що вже набуло закон-
ної сили. 

Беручи до уваги фінансовий та соціальний статус заявника, його вік та стан здоров’я суд ви-
знав, що скасування даного рішення також становить непропорційне втручання в його права що-
до користування своєю власністю. Тому Суд також одностайно визнав порушення статті 1 Прото-
колу № 1 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. 

Європейський суд присудив заявнику 3 тисячі 536 євро за нанесені йому збитки, а також 5 
тисяч євро за нанесену йому моральну шкоду. 

Дане рішення Європейського суду з прав людини фактично ставить під сумнів всю процеду-
ру нагляду та функції Верховного Суду, як наглядової інстанції, що може переглядати судові рі-
шення, що набули законної сили. 

Не викликає сумнівів, що часткове повернення процедури загального нагляду прокуратури, 
яка включена до прийнятої нещодавно конституційної реформи, також буде порушувати право 
особи на справедливий процес та суперечити статті 6 Європейської конвенції.115 

З проекту Кримінально-процесуального кодексу фактично виключили інститут додаткового 
розслідування, однак залишився інститут повернення справи прокурору, який був створений під 
час внесення змін від 21 червня 2001 року в чинний Кримінально-процесуальний кодекс (стаття 
249-1 КПК). На сьогоднішній день справа може бути повернута прокурору суддею зі стадії попе-
реднього розгляду справи, якщо прокурором порушені статті 228-232 КПК, які є, власне, основою 
діяльності прокурора як сторони обвинувачення. 

Наприклад, суддя може повернути справу прокурору, якщо вважає, що прокурор не переві-
рив, «чи було вчинено злочин» (стаття 228 КПК). На практиці це означає, що суддя не бачить у 
справі факту злочину, але не хоче виносити постанову про припинення справи. Тоді він повертає 
її прокурору, щоб «воно померло у надрах прокуратури, або прокурор «підшаманив» справу так, 
щоб хоч трохи вималювався факт злочину».116 

Також суддя може направити справу прокурору, якщо вважає, що притягнуті не всі особи, 
причетні до злочину (стаття 228 КПК), або необхідно «змінити звинувачення на більш тяжке» 
(стаття 231 КПК). 

Більше того, в Проекті нового КПК передбачене повернення справи прокурору не лише зі 
стадії попереднього, але і з головного судового розгляду. Така процедура може виконуватися, 
якщо слідчий не повідомив учасникам кримінального процесу про закриття кримінальної справи, 
не ознайомив їх з матеріалами справи, неправильно склав обвинувальний висновок, не додав до 
нього необхідні матеріали, або ж не направив справу прокурору. Така сама процедура передба-
чається, якщо прокурор не затвердив обвинувальний висновок або іншу постанову про направ-
лення справи до суду, або не вручив звинуваченому копії обвинувального висновку або постано-
ву про його зміну. 

Як зазначив експерт Харківської правозахисної групи Аркадій Бущенко, такий інститут є 
надмірним для усунення формальних недоліків (які можуть статися в будь-якій діяльності), а для 
усунення суттєвих – явно недостатнім. Багато з тих дій, заради яких справа повертається проку-
рору зі стадії головного судового розгляду, можна було б зробити під час самого розгляду. На-
приклад, надати час і можливість для ознайомлення з матеріалами справи і потім задовольнити 
обґрунтовані клопотання підсудного.117 

Основним напрямком для розвитку кримінально-процесуального законодавства як щодо по-
ложень про розумні строки розгляду, так і в цілому, повинен стати принцип змагальності на яко-
му будується процес європейських країн, що відповідає основним вимогам захисту прав людини. 
                                                        
115 Скасовувати судове рішення, що набуло чинності, заборонено. Інтернет-видання про права людини РУПОР: 
http://www.rupor.org/index.php?id=1106064919.  
116 Проект КПК – крок від демократії. Інтернет-видання про права людини РУПОР: 
http://www.rupor.org/index.php?id=1094566365.  
117 Там же. 
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Потрібно абсолютно відмовитися від повернення справи на додаткове розслідування; забез-
печити презумпцію невинуватості особи при здійснення розслідування та застосуванні запобіж-
них заходів. 

Доказ, який здобутий не у змагальній процедурі, повинен втрачати юридичну силу і все, що 
не доказано, повинно тлумачитися на користь обвинуваченого. 

4. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І БЕЗСТОРОННІСТЬ СУДУ 

Незалежність судової влади та її рівноправність з іншими гілками державної влади є ознака-
ми правової держави, в якій кожен громадянин має право на захист своїх прав і свобод повнова-
жним, незалежним, неупередженим і об’єктивним судом. 

Незалежність суду є загальновизнаним правом у міжнародному праві. Згідно з Основними 
принципами незалежності судових органів, схваленими резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 29 листопада та 13 грудня 1985 року118, на кожну держа-
ву члена ООН покладається зобов’язання виділяти відповідні кошти, що давали би змогу судовим 
органам належним чином виконувати свої функції. Незалежність судових органів гарантується 
державою і закріплюється в Конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зо-
бов’язані поважати незалежність судових органів і дотримуватися її (пункти 1 та 7). 

Пункт «б» частини 2 принципу 1 Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи щодо неза-
лежності судочинства від 13 жовтня 1994 року зазначає, що виконавча та законодавча влади повин-
ні забезпечити незалежність суддів і протидіяти будь-яким спробам позбавити їх незалежності.119 

Крім того, Віденська декларація і Програма дій, прийнята на другій Всесвітній конференції з 
прав людини 25 червня 1993 року120, наголосила на необхідності належним чином фінансувати 
установи, які здійснюють правосуддя (пункт 27). 

Згідно з положеннями статті 6 Європейської хартії про закон про статус суддів: «судді ма-
ють право на винагороду, рівень якої повинен бути таким, щоб вони були захищені від тиску при 
прийнятті ними рішень і в роботі взагалі... 

Розмір винагороди може залежати від стажу, від характеру обов’язків, виконання яких 
доручається суддям у професійній якості, і від важливості задач, покладених на них, причому 
оцінка всіх цих факторів повинна проводитися в умовах гласності. 

…судді, що досягли встановленого законом віку для виходу в відставку із суддівської посади, 
повинні одержувати пенсію по виходу у відставку, рівень якої повинен бути якнайближчим до 
рівня їхньої останньої заробітної плати як судді».121 

При визначенні того, чи є судовий орган незалежним, Європейський суд бере до уваги на-
ступні фактори: 

• процедуру призначення його членів; 
• тривалість їхньої служби в цій якості; 
• існування гарантій, що перешкоджають здійсненню тиску на них, а також те, чи має даний 

орган зовнішні атрибути незалежності.122 

Європейський суд з прав людини ухвалив, що судовий орган повинен бути незалежним як 
від виконавчої влади, так і від сторін у справі.123 

Організація судової системи і судочинства повинна запобігати будь-яким можливостям чини-
ти тиск на суддів та виникненню обґрунтованих сумнівів в учасників судового процесу у неуперед-
женості суддів при вирішенні справи. 

Після прийняття Конституції України постало питання про необхідність відмови від війсь-
кових судів. Існування військових судів у системі судів загальної юрисдикції не узгоджується з 
конституційними принципами спеціалізації та територіальності, оскільки військові суди здійс-
нюють цивільне та кримінальне судочинство у військових формуваннях. Більше того, судді війсь-
                                                        
118 Доступно в Інтернеті на сторінці: http://www.legal.com.ua/document/kodeks/0CH56006CH50710-99.html.  
119 Доступно в Інтернеті на сторінці Ради Європи: http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp.  
120 Доступно в Інтернеті на сторінці: http://www.legal.com.ua/document/kodeks/0CH56006CH50710-99.html.  
121 Офіційна сторінка Міністерства юстиції України в Інтернеті: http://www.minjust.gov.ua/?do=dr&did=1955&sid=comments.  
122 Див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кемпбелл й Фелл проти Об’єднаного Королівства», 28 червня 
1984 року. В Інтернеті на сторінці Європейського суду: http://www.echr.coe.int/Hudoc.htm (мовою оригіналу).  
123 Див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Рінгайзен проти Австрії», 16 липня 1971 року. Там же. 
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кових судів мають особливий привілейований статус порівняно з іншими суддями. Це викликає 
обґрунтовані сумніви щодо незалежності та неупередженості цих суддів. Законом «Про судоустрій 
України» 2002 року, всупереч задекларованій єдності статусу суддів, збережено особливий ста-
тус суддів військових судів. Вони перебувають на військовій службі і входять до штатної чисель-
ності Збройних Сил України. 

Кар’єра і заробіток судді залежить від військових звань, присвоєних за активної участі вій-
ськового командування. Так само військовий суддя користується всіма видами військового споряд-
ження та соціального забезпечення військовослужбовців, тобто частково перебуває на забезпечен-
ні органу (Міністерства оборони), який часто є однією зі сторін у судових справах. Особливий 
статус суддів військових судів дискримінує інших суддів, а також викликає справедливі сумніви 
у незалежності таких суддів. 

У зв’язку з цим доречно послатися на практику Європейського суду з прав людини124. Від-
повідно до неї, участь військового судді, що перебуває на військовій службі і має офіцерське 
звання, незважаючи на наявність деяких гарантій його незалежності, викликає сумнів у його не-
залежності і неупередженості та є порушенням пункту першого статті 6 Європейської конвенції125. 
У справі «Добертен проти Франції» Європейський суд відзначив ліквідацію у Франції Суду на-
ціональної безпеки і Паризького військового суду як таку, що покликана поліпшити забезпечен-
ня права на справедливий суд, яке захищається пунктом першим статті 6 Конвенції126. 

Довіра до військових судів серед військовослужбовців невисока.127 Навіть при теперішньому 
навантаженні доцільності у збереженні військових судів немає. Існування у системі судів загаль-
ної юрисдикції військових судів є сумнівною і в аспекті недопустимості існування надзвичайних 
та особливих судів (стаття 125 Конституції України). 

З огляду на вищенаведене позитивно можна оцінювати внесений до парламенту у 2004 році 
урядовий законопроект про відмову України від збереження у своїй судовій системі військових 
судів.128 

При цьому Уповноважений Верховної Ради України Н. Карпачова вважає, що ліквідація си-
стеми військових судів може призвести до дезорганізації роботи судів щодо вирішення справ 
військовослужбовців, негативно позначитися на стані та гарантіях захисту їхніх конституційних 
прав. Тому у своєму поданні український Омбудсман звертається до Президента України з про-
ханням вжити заходів щодо припинення непродуманої ліквідації військових судів.129 

В Україні перше призначення на посаду судді здійснюється Президентом на 5 років, а після 
закінчення цього строку суддя обирається безстроково парламентом. Відповідальність за добір 
суддів покладається на систему кваліфікаційних комісій суддів і Вищу раду юстиції. Кваліфіка-
ційні комісії суддів здійснюють первинний відбір на посаду судді шляхом перевірки відповідно-
сті претендентів кваліфікаційним вимогам та проведення кваліфікаційної атестації. Вища рада 
юстиції проводить співбесіду з рекомендованими на посаду судді претендентами і за її результа-
тами вносить подання Президенту України про призначення на посаду судді. У парламенті кан-
дидатуру суддів попередньо обговорюють у Комітеті з питань правової політики. 

Такий порядок за умови поваги до незалежності суддів загалом не створює загрози для неза-
лежності судді, оскільки безстрокове заняття посади суддею не залежить від волі Президента, 
який здійснює перше призначення, тому суддя після призначення чи обрання перестає бути за-
лежним від органу, що його призначив чи обрав. До того ж у цьому процесі задіяні незалежні 
колегіальні органи – кваліфікаційні комісії суддів та Вища рада юстиції. 

Водночас, у процесі зайняття посади судді можна помітити чимало недоліків. Проходження 
шляху від кандидата до судді досі суттєво залежить від окремих посадових осіб виконавчої та 
судової влади, які залучені на певних етапах до процесу добору суддів. Розпливчастість поло-
жень Закону «Про судоустрій України» 2002 року допускає широкі можливості для зловживань з 
боку чиновників. Чимало його положень може неоднозначно тлумачитися, що на практиці робить 
                                                        
124 Див. наприклад, рішення Європейського суду з прав людини у справах Енгел (Engel) та інші (1976 р.), Джонг (Jong), Бальєт 
(Baljet) і Брінк (Brink) (1984 р.), H.C.M.A. проти Королівства Нідерланди (1989 р.) ; Фіндлі (Findlay) (1997 р.), Морріс (Morris) 
(2002 р.) проти Об’єднаного Королівства; Інкал (Incal) (1998 р.), Сайнер (Sahiner) (2001 р.) проти Туреччини.  
125 Див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сіраклар проти Туреччини», 28 жовтня 1998. 
126 Див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Добертен проти Франції», 25 лютого 1993. 
127 Селюк М.Р. Кому служить військова Феміда? Практика судочинства військових судів України. – Київ., 2003. – с.340. 
128 В.Разік. Військове судочинство: Порівняльний аналіз судочинства у судах загальної та військової юрисдикції. Київ, 2004, 
доступний в Інтернеті на сторінці Центру політико-правових реформ: http://www.cppr.info.  
129 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1097563805.  
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процес добору суддів непрозорим. У процесі добору суддів так чи інакше задіяні, крім кваліфі-
каційних комісій суддів і Вищої ради юстиції, Державна судова адміністрація, голови судів, адмі-
ністрація Президента. На кожному етапі добору можна очікувати на будь-які перепони від цих 
органів та посадових осіб. 

Повноваження щодо підготовки матеріалів про призначення та обрання суддів передано від 
Міністерства юстиції Державній судовій адміністрації. Державна судова адміністрація виступає 
посередником на кожному етапі проходження таких матеріалів. При цьому треба мати на увазі, 
що Державна судова адміністрація є органом виконавчої влади, і її керівники призначаються 
Президентом. 

Роль голів судів у процесі добору і кар’єри суддів залишається суттєвою. З 2002 року части-
на їхніх функцій передана від голів апеляційних судів до голів судів вищого рівня. Так, Голова 
Верховного Суду України вносить подання про призначення та обрання суддів, вносить подання 
до відповідної кваліфікаційної комісії про надання висновку щодо можливості обрання або при-
значення суддів на посади, а голови вищих спеціалізованих судів вносять подання про призна-
чення та обрання безстроково суддів відповідних спеціалізованих судів. Потрібно також врахо-
вувати й ту обставину, що голови судів призначаються та звільняються Президентом України, 
що вимагає від них бути лояльними до Адміністрації Президента.130 

Збереглися у Законі «Про судоустрій України» і положення про те, що для проведення ква-
ліфікаційної атестації необхідна характеристика, яка складається головою суду. Це означає, що 
без такої характеристики суддя, який претендує на обрання безстроково, може бути недопуще-
ний до кваліфікаційної атестації. Це також може бути одним із важелів незаконного впливу голови 
суду на суддю. 

Професіоналізм, незалежність та неупередженість суддів є неодмінною гарантією справед-
ливого вирішення судових справ. Система добору суддів, престижність та авторитетність посади 
судді мають забезпечувати формування висококваліфікованого корпусу суддів. Поглиблення спе-
ціалізації судів і суддів у них повинна сприяти своєчасному і якісному вирішенню судових справ. 

Механізм відповідальності суддів має гарантувати ефективне і своєчасне реагування на про-
яви суддівського свавілля і некомпетентності. 

На посаду судді дедалі частіше призначаються особи, які не мають достатніх моральних і 
професійних якостей, що вимагаються високим статусом судді. Нерідко на посаду судді потрап-
ляють колишні працівники міліції чи прокуратури, які виявляються неспроможними абстрагува-
тися від стереотипів мислення сторони обвинувачення. 

Проходження шляху від кандидата до судді досі суттєво залежить від окремих посадових 
осіб виконавчої та судової влади, які залучені на певних етапах до процесу добору суддів. На 
жаль, вимога про конкурс при призначенні на посаду судді практично не працює. Бажаючих 
працювати суддею виявляється менше, ніж вакантних посад. Однак це не стосується посад у су-
дах, що знаходяться у столиці та інших великих містах; там за сприяння у занятті посади судді 
навіть діють негласні тарифи. Для обрання суддів до судів вищого рівня проведення конкурсу 
взагалі не передбачене, що також сприяє корупції у цій сфері. 

Система дисциплінарної відповідальності суддів є недосконалою: у багатьох випадках вона 
дозволяє судді уникнути відповідальності, а у деяких випадках механізм дисциплінарної відпові-
дальності використовується як спосіб розправи над суддею. 

Тут, зокрема, варто згадати відому справу проти судді Юрія Василенка, який порушив кри-
мінальну справу проти Президента Кучми, внаслідок чого проти нього було порушено дисциплі-
нарне провадження131. 

Сьогодні дисциплінарну владу в Україні реалізують кваліфікаційні комісії суддів (щодо суд-
дів місцевих та апеляційних судів) і Вища рада юстиції (щодо суддів вищих судів і Верховного 
Суду; також розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 
суддів місцевих та апеляційних судів). 

Однак питання суддівської дисципліни безпосередньо не пов’язані з кваліфікацією. Напри-
клад, поява судді напідпитку у судовому засіданні аж ніяк не свідчить про рівень його професій-
них знань, однак утворює дисциплінарний проступок. Тому притягнення судді до дисциплінар-
ної відповідальності не мало б належати до повноважень кваліфікаційних комісій суддів. Труд-
                                                        
130 З.Сірик, О.Грабовська, В.Разік. Доступність суду в Україні після реформи. – Львів, 2002. с.21. 
131 Доступно в Інтернеті на сторінці: http://www.korespondent.net/main/32747.  
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нощі у притягненні до відповідальності судді за дисциплінарну провину складає також те, що ці 
органи діють на непостійній основі, а строки для притягнення до дисциплінарної відповідально-
сті обмежені. 

Як правило, втручання у здійснення правосуддя відбувається через голів судів, які мають 
широкі можливості впливати на суддів: починаючи з розподілу справ між суддями і закінчуючи 
вирішенням питань про преміювання. 

Законодавчі гарантії матеріального забезпечення суддів в Україні не сприяють незалежності 
суддів. Система оплати праці суддів, за якої заробіток судді залежить від розсуду Президента 
України і Кабінету Міністрів України через відсутність відповідного закону, свідчить про значну 
залежність суддів від глави держави й уряду. Щоби ця залежність не проявлялася так очевидно, 
окремі акти, що стосуються заробітку суддів, не публікуються. З метою недопущення корупції 
серед працівників суддівського корпусу, зміцнення незалежності та неупередженості правосуддя 
необхідно переглянути оплату праці суддів, підготувавши проект Закону України «Про оплату 
праці суддів та працівників апарату судів». 

Невисокий рівень грошового забезпечення суддів зумовлює не престижність посади судді 
серед юристів-професіоналів. Але можливості одержання на цій посаді незаконної винагороди 
приваблюють осіб, прагнення яких протилежні справедливому та неупередженому вирішенню 
справ. 

Слід зазначити, що зарплата у суддів зменшилася за 2004 рік і особливо це стосується місце-
вих судів, особливо допоміжного персоналу, що створює неможливі умови для їхньої діяльності. 
Наприклад, зарплата судді апеляційного суду в минулому році була приблизно в середньому 
2 100 – 2 400 гривень, а цього року судді стверджують, що отримують по 1 700 гривень. Зарплата 
в господарських судах значно більша. Працівники ж місцевого суду фактично отримують на ру-
ки 250-300 гривень, а новопризначені судді місцевих судів по 400-600 гривень.132 

З метою створення додаткових гарантій незалежності суддів при вирішенні справ, а також 
підвищення довіри до суду потребує процесуального оформлення інститут суду присяжних у 
здійсненні судочинства. Участь присяжних потрібна насамперед там, де закон допускає широкі 
можливості для розсуду судді, а результат вирішення справи законом ставиться у залежність від 
моральної оцінки обставин (справи про злочини, вчинені неповнолітніми, справи про визначення 
долі дитини, про опіку і піклування тощо). Для правильного і найбільш справедливого застосуван-
ня правових наслідків при розв’язанні таких справ важливими є не стільки правові знання суддів, 
скільки їхній життєвий досвід і моральність. 

Назрілою необхідністю є законодавче врегулювання діяльності суду присяжних. Спочатку 
суд присяжних слід передбачити в окремих категоріях кримінальних справ, наприклад, у справах 
про найтяжчі види злочинів. Обвинувачений повинен мати право вибрати, який склад суду роз-
глядатиме його справу: суд присяжних чи колегія професійних суддів. У зв’язку з існуванням в 
Україні інституту суду присяжних принципово, щоб функції присяжних були відокремлені від 
функцій професійного судді. Присяжні вирішують у своєму вердикті тільки питання факту (на-
приклад, чи була подія злочину, чи вчинений злочин підсудним, чи винуватий підсудний у вчи-
ненні злочину), а професійний суддя на основі вердикту присяжних і норм кримінального права 
постановляє вирок. 

Також у аспекті незалежності органів судової влади немаловажний вплив має статус проку-
ратури, який відповідно до статті 121 Конституції України обмежений її участю в кримінально-
му процесі двома функціями: підтриманням державного обвинувачення в суді та наглядом за до-
держанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудо-
ве слідство. Положення проекту КПК всупереч Конституції надають прокуратурі повноваження 
здійснювати досудове слідство (стаття 232). Суперечливо, що досудове слідство і нагляд за закон-
ністю його проведення здійснюється одним і тим самим органом. 

З метою усунення можливих зловживань при проведенні слідства, передусім щодо дотриман-
ня прав підозрюваного і обвинуваченого, Конституцією позбавлено прокуратуру права проводи-
ти досудове слідство. Правда, перехідні положення Конституції тимчасово зберігають за проку-
ратурою функцію попереднього слідства до сформування системи досудового слідства. При цьому 
там використано таке формулювання, що фактично дає можливість подовжувати такі повнова-
ження до нескінченності. Однак це не дає підстав приймати новий кодекс із застарілими нормами, 
                                                        
132 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1098084859.  
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вкотре ігноруючи статтю 121 Конституції та створюючи ситуацію невідповідності вимогам змага-
льності судового процесу, що суперечить положенням статті 6 Європейської конвенції. 

5. РІВНІСТЬ СТОРІН ТА ЗМАГАЛЬНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

Сучасна система кримінальної юстиції України до цього часу продовжує зберігати основні 
риси моделі, що була збудована за радянських часів. Вона ґрунтується на жорсткій централізації 
з відсутністю принципів моральності та справедливості, переважає формалізм і тяганина, поши-
реними є випадки корупції та хабарництва. Така система зовні декларує демократичні цінності, а 
на практиці віддає перевагу репресивним методам. 

Система кримінальної юстиції в Україні є на визначеному етапі дієвим інструментом обме-
ження демократії, її активно використовують в політичних та економічних цілях як на найвищо-
му політичному рівні, так і в місцевому масштабі. За часів незалежності не досягнуто належного 
рівня деполітизації правоохоронної системи та суддівського корпусу. В усіх регіонах країни не-
поодинокими є факти прояву залежності суддів. Ефективність дії правових інструментів забез-
печення суддівської незалежності вкрай низька. На жаль, слід констатувати, що в останні роки з 
боку самих суддів не спостерігається належної активності у справі відстоювання засад власної 
незалежності. 

Діяльність органів кримінального переслідування функціонально характеризується дублю-
ванням, а у разі конкуренції функцій відомчі інтереси перемагають над суспільно корисними. 
Розподіл функцій у кримінальній юстиції не відповідає зразкам демократичних країн, функція 
судової влади на досудових стадіях процесу штучно обмежена. Обвинувальний ухил набув чітко 
визначеного розвитку. 

На окремі недоліки вказує адвокат, експерт з кримінального права і процесу Харківської 
правозахисної групи А.Бущенко: «У деяких випадках КПК дозволяє діяти, порушуючи стандарт 
незалежності, щодо розгляду справ прокуратурою. Наприклад, згідно з пунктом 3 статті 112 КПК 
можливість жорстокого поводження, яке скоєно «військовослужбовцем Збройних Сил України» 
на першій стадії буде розслідувати командир військового підрозділу. У відповідності до пункту 5 
цієї ж статті скаргу на жорстоке поводження співробітника «виправно-трудового закладу, слідчого 
ізолятора, лікувально-трудового профілакторію і виховально-трудового профілакторію» буде роз-
глядати начальник відповідного закладу. Лише у випадку порушення кримінальної справи цією 
посадовою особою розслідування продовжить прокуратура». 

Недоліки діючої системи процесуального закріплення та оцінки судових доказів, суттєво по-
силюються проявами залежності судових експертів від адміністративного впливу. Експертні уста-
нови є тісно пов’язаними з функціонуванням слідчих органів. 

Забезпечення засад змагальності залишається на вкрай низькому рівні. Адвокати не мають 
належного впливу на суд у справі досягнення справедливості правосуддя, а в прокуратурі крити-
чно обмежені прояви професійної самостійності працівників прокуратури, що беруть участь у су-
дових процесах. 

Положення проекту КПК також грубо порушують право на захист. Так, проект встановлює, 
що захисник може вступити в процес тільки після першого допиту (частина друга статті 52), або 
не раніше моменту визнання особи підозрюваним чи пред’явлення їй обвинувачення (пункт пе-
рший частини другої статті 55). Ми схиляємося до висновку, що це прямо обмежує конституцій-
не право кожного на захист від обвинувачення та на правову допомогу, оскільки належність да-
ного права особі не повинна залежати від таких обставин, як-то: проведення першого допиту або 
пред’явлення обвинувачення. В регламентації цього питання проект погіршує становище підозрю-
ваного та обвинуваченого порівняно з чинним КПК України, який встановлює їхнє право на по-
бачення із захисником перед першим допитом (статті 43 та 43-1).133 

Процедура відводу судді в українському законодавстві та практиці не відповідає вимогам рі-
вності сторін. Згідно з Цивільним процесуальним кодексом 2004 року, питання про відвід судді 
вирішує сам суддя, якому його заявлено. У господарському і кримінальному судочинстві зали-
шається ситуація, за якої питання про відвід вирішує голова суду. Перший варіант викликає сум-
ніви в об’єктивності вирішення питання про відвід з огляду на фундаментальний принцип «ніхто 
                                                        
133 Реалізація засад кримінального судочинства у проекті Кримінально-процесуального кодексу України. Доступно на сторін-
ці Центру політико-правових реформ в Інтернеті: http://www.cppr.info/?w=r&i=61&d=153.  

http://www.cppr.info/?w=r&i=61&d=153
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не може бути суддею у своїй справі». Адже відвід за своєю суттю – це спір між стороною і суд-
дею щодо можливої або проявленої упередженості. Другий варіант недопустимий через те, що 
голова суду не може мати ніяких особливих процесуальних прав у порівнянні з іншими суддями. 
Суддя, який займає адміністративну посаду в суді, не повинен втручатися у вирішення справ ін-
шими суддями. 

Україна стоїть в ряду держав з надзвичайно високим відсотком випадків затримання та три-
мання під вартою осіб на досудових стадіях. Звичайною практикою стала фальсифікація адмініс-
тративних арештів з метою надання вигляду законності затримання підозрюваного. До заареш-
тованих нерідко застосовують незаконні методи фізичного та психічного впливу. Серед доказів 
домінує визнання обвинуваченим своєї вини, при цьому нерідко таке визнання затриманих оформ-
люється у вигляді явки з повинною. Численними є випадки фальсифікації та знищення доказів. 

Закріплений у Конституції України принцип презумпції невинуватості реалізується вкрай не-
задовільно. Сумніви щодо доведеності вини обвинуваченого судді частіше тлумачать не на його 
користь, а навпаки. Звичайною практикою є заяви правоохоронних органів в засобах масової ін-
формації про доведеність вини особи у вчиненні злочину, проголошені до вироку суду, та взагалі 
до направлення обвинувального висновку в суд. 

За останні десять років в Україні суттєво обмежено процесуальний статус підозрюваного. 
До підозрюваного застосовується той самий арсенал репресивних заходів, в тому числі запобіж-
них, що і до обвинуваченої особи. 

Одним з напрямків в галузі вітчизняного кримінального процесу залишається ідея обмеже-
ного судового контролю, відповідно до якої суддя на досудових стадіях з’являється тільки ситу-
аційно, він не вправі закріплювати і оцінювати судові докази. Прийнявши рішення про взяття під 
варту особи чи про проведення обшуку в приватній сфері, суддя в подальшому є відстороненим 
від провадження справи. 

Прикладом порушення прав людини у контексті рівності сторін відображає інститут повер-
нення судом справи на додаткове розслідування, а також запровадження у 2001 році права суду 
давати органам досудового слідства окремі доручення щодо пошуку доказів як альтернатива до-
датковому розслідуванню. 

Порядок судового розгляду не забезпечує реалізації засад змагальності. Докази, надані сто-
роною обвинувачення, найчастіше отримують увагу з боку суду на відміну від доказів сторони 
захисту. Суттєві зловживання в суді, окрім іншого, стали наслідком відмови від принципу безпе-
рервності судового розгляду кримінальної справи. 

Значну шкоду правосуддю принесла відмова від колегіальних форм судочинства. Переважна 
більшість кримінальних справ розглядається суддями одноособово. Правила підсудності дозво-
ляють судді одноособово виносити вироки в усіх справах з призначенням покарання на строк до 
десяти років позбавлення волі. Якщо законом за скоєний злочин передбачено покарання у вигля-
ді позбавлення волі на строк більше десяти років, то колегіальний розгляд призначається виклю-
чно за клопотанням підсудного. Обов’язковий колегіальний розгляд справ передбачено лише для 
тих складів злочинів, за які передбачена можливість призначення покарання у виді довічного по-
збавлення волі. Упродовж восьми років цілеспрямовано не запроваджується в Україні суд при-
сяжних. 

Основним напрямком для розвитку кримінально-процесуального законодавства повинен стати 
принцип змагальності, який домінує у процесі європейських країн та відповідає основним вимо-
гам захисту прав людини. Потрібно абсолютно відмовитися від повернення справи на додаткове 
розслідування; забезпечити презумпцію невинуватості особи при здійсненні розслідування та за-
стосуванні запобіжних заходів. 

Доказ, який здобутий не у змагальній процедурі не повинен мати юридичної сили і все, що 
не доказано, має тлумачитися на користь обвинуваченого. 

6. ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 

Європейська конвенція не містить чіткого вираження гарантії права на безкоштовну юридич-
ну допомогу в процесі розгляду цивільних справ. Але Європейський суд виніс рішення, що право-
ва допомога повинна надаватись в тому випадку, коли цього вимагають інтереси правосуддя. Кон-
ституція України у статті 59 закріплює право кожного на правову допомогу. 
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Суддя повинен визначати, чи вимагають інтереси правосуддя надання учаснику цивільного 
процесу безкоштовної правової допомоги в тому випадку, якщо він не володіє достатніми засо-
бами для оплати послуг адвоката. 

Якщо обвинуваченому гарантується право на безкоштовну правову допомогу, то ця допомо-
га має бути практичною та ефективною, а не теоретичною чи ілюзорною. 

Законодавство врегульовує необхідну сплату державного мита та встановлює ряд пільгових 
категорій громадян та справ. Але фінансово є неможливим для звичайного пересічного громадя-
нина оплатити кваліфіковану правову допомогу, щоби підготувати справу до суду, у зв’язку з ни-
зьким матеріальним статком населення. 

Правосуддя не може вважатися доступним для кожного, якщо у державі відсутні ефективні 
механізми надання правової допомоги. Порушується право на справедливий розгляд і відсутніс-
тю ефективного механізму надання правової допомоги для бідних людей. Внаслідок цього судді 
у цивільних справах часто змушені виступати юридичними радниками сторін, що обґрунтовано 
викликає сумнів у їхній неупередженості та порушує принцип змагальності сторін. 

Якість правової допомоги у кримінальних справах низька, оскільки державні гонорари адво-
катам за надання безоплатної допомоги надзвичайно низькі. Адвокати, які призначені для захис-
ту осіб у кримінальному процесі, навіть не зацікавлені витрачати час на отримання цих гонора-
рів. Проте дані правозахисників вказують на не використання управліннями юстиції навіть тих 
фондів, які виділяться з державного бюджету на надання правової допомоги. 

Харківська правозахисна група звернулася з інформаційними запитами до обласних управ-
лінь юстиції та апеляційних судів щодо використання бюджетних коштів, виділених для оплати 
послуг адвокатів, які надають безоплатну допомогу у кримінальних справах і отримала сумні 
відповіді. Так, у Івано-Франківській області було виділено 12 000 гривень, з них використано 210 
гривень, а 11 790 гривень у кінці року було списано в дохід бюджету. У Херсонській області у 
другому півріччі 2004 року було отримано 49 200 гривень, але ж не витрачено ні копійки. Так 
само і у Закарпатській, Чернівецькій областях та місті Севастополь з 7 500 гривень не витрачено 
анітрохи. У Дніпропетровській області з одержаних 107 000 гривень використано 18 191 гривень 
на надання 249 послуг адвокатів. Навіть у м. Києві з одержаних 28 200 гривень витрачено тільки 
7 000 гривень. Слід зауважити, що суми, які надходять до різних регіональних управлінь юстиції 
для оплати послуг адвокатів, дуже різні і складають від 7 500 гривень до 165 000 гривень. Сучас-
не цивільне процесуальне законодавство України передбачає можливість суду звільнити особу 
від судових витрат, зокрема від витрат на правову допомогу. Однак ефективного механізму залу-
чення адвокатів до таких справ і оплати їхніх послуг немає. 

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, держава повинна гарантувати допо-
могу правника, якщо «це необхідно для забезпечення реального доступу до правосуддя або у ра-
зі, якщо у деяких категоріях справ за внутрішнім законодавством деяких держав-учасниць є 
обов’язковим юридичне представництво, або ж у разі складності процесу»134. На виконання ста-
ндартів, виведених Європейським судом з прав людини, у більшості держав-членів Ради Європи 
запроваджено процедури надання правової допомоги безоплатно або за доступну плату й у циві-
льних та адміністративних справах. 

У розумінні Європейського суду право на правову допомогу є передумовою існування та ви-
значальною складовою ширшого за своїм обсягом та значенням права на доступ до суду, гаранто-
ваного статтею 6 Конвенції.135 

Відповідно до Рекомендації №R (93) 1 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 
щодо ефективного доступу до закону і правосуддя для найбідніших прошарків населення від 8 
січня 1993 року, держави мають сприяти ефективному доступу найбіднішого населення до судів, 
зокрема через надання правової допомоги у судах у всіх змагальних чи не змагальних процесах, 
покриття вартості правової допомоги. Державам також рекомендується заохочувати створення 
консультаційних центрів у районах проживання бідних.136 

Відповідно, Україна має створити умови, що гарантували б правову допомогу особам, які 
внаслідок малозабезпеченості позбавлені можливості належним чином відстоювати свої права у 
                                                        
134 Див. рішення Європейського суду з прав людини у справі: «Айрей проти Ірландії» від 9 жовтня 1979.  
135 Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України // Автори-упорядники О.Банчук, М.Демкова. – К.: Факт. 
2004. с. 11. 
136 Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан та перспективи. – К.: Атака, 2004. с. 225. 
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суді. Для людей з низьким рівнем достатку правова допомога повинна забезпечуватися безо-
платно або за доступну плату не тільки у кримінальних, а й у цивільних та адміністративних спра-
вах, де йдеться про захист найважливіших прав людини. Держава повинна заохочувати створен-
ня при органах місцевого самоврядування спеціальні об’єднання адвокатури, які б забезпечували 
членам територіальної громади надання правової допомоги безоплатно. 

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що українське законодавство потре-
бує більш детальної регламентації доступу до суду. У певних випадках необхідно встановити від-
повідальність осіб, які перешкоджають прямо чи опосередковано зверненню громадянина за захи-
стом свого порушеного права. Також нагальною потребою є прийняття закону, що регулював би 
надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим громадянам, з чим погоджуються 
77,5 % опитаних суддів. 

Будь-який практикуючий адвокат розповість, з якою «радістю» захищає «безкоштовних» 
підсудних, і як «просто» потім отримати належні за це з держбюджету кошти. У зв’язку з цим 
також мабуть є прогресивною думка працівників судів про те, що найкращим способом стиму-
лювання надання безкоштовної правової допомоги буде надання практикуючим юристам пільг в 
оподаткуванні (53 % опитаних).137 

На даний момент у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики знаходить-
ся законопроект «Про правову допомогу» № 6320 від 9 листопада 2004 року138. Метою законо-
проекту є врегулювання відносин щодо механізмів реалізації та захисту прав осіб на правову до-
помогу. Для виконання цієї мети законопроект передбачає створити в Україні єдину систему 
правової допомоги, складовими якої стануть єдині суб’єкти надання правової допомоги (правові 
радники), види правової допомоги, принципи правової допомоги та підстави і заходи відповіда-
льності за надання неякісної правової допомоги. 

7. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Невиконання судових рішень – одна з найнагальніших проблем доступу до правосуддя в 
Україні. Скарги на порушення статті 6 Конвенції у зв’язку з невиконанням рішень національних 
судів складають найбільшу частину серед заяв до Європейського суду з прав людини проти Укра-
їни. Йдеться про невиконання судових рішень у цивільних справах, насамперед щодо стягнення 
заборгованості з заробітної плати та соціальних виплат. Існуючі механізми виконання судових 
рішень показали свою недостатню ефективність. У судів відсутні повноваження щодо контролю 
за виконанням своїх рішень. 

Більшість справ, що надходять з Європейського суду на комунікацію з Урядом України, сто-
суються питань дотримання державними органами статей 6, 13 Конвенції та статті 1 Протоколу 1 
до Конвенції в частині тривалості виконання судових рішень національних судів, винесених на 
користь заявників, наявності ефективних засобів правового захисту при тривалому невиконанні 
судового рішення та, у зв’язку з цим, втручанні держави у право заявників на мирне володіння 
своїм майном. 

Практика свідчить, що у більшості справ на тривалість виконання рішень національних су-
дів впливає порушення провадження у справі про банкрутство підприємства-боржника. 

Ситуація ускладнюється мораторієм на банкрутство підприємств з державною часткою 
власності, тому що грошей для виконання рішення суду у них немає, а майно продати не можна 
з-за встановленої заборони. Тобто рішення судів України щодо стягнення заборгованості з під-
приємств-боржників не виконуються, що, у свою чергу, призводить до порушення конституцій-
них прав громадян. У цьому році Верховна Рада України розглядала проект закону про зміну по-
ложень щодо мораторію банкрутства цих підприємств, але відхилила такі пропозиції. 

Європейський суд приділяє особливу увагу тривалості виконання рішення в світлі заходів, 
вжитих державою для прискорення вирішення внутрішніх систематичних проблем (остаточна 
ухвала щодо прийнятності у справі «Сокур проти України»; рішення у справах «Півень проти 
України», «Жовнер проти України», «Войтенко проти України», «Шмалько проти України», 
                                                        
137 О.Сорочкін, А.Бурий, В.Разік. Відповідність законодавства України статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод. – Львів, 2003. с. 136. 
138 Проект Закону «Про правову допомогу» в Інтернеті на сервері ВРУ: 
http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=19318.  

http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=19318
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«Ромашов проти України»)139. У своїх рішеннях Суд зазначає, що, не виконуючи рішення суду, 
державні органи позбавили положення пункту першого статті 6 будь-якого сенсу. 

Необхідно брати до уваги той факт, що порушення були констатовані через тривалість вико-
нання рішень національних судів. У згаданих справах рішення виконувались протягом чотирьох-
шести років, за що Європейський суд присудив заявникам до сплати від 2 000 до 3 200 євро ком-
пенсації моральної шкоди кожному. При цьому розмір компенсації значно перевищував суму за-
боргованості. Тобто, практика Європейського суду свідчить, що розмір присудженої заявнику 
компенсації значною мірою залежить від строку невиконання рішення суду. 

У справі Шмалько проти України Європейський суд наголошує, «що пункт 1 статті 6 гарантує 
кожному право на звернення до суду або арбітражу з позовом стосовно будь-яких його цивіль-
них прав та обов’язків. Таким чином, ця стаття проголошує «право на суд», одним з аспектів якого 
є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак 
це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рі-
шення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Було б незрозуміло, 
якби стаття 6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: 
справедливий, публічний і швидкий розгляд, – і, водночас, не передбачала виконання судових 
рішень. Якщо тлумачити статтю 6 як таку, що стосується виключно доступу до судового органу 
та судового провадження, то це могло б призводити до ситуацій, що суперечать принципу верхо-
венства права, який договірні держави зобов’язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, 
для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як скла-
дова частина «судового розгляду».140 

Як наслідок цього, Європейський суд у цій справі констатував, що не можна було, посилаю-
чись на нібито фінансові труднощі, яких зазнавала держава, перешкоджати заявникові отримати 
вигоду від ухваленого на його користь судового рішення, що було для нього надзвичайно важли-
во. Рішення стосувалося надання заявнику компенсації органами державної влади через їхню не-
спроможність забезпечити заявника в період з 1996 до 1998 року безкоштовними ліками, які за-
явник мав приймати щоденно. Тому Європейський суд вважав, що випадок заявника з огляду на 
його вік, стан здоров’я та природу інвалідності вимагав від відповідних органів виконати рішен-
ня суду та виділити необхідні кошти без неналежних затримок. Суд у цій справі присудив заяв-
нику суму 1 000 євро компенсації моральної шкоди та 300 євро відшкодування судових витрат. 

Справи щодо невиконання судових рішень, як правило, розглядаються Європейським Судом 
за спрощеною процедурою, оскільки не містять складних питань права. Тобто, визначивши, що за-
ява є прийнятною до подальшого розгляду та такою, що може бути розглянута щодо суті, Суд час-
то одразу виносить рішення у справі. 

Також прикладом невиконання судових рішень є справа «Войтенко проти України», у якій 
Суд знайшов порушення пункту першого статті 6, статті 13 та статті 1 протоколу №1 Конвенції. 
У цій справі уряд частково визнав необхідність виконання рішення, винесеного на користь заяв-
ника. Він зазначив, що рішення залишалось невиконаним через відсутність бюджетних коштів та 
законодавчих заходів. Проте у справі Суд розглядав затримку тривалістю у чотири роки. Належ-
на заявникові сума відшкодування складалася з двох платежів, що підпадали під різні категорії 
бюджетної класифікації. Тому повна сплата заявникові одного платежу, здійснена у 2001 році, 
не означала, що відбувся поступовий прогрес у відшкодуванні за іншим платежем. Цей останній 
період у чотири роки був спричинений тим, що держава не передбачила відповідних видатків у 
Державному бюджеті України. Суд вважає, що неможливість заявника домогтися виконання йо-
го рішення протягом чотирьох років, крім порушення статті 6, становить втручання у його право 
на мирне володіння майном у сенсі пункту першого статті 1 Протоколу № 1 Конвенції. Як наслі-
док заявникові було присуджено 2 000 євро на відшкодування немайнової шкоди та 33 євро на 
відшкодування витрат. 

Неналежне виконання судового рішення щодо невиплати заборгованості по заробітній плат-
ні є також підставою задоволення заяви у справі «Жовнер проти України»141. Суд присудив 3 200 
євро на відшкодування моральної шкоди та 50 євро матеріальної шкоди на користь заявниці. 

З огляду на те, що питання невиконання судових рішень в Україні знаходиться під пильною 
увагою Європейського суду та у зв’язку з постійним збільшенням кількості таких справ, на сього-
                                                        
139 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?r=9&t=1.  
140 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1103815248&r=9.  
141 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1103813903&r=9.  

http://www.rupor.org/index.php?r=9&t=1
http://www.rupor.org/index.php?id=1103815248&r=9
http://www.rupor.org/index.php?id=1103813903&r=9
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дні виникає нагальна потреба в посиленні законодавчих гарантій захисту прав людини, зокрема, 
у сфері забезпечення права громадян на отримання належних їм за рішенням суду коштів в ро-
зумний строк. 

Статистика скарг, отриманих судами на рішення, дії чи бездіяльність державних виконавців, 
надзвичайно низька і складає 0,7 % від загальної кількості отриманих судами справ за 2004 рік. 
Ця дивна невідповідність викликана у першу чергу тим, що пересічна особа не знає про процедуру 
оскарження таких дій, оскільки вона була запроваджена лише 19 жовтня 2000 року доповнення-
ми до Цивільно-процесуального кодексу Главою 31-Г: «Скарги на рішення, дії або бездіяльність 
державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби». При цьому звер-
нення до суду з подібною скаргою на несвоєчасне виконання рішення є обов’язковою умовою пе-
ред зверненням у Європейський суд, про що неодноразово зазначалося у справах по прийнятність 
заяви проти України. 

Невиконання судових рішень – одна з найнагальніших проблем доступу до правосуддя в 
Україні. Скарги на порушення права на справедливий судовий розгляд у зв’язку з невиконанням 
рішень національних судів складають найбільшу частину серед заяв до Європейського суду з прав 
людини проти України. Існуючі механізми виконання судових рішень показали свою недостатню 
ефективність. У судів відсутні повноваження щодо контролю за виконанням своїх рішень. 

8. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Правосуддя в Україні, незважаючи на певні досягнення у проведенні судової реформи, не 
може вважатися прозорим і доступним для людини. Судова система не відповідає потребам су-
дочинства і не забезпечує достатні процесуальні гарантії. Рішення судів часто не виконуються 
належним чином. Суддівський корпус не є незалежним і високопрофесійним. Зберігаються ши-
рокі повноваження прокуратури, які дублюють судові функції. 

Для покращення доступу до правосуддя потрібно запровадити ефективні механізми надання 
державної допомоги у несенні судових витрат, широко оприлюднювати тексти судових рішень, 
вжити правових та організаційних заходів щодо розвантаження судів, покласти на державу від-
повідальність за шкоду, завдану учасникам судочинства незаконними діями чи бездіяльністю су-
ддів та апаратів судів, а також демонополізувати державну діяльність з виконання судових рі-
шень. 

У сфері кримінального судочинства необхідно забезпечити ефективну реалізацію права на 
захист затриманим особам, відмовитися від інституту повернення судом кримінальної справи на 
додаткове розслідування або прокурору та запровадити суд присяжних. 

Правила цивільного судочинства потрібно змінити у напрямку їхньої відповідності європей-
ським стандартам. 

Забезпечення незалежності суддів вимагає покращити фінансування судів, посилити роль 
суддівського самоврядування, запровадити прозору конкурсну процедуру добору суддів, підви-
щити гарантії невтручання у здійснення суддями судочинства з боку голів судів та виконавчої 
влади та встановити дієвий механізм дисциплінарної відповідальності суддів. 

Прокуратура має бути позбавлена повноважень щодо здійснення загального нагляду за до-
триманням законів, а також досудового слідства. 

Отже, покращення доступу до правосуддя вимагає від України: 
1) гарантувати відшкодування шкоди, заподіяної учасникам судового процесу незаконною 

діяльністю чи бездіяльністю суддів; 
2) стимулювати розвиток позасудових способів вирішення правових питань (нотаріат, тре-

тейське судочинство, медіація); 
3) сприяти створенню при місцевих судах інформаційних центрів, які надаватимуть консу-

льтації з питань судового процесу, та іншому поширенню інформації про організацію й діяльність 
судів; 

4) створити умови для прозорої діяльності судової влади. Надати відкритий доступ до текс-
тів судових рішень, зокрема, через розміщення їх в Інтернеті та громадських бібліотеках з дотри-
манням вимог про приватність осіб та нерозповсюдження комерційної інформації юридичних осіб; 

5) запровадити механізми надання державної допомоги у несенні судових витрат, а також 
удосконалити механізми надання правової допомоги безоплатно або за доступну плату особам з 
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низьким рівнем достатку, а також прийняти Закон «Про правову допомогу», яким врегулювати 
види правової допомоги, підстави та механізми звільнення від оплати правової допомоги; 

6) удосконалити систему виконання судових рішень, демонополізувати державну діяльність 
з виконання судових рішень та прийняти законодавство, яке б визначало порядок виконання рі-
шень Європейського суду з прав людини; 

7) встановити контроль суду за виконанням винесених ним рішень; 
8) привести повноваження прокуратури у відповідність до Конституції України. Позбавити 

прокуратуру функцій загального нагляду та досудового слідства. 
Створення стабільної системи судів загальної юрисдикції вимагає: 
1) визнати загальні суди спеціалізованими з розгляду цивільних, кримінальних та інших 

справ у передбачених законом випадках; 
2) ліквідувати систему військових судів; 
3) створити систему адміністративних судів. 
Для налагодження надійного забезпечення судів необхідно: 
1) обмежити адміністративні повноваження голів судів та передати повноваження признача-

ти суддів на посади голів судів органам суддівського самоврядування; 
2) повністю відмежувати функцію здійснення правосуддя від функції забезпечення судового 

процесу; 
У сфері кримінального судочинства, організації діяльності судів, органів слідства та проку-

ратури наближення правової системи України до європейських стандартів передбачає реформу-
вання як процедурних, так і організаційно-правових засад. Останні потребують таких невідклад-
них заходів: 

1) посилення гарантій суддівської незалежності, що включає суттєве зниження впливу на 
суддів з боку політичних чинників, суб’єктів системи судового адміністрування, перехід на 
бездефіцитне фінансування судів; 

2) забезпечення реальної незалежності судових експертів шляхом адміністрування експерт-
них установ через Міністерство юстиції України та Міністерство охорони здоров’я України, а в 
правоохоронних відомствах – розвитку розгалуженої спеціалізованої системи (підрозділів, лабо-
раторій, інститутів) за окремими напрямками криміналістичних досліджень, а також розвитку 
недержавних експертних організацій; 

3) посилення засад професійної незалежності працівників прокуратури за рахунок її частко-
вої децентралізації та зміцнення самостійності процесуального статусу прокурорів; окрім того, 
на часі розвиток дискреційних начал в системі процесуальних прокурорських повноважень; 

4) розширення гарантій адвокатської діяльності, забезпечення реальної незалежності адвока-
та в судовому процесі від незаконного впливу з боку органів обвинувачення та суду. 

У напрямку розвитку цивільного процесуального права України доцільно наблизити правила 
цивільного судочинства до європейських стандартів, насамперед ті, що стосуються розгляду справ 
з іноземним елементом, визнання та виконання рішень іноземних судів. 

У адміністративному судочинстві потрібно передбачити: 
1) процедуру вирішення усіх публічно-правових спорів з органами влади, а не тільки тих, що 

виникають між фізичними особами та органами влади; 
2) доступність рішень адміністративного суду для ознайомлення громадськості; 
3) ефективні механізми виконання судових рішень та контролю за цим. 
Для удосконалення статусу суддів необхідно невідкладно: 
1) зробити процедури добору і кар’єри суддів більш прозорими, запровадити короткострокове 

навчання суддів, які вперше призначаються на посаду, та регулярне підвищення кваліфікації суд-
дів з наголосом на права людини; 

2) вирівняти статус суддів судів різних спеціалізованих юрисдикцій та законом встановити 
механізм оплати праці суддів; 

3) встановити додаткові гарантії від необґрунтованого притягнення суддів до відповідально-
сті та підвищити дієвість механізму дисциплінарної відповідальності суддів.
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VI. ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ 
(ПРИВАТНІСТЬ)142 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОСТІ. ПРИВАТНІСТЬ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ143 

Приватність – фундаментальне право людини, визнане в Загальній декларації прав людини 
ООН, Міжнародному пакті про громадянські й політичні права та в багатьох інших міжнародних 
і регіональних угодах. Приватність тісно пов’язана з людською гідністю й іншими ключовими цін-
ностями, такими як свобода асоціацій та свобода слова. Вона стала одним із найбільш важливих 
питань у галузі прав людини новітнього часу. 

Із усіх визнаних на міжнародному рівні прав людини приватність, напевне, визначити най-
складніше. Приватність має глибокі історичні корені. Численні посилання на приватність можна 
знайти в Біблії. Приватність була об’єктом загального захисту за часів давньоєврейської культу-
ри, класичної Греції, древнього Китаю. Захист головним чином зводився до права на усамітнен-
ня. Визначення приватності дуже різняться між собою і залежать від контексту. У багатьох краї-
нах зроблено прив’язку до захисту даних, інтерпретуючи таким чином приватність з точки зору 
обробки інформації особистого характеру. За межами цього захист приватності часто має вигляд 
рамок того, наскільки далеко суспільство може втручатися в особисті стосунки. У дев’яностих 
роках ХІХ століття майбутній суддя Верховного Суду США Луїз Брандез сформулював концепцію 
приватності як права особи «бути залишеною у спокої» («right to be left alone»). У преамбулі до 
австралійської Хартії приватності говориться, що «вільне та демократичне суспільство вимагає 
поваги до автономії особи та обмеження повноважень державних і приватних організацій порушу-
вати цю автономію…» Алан Вестін, автор праці 1967 року «Приватність та свобода», визначив 
приватність як прагнення людей вільно вибирати, за яких обставин та до яких меж вони будуть 
виставляти на показ перед іншими себе, свої переконання та свої дії. На думку Рута Гавісона, існує 
три складових елементи приватності: таємність, анонімність, усамітнення. Це стан, який може бути 
втрачено або за вибором самої особи, або через дії іншої особи. Британський Calcutt Committee ви-
значив, що «нами ніде не було знайдено абсолютно прийнятного правового визначення приватно-
сті». Але комітет задовольнився можливістю знайти правове визначення і дав його у своєму пер-
шому звіті з питань приватності: «Право особи бути захищеною від втручання в її особисте життя 
та стосунки чи її родини безпосередньо фізичним шляхом або через публікацію інформації». 

З сучасної точки зору можна виділити чотири аспекти приватності: 
• інформаційна приватність, що включає в себе встановлення правил збору та обігу пер-

сональних даних, таких як інформація кредитних установ та медичні записи; 
• тілесна приватність, що стосується захисту від втручань стосовно фізичного стану людей, 

наприклад, тестування щодо вживання наркотиків та обстеження порожнин; 
• комунікаційна приватність, тобто безпека та приватність поштових відправлень, теле-

фонних розмов, електронних повідомлень та інших видів комунікацій; 
• територіальна приватність, що стосується встановлення обмежень на втручання в до-

машнє та інше навколишнє середовище, наприклад, робоче місце чи громадське оточення. 
                                                        
142 Підготовлено Євгеном Захаровим, співголовою ХПГ й головою правління УГСПЛ, та Володимиром Яворським, виконавчим 
директором УГСПЛ. 
143 Детальніше про ці питання див.: «Приватність і права людини». Звіт Privacy International – В кн.: «Свобода інформації та право на 
приватність в Україні», т.2. – Харків: Фоліо, 2004, с. 5-29; Довідас Віткаускас. Право на повагу до приватного життя відповідно до 
статті 8 Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод. /Свобода висловлювань і приватність, №1, 2004. – с.15-29.  
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Сучасну основу приватності можна знайти в Загальній декларації прав людини 1948 року, 
що в основному захищає територіальну та комунікаційну приватність. Відповідно до статті 12 
Декларації «ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте та сімейне жит-
тя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або 
на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист законом від подібних втручань чи по-
сягань». Низка міжнародних угод з прав людини гарантує захист права на приватність. Міжнаро-
дний пакт про громадянські й політичні права, Конвенція ООН про працівників-мігрантів, Конвен-
ція ООН про права дитини оперують однаковими поняттями. На регіональному рівні право на 
приватність захищається ще сильніше. Стаття 8 Європейської конвенції захисту прав людини та 
основних свобод захищає право на приватність таким чином: 

«1. Кожна людина має право на повагу до її особистого і сімейного життя, житла і таємниці 
листування. 

2. Держава не може втручатися у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом та у 
випадках, необхідних в демократичному суспільстві в інтересах національної і громадської безпе-
ки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту 
здоров’я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей.» 

Європейський суд з прав людини дотепер не дав чіткого визначення «приватного» життя. 
Суд зовсім свідомо уникає спроб такого роду і надає перевагу (як правило) зосередженню на конк-
ретному питанні. Кількість справ, пов’язаних із правом на приватність, як його часто називають, 
відносно невелика. Крім того, поняття стикається з іншими сферами, що захищаються статтею 8 
Конвенції: сімейним життям, житлом, кореспонденцією. У низці справ такий збіг був відображе-
ний у загальному підході, який був обраний Судом стосовно порушень статті 8, не конкретизу-
ючи, який саме аспект був порушений. Наприклад, у справі Класса обвинувачення в перехопленні 
комунікацій (пошти і телефонних розмов) було визначено судом як потенційне втручання в сі-
мейне і приватне життя, кореспонденцію і житло. 

Якщо вивчати судові прецеденти, можна побачити, що концепція приватності належить сфері 
безпосередньої особистої автономії. Сюди відносяться аспекти фізичної і моральної недоторкан-
ності . Концепція виходить за вузькі межі гарантій життя, вільного від небажаної публічності. 
Вона забезпечує поле, в межах якого кожний може вільно займатися розвитком своєї особистості. 
Сюди входить право на самоідентифікацію, а також право та/або можливість розвивати взаємосто-
сунки з іншими особами, у тому числі емоційні і сексуальні. 

Виходячи з цієї концепції, Суд ухвалив, що право на повагу до приватності включає фізичну 
і психологічну недоторканність людини. Гарантії статті 8 Конвенції, у першу чергу, покликані 
забезпечити розвиток особистості без втручання ззовні. Сексуальне життя будь-якої людини, без 
сумнівів, можна віднести до приватності. Під дію статті 8 підпадають також право на прізвище і 
на ім’я, тому що прізвище та ім’я є засобом ідентифікації особи всередині родини і співтовариства. 

Збереження персональних даних, що мають відношення до приватного життя, підпадає під 
дію статті 8. Сюди ж відноситься захист медичних даних. 

Такий підхід Суду наштовхує читача на думку, що приватність – не суворо окреслене захи-
щене коло, а велика зона з доволі розмитими кордонами. Останні стають усе більш туманними в 
міру того, як приватне життя зближується із громадською діяльністю. Страсбурзькі інститути, 
починаючи з рішень за найпершими справами, підкреслювали, що існують обмеження щодо при-
ватного життя. Багато дій держави прямо чи побічно торкаються можливості людини у самореа-
лізації, але не всі вони можуть вважатися втручанням у приватне життя за змістом статті 8. Так, у 
рішенні від 1972 року знайшла відображення точка зору, що вимога поваги до приватного життя 
автоматично знижується в міру того, як людина дедалі більше й більше займається суспільною 
діяльністю чи торкається інтересів третіх осіб. У числі розглянутих випадків було рішення про 
відсутність втручання в приватне життя при фотографуванні людей, що брали участь у публічному 
заході, і щодо заяв, зроблених у ході публічних слухань. Можна стверджувати, що приватність за-
кінчується там, де починається суспільна діяльність. У справі Фрідла (Frield) такий підхід вважали 
цілком доречним. Мова йшла про застосовність статті 8. Поліція сфотографувала позивача під час 
публічного заходу і зберігала знімки в досьє. Було вирішено, що фотозйомка не була вторгненням 
у приватне життя, оскільки була зроблена під час публічного заходу. Проте у рішенні говорилося, 
що допит позивача, що пішов за інцидентом, і запис цього допиту дійсно являли собою втручання 
в приватне життя позивача, оскільки ці дії відносилися більше до його особистих справ. 
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Хоча фотоспостереження за діями осіб у громадських місцях без запису саме по собі не веде 
до втручання в приватне життя, регулярний чи постійний запис даних можуть означати таке 
втручання. Суд підтвердив цю позицію у недавній справі Пека (Peck). Тема набула розвитку в 
рішенні Суду по іншій справі, «Перрі проти Великобританії» (Perry v. the UK). Суд вирішив, що 
звичайне використання відеокамер у громадських місцях, на вулиці чи в приміщеннях, таких як 
торгові центри або поліцейські дільниці, де вони служать законним і передбачуваним цілям, саме 
по собі не є порушенням статті 8. Однак у справі Перрі поліція змінила кут огляду камери таким 
чином, щоб одержати ясне зображення позивача, потім змонтувала відеозапис і показала свідкам, 
щоб ті упізнали його в ході кримінального процесу. Було прийняте рішення, що стаття 8 у дано-
му випадку застосовна. 

Таким чином, питання приватності повинні співвідноситися з правами інших осіб і співто-
вариства. Суд інтерпретував статтю 8 таким чином, що вона накладає і заборону на необґрунто-
ване втручання, і позитивне зобов’язання у наданні захисту від втручання інших. 

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВА 
НА ПРИВАТНІСТЬ В УКРАЇНІ 

На національному рівні майже всі країни світу визнають право на приватність безпосеред-
ньо у своїх конституціях. Не стала винятком і Україна. Стаття 30 Конституції України захищає 
територіальну приватність («кожному гарантується недоторканність житла»), стаття 31 – комуні-
каційну приватність («кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телегра-
фної та іншої кореспонденції»), стаття 32 – інформаційну приватність («ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України», 
«не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди»), а стаття 28 – деякі аспекти тілесної приватності («жодна людина без її 
вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам»). Але інші частини 
статтей 30, 31, 32 Конституції, які формулюють вичерпний перелік підстав для втручання в пра-
во на приватність і умови для такого втручання, не отримали достатнього розвитку в законах і 
підзаконних актах. Доволі нечітке формулювання або взагалі відсутність регламентування до-
зволених випадків втручання в право на приватність, обсягу та способів втручання є найбільш 
невирішеною проблемою в законодавчому регулюванні дотримання права на приватність, що 
породжує численні порушення цього права в практиці. 

Найбільші порушення, на нашу думку, стосуються комунікаційної приватності. Законодавство 
не встановлює чітких підстав для зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування телефонів, 
мобільних телефонів чи відстеження електронних повідомлень і дій в Інтернеті), чіткий термін зняття 
такої інформації, а також обставини, за яких така інформація повинна знищуватися, і як вона може 
бути використана. Гарантії законності при здійсненні зняття інформації з каналів зв’язку явно недо-
статні. Внаслідок цього ніхто не може контролювати кількість дозволів та необхідність здійснення 
прослуховування, а особи, щодо яких здійснювалися такі заходи, не знають про це і, відповідно, не 
можуть оскаржити такі дії в суді чи іншим чином захистити своє право на приватність144. 

Прослуховування телефонів здійснюється з дозволу суду, проте на практиці суд розглядає 
такі подання правоохоронних органів автоматично, майже завжди надаючи дозвіл, не встанов-
люючи при цьому кінцевий термін прослуховування. Офіційна статистика щодо прослуховуван-
ня (наприклад, щодо кількості наданих судами санкцій), як правило, не надається органами 
влади, які вважають такі статистичні дані секретними. Тим не менше деякі дані іноді оприлюд-
нюються. Так, у 2002 році апеляційними судами було надано понад 40 тисяч дозволів на зняття 
інформації з каналів зв’язку, а у 2003 році тільки в найменшій області країни – Чернівецькій – 
було надано 823 таких дозволів. Закон про оперативно-розшукову діяльність дозволяє викорис-
товувати оперативно-розшукові заходи, що порушують право на приватність, тільки у випадку 
тяжких та особливо тяжких злочинів. Проте на стадії ОРД досить важко кваліфікувати злочин, і 
порівнюючи наведені дані відносно кількості дозволів з кількістю тяжких та особливо тяжких 
злочинів, можна зробити висновок, що ці ОРЗ використовуються в значно більшому обсязі. У до-
                                                        
144 Детальніше про комунікаційну приватність див. в статті: Євген Захаров. Оперативно-розшукова діяльність та приватність кому-
нікацій. – В кн.: Свобода інформації та право на приватність в Україні, т.2. – Харків: Фоліо, 2004ю – с. 45-60. 
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датку до цього розділу можна знайти перелік найвідоміших повідомлень про незаконні прослу-
ховування, що мали місце минулого року і стали відомі громадськості. 

Накладання арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку в кримінально-
процесуальному законодавстві також не відповідає міжнародним стандартам. Частина 3 статті 
187 Кримінально-процесуального кодексу України дозволяє ці слідчі дії до порушення криміна-
льної справи з метою запобігання злочину. При цьому категорія злочинів не обмежується, хоча 
відповідно до закону про оперативно-розшукову діяльність такі заходи можливі тільки у випадку 
тяжких та особливо тяжких злочинів. 

Не відповідає європейським стандартам і процедура проведення обшуку. Наприклад, прове-
дення обшуку всіх приміщень, крім житла та іншого володіння особи, провадиться за постано-
вою слідчого з санкції прокурора, тобто такі дії знаходяться за межами судового контролю. Хоча і 
функція судового нагляду за проведенням обшуку є швидше формальною, оскільки фактично 
ніколи не фіксуються відмови у його проведенні. При цьому часто порушуються терміни його 
проведення та відповідна процедура. 

Ще однією проблемою є відсутність законодавчої заборони переглядати кореспонденцію за-
суджених або осіб, яких тримають під вартою, що адресована Європейському суду з прав люди-
ни. Міністерство юстиції України розробило відповідний законопроект щодо зміни законодавст-
ва. Розроблений Мінюстом законопроект пропонує зміни до Кримінально-виконавчого кодексу та 
Закону України «Про попереднє ув’язнення», які мають закріпити на законодавчому рівні заборону 
перегляду кореспонденції, що направляється з місць позбавлення волі до Європейського суду з 
прав людини. Проте до цих пір він так і не прийнятий парламентом. 

Європейський суд з прав людини визнав прийнятними 6 справ щодо України, в яких стверд-
жувалося про порушення права на приватне життя через листування засуджених, отримання ними 
посилок і бандеролей, обмеження кількості побачень з рідними та умови, створені для цих поба-
чень. У справах Полторацький проти України, Кузнєцов проти України, Алієв проти України, На-
заренко проти України, Данкевич проти України, Хохлич проти України Суд визнав порушення 
статті 8 Конвенції з цих причин. 

Порушується право на інформаційну приватність. Інформаційній приватності загрожують 
усі законопроекти щодо реєстрації та ідентифікації особи, які взагалі не враховують необхідності 
захисту інформації про особу (базовий закон про захист персональних даних відсутній, парламе-
нтом прийнятий у першому читанні відповідний законопроект, який потребує суттєвої перероб-
ки). Усі вони базуються на застосуванні єдиного багатоцільового ідентифікаційного коду особи, 
введення якого буде порушувати усі визнані принципи захисту персональних даних, оскільки при-
зведе до можливості об’єднувати між собою різні реєстри, тобто бази даних, в яких міститься та 
чи інша персональна інформація, без згоди особи. 

При процедурі усиновлення українське законодавство не враховує інтересів усиновленої ди-
тини. Таємниця усиновлення гарантується можливістю усиновителям дитини записати себе її ба-
тьками (стаття 229 Сімейного кодексу), змінити вказівку про місце її народження в рамках 6 мі-
сяців і дату народження (стаття 230 Сімейного кодексу), а розкриття таємниці усиновлення тягне 
за собою кримінальне покарання (стаття 168 Кримінального кодексу України). Проте право дити-
ни знати своїх біологічних батьків (стаття 7 Конвенції ООН про права дитини) та право на збере-
ження своєї індивідуальності (стаття 8 Конвенції ООН про права дитини) цілком забуті. Навіть бі-
льше, закон містить положення про збереження таємниці усиновлення для самої дитини (частина 2 
статті 226 Сімейного кодексу).145 

Проблемою залишається питання примусового медичного обстеження, а також втручання 
правоохоронних органів в сімейне життя осіб, що мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію. 
Наприклад, до сих пір правоохоронні органи подають до Держкомстату відомості про виявлених 
гомосексуалістів, ведуть їхній облік, як групу ризику захворювання на СНІД146. Взагалі в законо-
давстві залишається ще старий підхід до цього питання, порівнюючи це з проституцією, нарко-
манією та алкоголізмом. 

Далі деякі зазначені в п.2 проблеми розглядаються детальніше. 
                                                        
145 Право на повагу до особистого та сімейного життя: цивільно-правові аспекти в законодавстві і судовій практиці України. 
Н.Петрова. Європейська Конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / За ред. 
О.Л.Жуковської. – К.:ЗАТ «ВІПОЛ», 2004.- стор. 403. 
146 Звіт про результати роботи органів внутрішніх справ в боротьбі з проституцією, по виявленню груп ризику та результати їх 
обстеження на СНІД, затверджене Наказом Державного комітету статистики України від 10 грудня 2002 року № 436. 
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3. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

3.1. ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

В Україні відсутнє належне законодавство щодо захисту персональних даних, яким би ви-
значалися підстави та порядок збирання таких даних, їхнє оброблення, захист та використання. 
Відповідно, відсутній державний орган, що здійснював би незалежний контроль за збиранням, 
збереженням та використанням персональних даних органами державної влади. 

Аналізуючи іноземний та український досвід, можна навести критерії, що визначають, чи є 
захист персональних даних належним і чи забезпечує він дотримання прав людини, і охарактери-
зувати відповідність українських реалій таким критеріям: 

1) Персональні дані повинні бути отримані законним шляхом: тобто має бути чітко визначе-
ний порядок їхнього отримання та встановлена відповідальність за їхнє отримання незаконним 
шляхом. Українським законодавством не визначено законні шляхи збирання інформації про осо-
бу та не існує кримінальної відповідальності за незаконні шляхи збирання персональних даних. 

2) Персональні дані повинні збиратися з відома або зі згоди особи: адміністративна практика 
та законодавство дозволяють збирати персональні дані органам державної влади в інтересах націо-
нальної, економічної і громадської безпеки чи з метою захисту прав людини взагалі без відома особи. 

3) Персональні дані повинні використовуватися тільки в тих цілях, в яких вони були зібрані. 
Це стосується також заборони об’єднувати всі отримані персональні дані з різною метою під од-
ним кодом (ідентифікаційним кодом), що становить пряму загрозу правам і основним свободам 
людини. Проте саме така концепція втілюється зараз органами державної влади, які користують-
ся відсутністю закону про захист персональних даних. Метою державної концепції є об’єднання 
всіх даних про особу (дані про лікування, місце проживання, особисті дані, дані про кримінальне 
та адміністративне переслідування, податкова історія, кредитна історія, пенсійний рахунок, бан-
ківські рахунки, біометричні дані та багато інших) до єдиної автоматизованої системи під одним 
кодом для кожної особи. Значний обсяг персональних даних планується розмістити в електронних 
паспортах кожної особи. Така концепція, серед іншого, пояснюється нібито новими вимогами 
ЄС до паспортів іноземців, що перетинають його кордони. Слід зазначити, що об’єднання всіх зі-
браних даних про особу під одним кодом суперечить практиці більшості демократичних країн. 

4) Персональні дані повинні збиратися в мінімальному обсязі відповідно до мети їхнього 
збирання. Українським законодавством не визначено обсягу даних про особу, що можуть збира-
тися. Тому є широко поширеною практикою збір персональних даних про особу, що не відповідає 
меті збору цих даних, особливо органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування 
та комерційними структурами. 

5) Персональні дані повинні бути точними, а також мають бути доступними для особи, якої 
вони стосуються (носія персональних даних). Загальна адміністративна практика свідчить, що 
особа не має доступу до інформації про себе, якою володіє орган державної влади. Найчастіше 
особа просто не знає про наявність її персональних даних у того чи іншого органу влади, оскільки 
вони не зобов’язані повідомляти її про такі дії. 

6) Персональні дані мають бути знищені після того, як мета, з якою вони збиралися, досяг-
нута і в них немає більше потреби. Законодавством не передбачені підстави та процедури зни-
щення персональних даних, а також порядок їх використання після того, як зникає мета їх збору 
(наприклад, матеріали оперативно-розшукової справи щодо особи). 

Отже, в українському законодавстві чітко не визначено жодного зі згаданих вище критеріїв. 

3.2. АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»147 

Законопроект «Про захист персональних даних»148 був прийнятий парламентом поки що у 
першому читанні. Незважаючи на те, що його потрібно серйозно доопрацьовувати, вважаємо, 
що необхідно пришвидшити прийняття цього важливого нормативно-правового акту. 
                                                        
147 Підрозділ підготовлено Русланом Тополевським, ХПГ. 
148 Проект закону № 2618 від 10 січня 2003 року внесений народними депутатами України М. Родіоновим, С. Ніколаєнко, І. Юхнов-
ським, П. Толочко та К. Ситником. Прийнятий у першому читанні 15 травня 2003 року.  
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В основі цього законопроекту лежить концепція права власності особи на персональні дані. 
Навряд чи можна охопити відносини щодо персональних даних лише правом власності. Право 
на персональні дані слід віднести до особистих немайнових прав (регулювання особистих немайно-
вих прав передбачене книгою другою Цивільного кодексу України в редакції від 16 січня 2003 р.) 
Це витікає, зокрема, з права на особисте життя (приватність), проголошеного статтею 32 Конституції 
України і статтею 301 нового ЦК України. Конвенція Ради Європи про захист особи в зв’язку з авто-
матичною обробкою персональних даних (1981) стосується перш за все захисту права на недотор-
канність особистої сфери. Персональні дані не є майном, законна передача персональних даних у ко-
ристування, як правило, не передбачає плати за них. Не належить право на персональні дані і до пра-
ва на інтелектуальну власність. Більше того, виникнення права на персональні дані не відповідає 
жодній з підстав виникнення права власності на інформацію у ч.3 стаття 38 Закону про інформацію. 
Разом з тим персональні дані як інформація безумовно підпадають під дію закону «Про захист ін-
формації в автоматизованих системах». В свою чергу, створення бази персональних даних призво-
дить до виникнення права інтелектуальної власності на неї (п.3 ч.1 стаття 433 ЦК України). Таким 
чином, цей законопроект повинен відобразити особливий характер права на персональні дані. 

Однак, як видається, прийняття законопроекту з трактуванням права на персональні дані як 
права на власність на персональні дані створить колізію між Законом «Про захист персональних 
даних» і Конституцією України, Цивільним кодексом, іншим законодавством у визначенні ста-
тусу персональних даних. 

При визначенні кола осіб слід чітко визначити, на кого поширюється дія цього закону, не 
припускаючи невизначеного кола осіб за допомогою слова тощо (стаття1) 

Слід позитивно відзначити положення статті 4 законопроекту, яка передбачає, що персональні 
дані фізичної особи, яка претендує чи займає вибірну посаду (в представницьких органах) або 
посаду державного службовця першої категорії не відносяться до інформації з обмеженим до-
ступом. Однак, на нашу думку, навряд чи доцільно обмежувати коло таких осіб лише вибірними 
посадами або державними службовцями першої категорії. Як свідчить практика Європейського 
суду з прав людини, обмеження конфіденційності персональних даних особи можливе в тому ра-
зі, коли її діяльність набуває публічного характеру, коли вона стає публічною особою. Саме це 
підкреслює ч.9 стаття 30 Закону України «Про інформацію», яка дозволяє поширювати суспільно 
значиму інформацію без згоди її власника. 

Слід зазначити розбіжність між текстом законопроекту (стаття 5), який передбачає можливість 
обробки даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених цим Законом, і лише в 
інтересах національної, економічної і громадської безпеки чи з метою захисту прав людини, і 
Конституцією, ч.2 стаття 32 якої забороняє збирання, зберігання, використання і поширення інфор-
мації про особисте життя фізичної особи без її згоди крім випадків, визначених законом і лише в 
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Стаття 23 законопроекту передбачає, що про зміну, доповнення, знищення персональних 
даних або обмеження до них доступу володільці персональних даних повідомляють органи держа-
вної влади та органи місцевого самоврядування, організації, установи і підприємства усіх форми 
власності, яким ці дані передаються, якщо це необхідно для захисту інтересів власника персональ-
них даних, тоді як суб’єкт (власник) персональних даних про зміну, доповнення і знищення персона-
льних даних не повідомляється, що, безумовно, обмежує його право на захист персональних даних. 

Законопроект передбачає впровадження інституції Уповноваженого з питань захисту пер-
сональних даних, а також Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 
питань захисту персональних даних. Однак видається зайвим існування як інституції Уповнова-
женого з питань захисту персональних даних (стаття 25), так і Спеціально уповноваженого цент-
рального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних (стаття 26), з повноважен-
нями, які частково співпадають. 

Видається за доцільне створення саме інституту Уповноваженого з питань захисту персона-
льних даних та інформації, який би опікувався не лише захистом персональних даних, а й права 
на інформацію. На нашу думку, цей Уповноважений мав би призначатися Верховною Радою. 
Цей інститут можна також створити як окремий підрозділ апарату Уповноваженого ВРУ з прав 
людини. Необхідно передбачити вимоги, що пред’являються до осіб, які претендують на цю по-
саду: освіта, відсутність судимості, практика тривалої професійної діяльності чи значні наукові 
досягнення, громадське визнання, тощо. Також слід передбачити можливість Уповноваженого з 
питань персональних даних і інформації призначати представників в регіонах і умови функціо-
нування бюро уповноваженого. 
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Хоча законопроект передбачає можливість забезпечення статистичними, соціологічними і 
науково-дослідними відомостями органів державної влади, з урахуванням права власності на пер-
сональні дані та за умови їх знеособлення (стаття 29), однак не передбачена можливість надання 
знеособленої персональної інформації науково-дослідним установам. 

Слід також передбачити можливість передання персональних даних у архівні установи за 
умов забезпечення останніми належного рівня захисту персональних даних. 

Складається враження, що законопроект створювався спершу для захисту автоматизованої 
обробки персональних даних. Спроба регулювання картотек в цьому законопроекті не носить 
системного характеру. Так, стаття 12 «Накопичення персональних даних» не передбачає накопи-
чення даних в картотеках, тощо. На нашу думку, на першому етапі доцільно впроваджувати захист 
персональних даних лише стосовно персональних даних, які зазнають автоматизованої обробки 
(тобто зі сфери дії закону слід виключити ручні картотеки). На цьому етапі також не варто поши-
рювати його діяльність на окремих фізичних осіб, що займаються приватною практикою. З часом 
дію цього закону можна буде поширити і на картотеки, і таких осіб. 

Стосовно таких категорій персональних даних, які стосуються медичної інформації про особу 
або тих, які зберігаються в архівах, і тих, які стосуються захисту персональних даних в сфері теле-
комунікацій, необхідно буде прийняти окремі закони. 

Зауважимо, що цей законопроект залишив поза розглядом такі важливі проблеми як: 
– заборону на об’єднання баз персональних даних, що обробляються з різними цілями; 
– заборону на введення універсального особистого багатоцільового ідентифікаційного коду; 
– не врегульовано процедуру знищення персональних даних; 
– не передбачається розділення персональних даних на 

1) загальні персональні дані: ім’я, прізвище по-батькові, дата і місце народження, адреса: 
2) спеціальні (вразливі) персональні дані: етнічне (расове) походження, політичні погляди чи 

партійна приналежність, релігійні або інші переконання, стан здоров’я, статеве життя, наявність 
судимості за кримінальні злочини. Подібне розмежування дасть можливість створити різні режими 
користування і поширення персональних даних – більш відкритий для першої групи і більш закри-
тий для другої. 

Слід зауважити, що прийняття цього закону повинно потягти за собою зміни ч.2 статті 23 Закону 
«Про інформацію» з метою узгодження двох законів. Ця стаття проголошує: «Основними даними 
про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здо-
ров’я, а також адреса, дата і місце народження» . Очевидно, що з основних даних слід виключити 
ті, які є вразливими: релігійність, стан здоров’я. 

3.3. ІНФОРМАЦІЙНА ПРИВАТНІСТЬ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИ 

Викликає велику стурбованість прагнення органів влади запровадити в Україні єдиний уніфі-
кований реєстр фізичних осіб, у якому планується об’єднати інформацію з усіх існуючих реєстрів. 

Зокрема, 16 листопада Верховна Рада України відхилила законопроект про реєстрацію фі-
зичних осіб в Україні (проект № 4002 від 12 травня 2004 року, поданий народними депутатами 
Л.Кириченко, М.Оніщук та В.Сіренко). Даний законопроект, як і багато інших, у черговий раз 
спробував узаконити створення такого єдиного реєстру фізичних осіб. При цьому за прийняття 
цього закону виступав парламентський Комітет з питань правової політики, що засвідчує їхню 
повну необізнаність з проблеми захисту персональних даних. Інший Комітет Верховної Ради Укра-
їни – з питань Європейської інтеграції – рекомендував парламенту ще у квітні відхилити проект 
закону про реєстрацію фізичних осіб в Україні, як такий, що не відповідає нормам Європейсько-
го Союзу, зобов’язанням України перед Радою Європи та суперечить Конституції України. 

Проте органи влади не лякає відсутність законодавчої бази. Президент України Указом від 
30 квітня 2004 року № 500 «Про створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб» сміливо 
перейняв на себе функції законодавчої влади, одразу порушивши декілька статей Конституції 
України. Створення та ведення Єдиного реєстру цим Указом покладається на Міністерство внут-
рішніх справ на основі Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (далі – ЄДАПС), 
хоча питання, який орган влади має відповідати за єдиний реєстр, залишалось невирішеним. На 
той час в парламенті розглядалося декілька законопроектів щодо реєстрації фізичних осіб, в яких 
пропонувалися різні органи влади для ведення Єдиного реєстру (МВД, Мінюст, окремий спе-
ціально уповноважений орган). Парламент, у свою чергу, 8 вересня підтримав запит народного де-
путата О.Зарубінського стосовно цього указу, а пізніше відхилив законопроект №4002. 



ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ (ПРИВАТНІСТЬ) 

 97 

Аналізуючи Указ Президента, робимо висновок, що даний реєстр активно створюється без за-
конодавчої бази. Виникає питання: за якими правилами й стандартами? 

Але Президент на цьому не зупинився і пізніше, 9 грудня, прийняв доповнення до свого квіт-
невого документу, де поряд із запровадженням системи необхідно запровадити й ідентифікаційні 
документи – носії інформації персонального характеру (посвідчення водія, військовий квиток, 
пенсійне посвідчення, дозвіл на зберігання і носіння зброї та інші ідентифікаційні документи). 

Варто зауважити, що Концепція створення ЄДАПС була затверджена ще Прем’єр-міністром 
Павлом Лазаренком в січні 1997 року (постанова Кабінету міністрів України №40 від 20 січня 
1997 г.). Згідно з Концепцією, податковий ідентифікаційний номер буде використовуватися як 
єдиний багатоцільовий код особи в усіх документах, від свідоцтва про народження і паспорта 
до посвідчення водія. Замовником ЄДАПС є Міністерство внутрішніх справ, а до координацій-
ної комісії по її створенню входять представники усіх силових відомств. Отже, йдеться про мо-
жливість злиття усіх реєстрів в єдиний банк даних, звідки можна отримати усі дані про особу, які 
зберігаються відповідно до її єдиного багатоцільового коду. Це є брутальним порушенням права 
на приватність. Зауважмо, що у більшості країн світу уряди намагалися ввести єдиний багатоці-
льовий код особи, але майже усюди такі намагання зустріли опір суспільства, яке завадило цим 
спробам149. Наведемо уривок з рішення Конституційного Суду Угорщини з цього приводу150: 

«Загальний і одноманітний особистий ідентифікаційний код, використання якого є необ-
меженим (тобто, особисті ідентифікаційні коди привласнюються всім громадянам і резиден-
там країни відповідно до єдиного для всіх принципу), визнається неконституційним. 

Значення одноманітного особистого ідентифікаційного коду полягає в тому, що він забез-
печує просту і надійну ідентифікацію інформації про особу, а також її збір за допомогою коро-
ткого і технічно легко керованого коду, що є незмінним і не підлягає обміну з іншими особами. 
Таким чином, особистий код незмінно супроводжується будь-якою об’єднаною системою збере-
ження інформації. Його введення в Угорщині й в інших країнах було частиною плану зі ство-
рення великих, централізовано керованих банків збереження даних. Крім того, одноманітний осо-
бистий код якнайкраще придатний для з’єднання, у необхідних випадках, інформації про особу, 
що міститься в різних реєстрах. Завдяки його застосуванню інформація стає легко доступною і 
може звірятися у випадку виявлення протиріч. 

Подібні технічні переваги підвищують ефективність систем обробки інформації, що вико-
ристовують особисті коди, а також ефективність відповідних адміністративних і технічних 
операцій. Аналогічним чином дана система заощаджує час і витрати осіб, зобов’язаних надава-
ти інформацію, оскільки робить зайвим постійне оновлення наданої інформації. 

Проте ці переваги пов’язані із серйозними погрозами для прав особистості, особливо для 
права на інформаційне самовизначення. Особливо небезпечним для прав особистості є особис-
тий ідентифікаційний код. Якщо інформація виходить з різних баз даних, не «турбуючи» заці-
кавлену особу, в обхід її, то ця особа, таким чином, виключається з інформаційного потоку й 
обмежується або цілком позбавляється можливості відслідковувати маршрут і використання 
інформації про себе. Даний метод суперечить основному принципу захисту інформації, відповід-
но до якого інформація повинна бути отримана від зацікавленої особи і з її відома. Широке за-
стосування особистого ідентифікаційного коду приводить до звуження сфери приватного 
життя, оскільки інформація навіть із найвіддаленіших систем збереження інформації, створе-
них для різних цілей, може використовуватися для складання «портрету особистості», який є 
штучним образом, що поширюється на довільно відібрані дії особи і вторгається в її найбільш 
приватні справи; подібний портрет, оскільки він складається з даних, вирваних з контексту, як 
правило, буде перекрученим образом. Незважаючи на це, суб’єкт обробки інформації буде при-
ймати на основі даного образу рішення, буде використовувати даний образ для створення і пе-
редачі подальшої інформації, що стосується відповідної особи. Велика кількість такої взаємо-
залежної інформації, про яку зацікавлена особа в більшості випадків навіть не здогадується, 
залишає особистість цілком беззахисною і створює нерівні умови в спілкуванні. Якщо одна 
сторона не знає, якою інформацією про неї володіє інша сторона, це створює принизливу ситу-
ацію і перешкоджає вільному прийняттю рішень. Використання особистого ідентифікаційного 
                                                        
149 Детальніше див. розділ «Право на приватність та ідентифікація особи» в книзі «Свобода інформації та право на приватність 
в Україні», т.2. – Харків: Фоліо, 2004. – с.65-136. 
150 Захист даних: угорський досвід. /Свобода висловлювань і приватність, №3, 2003. – с. 28-33. 
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коду призводить до надмірного зростання влади державних органів. Якщо особистий ідентифі-
каційний код може використовуватися у сферах, окрім тих, що пов’язані з державним управ-
лінням, то це не просто дає суб’єкту обробки інформації владу над зацікавленою особою, але і 
веде до зростання влади самої держави, оскільки завдяки використанню даної інформації вона 
виходить за рамки будь-якого можливого контролю. Усе це взяте разом ставить під серйозну 
загрозу свободу самовизначення і людську гідність. Необмежене і безконтрольне застосування 
особистого ідентифікаційного коду може перетворитися у знаряддя тоталітарного контролю. 

Логіка введення особистого ідентифікаційного коду суперечить основним елементам права 
на захист інформації, принципам розподілу інформаційних систем, суворій відповідності зазна-
ченій законодавцем меті і, нарешті, основному правилу, відповідно до якого інформація повинна 
бути отримана від зацікавлених осіб з їхнього відома і згоди. Якщо послідовно дотримуватись 
принципів захисту інформації, особистий ідентифікаційний код втрачає своє значення, оскіль-
ки властиві йому «переваги» не зможуть знайти собі застосування. 

Особистий ідентифікаційний код є технічно найбільш зручним інструментом для надійного 
з’єднання інформації про особу, наскільки дозволяють сучасні можливості обробки інформації. 
Зрозуміло, інформація про особу може бути пов’язана з прізвищем або, у разі потреби, з додат-
ковими ідентифікаційними елементами, наприклад, прізвищем матері чи домашньою адресою. З 
огляду на сучасні можливості комп’ютерів, ступінь точності інформації про особу не являє со-
бою серйозної проблеми. Проте «природна» інформація може змінюватися (наприклад, прізви-
ще при укладанні шлюбу або при зміні прізвища), і цілком можливо, що наступна інформація ви-
магатиме додаткового розпізнання; крім того, у випадку інформації, що змінюється (скажімо, 
домашньої адреси), необхідно її постійне оновлення і відстеження. Відповідні технічні трудно-
щі і витрати можуть скласти помітну статтю в аналізі порівняльних витрат і зисків від об-
робки інформації, що створює природне гальмо для невиправданого одержання даних, яке у 
протилежному випадку могло стимулюватися легкодоступними особистими ідентифікаційни-
ми кодами. Обмеження, що виникають із права на інформаційне самовизначення, застосовують-
ся, зрозуміло, до усіх видів одержання й обробки інформації. Завдяки своїй технічній досконало-
сті, особистий ідентифікаційний код вимагає введення додаткових гарантій, що врівноважу-
ють зростаючі небезпеки. Якщо інформація про особу оновлюється централізованою системою 
збереження інформації, що доступна в силу застосування особистого ідентифікаційного коду, 
то орган обробки інформації, відповідальний за функціонування подібної системи, наприклад, 
реєстру жителів, займає ключове положення, яке вимагає, відповідно, особливо точного регу-
лювання його діяльності на основі правових гарантій. 

Отже, за самою своєю природою особистий ідентифікаційний код піддає особливо серйоз-
ній небезпеці права окремої особистості. З першочергового обов’язку держави захищати основ-
ні права (стаття 8 Конституції) випливає, що цю погрозу необхідно звести до мінімуму, тобто 
застосування особистого ідентифікаційного коду повинне обмежуватися відповідними правилами 
безпеки. Це можна зробити двома способами: або застосування особистого ідентифікаційного 
коду повинне обмежуватися точно визначеними діями в обробці інформації, або доступність 
інформації, яка пов’язана з особистим ідентифікаційним кодом, і з’єднання систем збереження 
інформації, що використовують особистий ідентифікаційний код, повинні піддаватися суворим 
обмеженням і процедурам контролю.» 

Отже, якщо це питання не буде переглянуте, невдовзі, де би Ви не були, щоб Ви не зробили, 
в центрі знатимуть все про кожного лише одним натиском клавіші клавіатури комп’ютера. 

4. МОНІТОРИНГ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

В Україні активно запроваджується система моніторингу повідомлень та дій осіб у мережі 
Інтернет, в тому числі й повідомлень електронної пошти, користуючись відсутністю жодних 
правових норм щодо порядку встановлення такої системи, її застосування, захисту та викорис-
тання отриманої інформації, а також відсутності незалежних контролюючих органів. 

Вперше офіційно про таку систему було зазначено достатньо опосередковано. Ще в лютому 
2001 року на сайті СБУ було розміщено текст під назвою «Щодо моніторингу мережі Інтернет»151, 
                                                        
151 www.sbu.gov.ua 

http://www.sbu.gov.ua
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де СБУ визнавало, що здійснює моніторинг інформації, яка передається або отримується з вико-
ристанням систем і засобів зв’язку. Моніторинг було визначено як процедуру, «яка здійснюється 
уповноваженими державними органами з метою виявлення на законних підставах інформації в 
телекомунікаційному просторі нашої країни, зміст якої становить безпосередню або опосередко-
вану загрозу політичній, економічній, військовій або іншій безпеці держави». Незрозуміло, прав-
да, що саме вважається телекомунікаційним простором нашої країни, оскільки Інтернет не має 
кордонів. І хоча у повідомленні стверджувалося, що моніторинг здійснюється «у суворій відповід-
ності з законом», інший фрагмент того ж тексту це спростовував: «Принципово нові можливості 
формування інтегрального телекомунікаційного середовища у глобальному масштабі об’єктивно 
виключають можливість застосування національних законів, що ґрунтуються на географічних 
кордонах і традиційних поняттях державного суверенітету». 

У Наказі Держкомзв’язку № 122 від 17 червня 2002 року «Про затвердження Порядку скла-
дання та ведення переліку підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до глобаль-
них мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємст-
вам, установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, 
що є об’єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством» було вказано, що 
обслуговувати органи державної влади можуть виключно Інтернет-провайдери, що встановили 
державну систему моніторингу та отримали відповідний сертифікат (абзац 4 пункту 3.1 та абзац 5 
пункту 4.1). Що це за система і чому раптом провайдери зобов’язані були встановлювати її за свої 
кошти (приблизна вартість 30-40 тисяч доларів) – ніхто тоді не зрозумів. Жодних правових під-
став для цього рішення не було. 

У червні 2004 року Інтернет Асоціація України (ІнАУ) та Українська Інтернет Спільнота 
(УІС) подали позов до Господарського суду міста Києва з вимогою визнати недійсними вказані 
пункти Указу Держкомзв’язку. Протягом 3-х місяців ІнАУ надавала необхідні пояснення та до-
кази, що обґрунтовують їхні вимоги. Суд декілька разів переносив слухання по справі у зв’язку 
з залученням третьої сторони у справі (спочатку СБУ, а потім ДСТСЗІ через реорганізацію пре-
зидентом Держкомзв’язку). А 30 серпня суд своєю ухвалою призупинив провадження по справі 
на тій підставі, що начебто ІнАУ не може представляти інтереси всіх членів, хоча є асоціацією 
підприємств-провайдерів. ІнАУ подала апеляційну скаргу, проте Апеляційний суд залишив цю 
ухвалу суду без змін. На думку суду, ІнАУ не вправі представляти інтереси своїх членів асоціації 
без додаткових повноважень, тобто без довіреностей. Суд не погодився з тим, що Наказ Держ-
комзв’язку порушує інтереси всіх членів ІнАУ, оскільки до цієї асоціації входять провайдери, що 
встановили дану систему моніторингу. 

Проте все-таки розуміючи, що легалізувати моніторинг необхідно, СБУ підготувала законо-
проект «Про моніторинг телекомунікацій», у якому фактично закріплювала функціонування іс-
нуючої системи і технічні вимоги до неї. Він був внесений до парламенту 7 серпня 2003 р. під но-
мером 4042. Цей законопроект коротко можна охарактеризувати так: 

– впроваджує систему моніторингу телекомунікацій (Інтернету та повідомлень електронної 
пошти) за рахунок провайдерів Інтернету, що в кінцевому вигляді перекладається на споживачів: 
тобто, система спостереження за користувачами Інтернету впроваджується ще й за рахунок цих 
самих користувачів; 

– не встановлюється жодних процедур щодо порядку використання отриманих даних, їх 
зберігання та знищення, а також чітких підстав проведення спостереження за особою; 

– не передбачає жодного незалежного контролю за використанням такої системи, що дозво-
ляє створити глобальну безконтрольну систему стеження за людиною без її відома. 

Слід зауважити, що в частині гарантій проти зловживань законопроект № 4042 ще гірший, 
ніж закон про ОРД. Незалежний нагляд за законністю відсутній. Стаття 10 наказує знищувати інфор-
маційні повідомлення, відібрані помилково, інших повідомлень про збереження знятої інформації 
немає, а є тільки вказівка, що порядок ведення, зберігання та використання протоколу моніторин-
гу визначається Кабінетом Міністрів України. У статті 12 зазначено, що не підлягає розголошенню 
інформація стосовно особистого життя, честі та гідності особи, що стала відома в процесі здійснен-
ня моніторингу. І все. 

Не погоджуючись на концептуальному рівні з такою явною небезпекою порушень права на 
приватність особи та права власності провайдерів, правозахисні організації, зокрема, Харківська 
правозахисна група, та представники Інтернет-провайдерів, вирішили розробити альтернативний 
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законопроект з урахуванням міжнародних стандартів по отриманню, збереженню та використан-
ню персональних даних. Була утворена робоча група, яка підготувала законопроект «Про пере-
хоплення телекомунікацій»152. На відміну від законопроекту №4042, законопроект громадських 
організацій містив чітко описану процедуру отримання дозволу суду на перехоплення повідом-
лень і періодичний судовий контроль за здійсненням перехоплення, правила збереження, вико-
ристання і знищення зібраних матеріалів. Процедуру зняття інформації з каналів зв’язку більш 
прозора завдяки введенню норму про обов’язкове інформування особи, чиї повідомлення пере-
хоплювалися, після закінчення перехоплення й ознайомлення особи з перехопленими матеріала-
ми, які не містять відомостей, що становлять таємницю слідства. Для інформування громадсь-
кості про масштаби таємного перехоплення повідомлень внесена норма про публікацію річного 
звіту, що містить інформацію про кількість санкцій на перехоплення з указанням видів злочинів, 
у зв’язку з якими було прийняте рішення про перехоплення, кількість відмов у видачі санкції й 
іншої інформації. Введений інститут незалежного нагляду за законністю моніторингу, вирішене 
питання щодо фінансування розробки і впровадження системи моніторингу. 

Перша версія альтернативного законопроекту була внесена вже 26 березня 2004 року. При 
подальшій доробці проекту закону за участю громадськості та, зокрема, Громадської ради при 
Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, також були враховані 
зауваження СБУ та Головного наукового-експертного управління Верховної Ради України. Про-
ект було розіслано для надання зауважень в органи влади, громадські організації та представни-
кам бізнес-сектору. У результаті доопрацьована версія була внесена на заміну попередньої. За-
конопроект пройшов слухання в чотирьох комітетах Верховної Ради України, і у всіх них він був 
рекомендований до прийняття. 

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Прийняти законодавство щодо захисту персональних даних у відповідності до стандартів 
Ради Європи та Європейського Союзу (зокрема, Директиви № 95/46 Європейського парламенту 
та ради «Про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних та 
безперешкодного руху цих даних», Директиви № 97/66 ЄC щодо обробки персональних даних і 
захисту приватності у сфері телекомунікацій, Конвенції Європолу, Рекомендацій Комітету Мі-
ністрів Ради Європи № R(99)5 щодо захисту приватного життя в Інтернеті, № R(81)1 щодо авто-
матизованих баз медичних даних; № R(83)10 щодо наукових досліджень та статистики; № R(85)20 
щодо прямого маркетингу; № R(86)1 щодо соціального забезпечення, № R(87)15 щодо поліції; 
№ R(89)2 щодо працевлаштування, № R(90)19 щодо виплат заробітної плати та пов’язаних з цим 
операцій, статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод та інших); 

2. Підписати та ратифікувати міжнародні документи щодо захисту персональних даних, зо-
крема Європейську конвенцію 1981 року про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою пер-
сональних даних та Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизова-
ною обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних; 

3. Провести навчання для суддів щодо захисту права на приватність при розгляді справ про 
захист персональних даних, надаванні санкції на обшук, прослуховування чи інше зняття інформа-
ції з каналів зв’язку; 

4. Запровадити практику публічного річного звіту щодо використання оперативно-розшуко-
вих заходів, що порушують право на приватність (негласний обшук, зняття інформації з каналів 
зв’язку), в якому надавати кількість дозволів, наданих судами на проведення таких заходів, роз-
поділення їх поміж підрозділами, які провадять оперативно-розшукову діяльність (міліція, подат-
кова міліція, СБУ, тощо), ефективність проведення цих заходів (кількість порушених та переданих 
до суду кримінальних справ, тощо) та інші дані. 

5. Створити спеціальний орган державної влади для незалежного контролю за законність в 
сфері захисту персональних даних і доступу до інформації.
                                                        
152 Проект закону № 4042-1 «Про перехоплення та моніторинг телекомунікацій», внесений до парламенту народним депутатом 
України В.Лебедівським. 
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VII. ПРАВО НА СВОБОДУ СОВІСТІ, РЕЛІГІЇ 
ТА ВІРОСПОВІДАННЯ153 

1. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

Українське законодавство є достатньо ліберальним у порівнянні з багатьма країнами Євро-
пи, проте адміністративна практика органів державної влади та місцевого самоврядування вста-
новлює багато необґрунтованих перешкод у реалізації права осіб на свободу релігії та віроспові-
дання. При цьому деякі положення законодавства не відповідають положенням Європейської 
конвенції про захист прав людини та основних свобод. 

Під час існування СРСР держава фактично не визнавала права людини на свободу віроспо-
відання та активно переслідувала громадян за вираження своїх релігійних переконань. Тому на 
початку 90-х років органи влади стикнулися з новою для них проблемою регулювання реалізації 
цього права. У 1991 році був прийнятий Закон України «Про свободу совісті та релігійні організа-
ції». На основі цього нормативного акту здійснювалася державна політика у цій сфері протягом 
останніх тринадцяти років. 

Слід зазначити, що правове регулювання держава зосередила переважно в аспекті колектив-
ного віросповідання, що здійснюється через релігійні організації. Проте, практично не врегульова-
ним та без належних правових гарантій залишається сфера приватного релігійного життя окремої 
особи (свобода совісті) та захист від небажаного втручання в нього. Наприклад, питання одно-
осібного відправлення релігійних культів у громадському місті взагалі не врегульовано в законо-
давстві та може викликати низку практичних запитань. 

З часу прийняття закону у правовій системі відбулося багато фундаментальних змін: прийн-
ята нова Конституція України, Україна стала учасницею численних міжнародних угод, що пов’я-
зані з реалізацією цього права, зокрема, Європейської конвенції про захист прав людини та осно-
вних свобод. Проте законодавство щодо релігійних організацій практично не змінювалося з того 
часу. Зазначимо, що воно не відповідає міжнародним стандартам у деяких положеннях, а також 
не відповідає сучасним вимогам розвитку суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням ре-
лігійної свободи. 

З огляду на негнучке та недосконале законодавство складаються умови, коли право людини 
на свободу совісті та віросповідання реалізується на основі вже укладених звичаїв адміністрати-
вної практики або свавіллі посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. 
Так, не зважаючи на відсутність значних змін у законодавстві, процедура реєстрації релігійних 
організацій постійно змінюється в сторону ускладнення. 

Право на свободу віросповідання гарантується статтею 35 Конституції України (1996), що 
практично дублює положення статті 9 Європейської конвенції про захист прав людини та основ-
них свобод. Зокрема, нею визначено: 

«Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу спові-
дувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 
колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього 
права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і 
моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. 
                                                        
153 Підготовлено виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини Володимиром Яворським. 
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Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна 
релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. 

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від 
виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового 
обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бу-
ти замінене альтернативною (невійськовою) службою.» 

Деякі положення закону про свободу совісті та релігійні організації суперечать Конституції, 
проте і надалі застосовуються. Наприклад, відповідно до статті 39 Конституції кожен має право 
мирно збиратися, про що завчасно сповіщаються органи влади. А статтею 21 згаданого закону 
визначений дозвільний порядок проведення будь-яких масових заходів релігійних організацій, 
коли такі дії здійснюються виключно з дозволу місцевої влади (органу місцевого самоврядуван-
ня чи місцевого органу державної влади), що, у свою чергу, перешкоджає проведенню зборів ре-
лігійних громад не домінуючої в даній місцевості релігії. 

З боку органів державної влади неодноразово робилися спроби посилити державний конт-
роль цієї сфери та запровадити більше обмежень щодо реалізації цього права. Проте законопрое-
кти, подані до парламенту, зустрічали супротив громадськості та не знаходили підтримки у на-
родних депутатів. 

Цікавими є соціологічні дослідження, що були проведені Українським центром економічних 
і соціальних досліджень імені Олександра Разумкова154. 

 
Оцінка стану дотримання права на свободу совісті, * 
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В Україні існує повна свобода 
совісті та рівність віросповідань 
перед законом 

62,6 21,7 15,7 67,5 18,6 13,9 62,2 24,2 13,6 45,1 32,9 22 

Свобода совісті і рівність віро-
сповідань в Україні декларуєть-
ся, але не здійснюється 

33,9 40,8 25,3 31,5 44,9 23,6 39,3 34,1 26,6 35,2 35,2 29,6 

Релігійні організації та церкви 
занадто зловживають наданими 
їм правами і свободами 

31,5 38,9 29,6 28,6 45,3 26,1 35,6 32 32,4 38,1 27,9 24 

 
* «Згоден» (сума відповідей «згоден» і «скоріше згоден»); «Не згоден» (сума відповідей «не 

згоден» і «скоріше не згоден») 

1.1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 

Державна політика залишається невизначеною. Численні спроби розробити концепцію дер-
жавної політики у цій сфері були неуспішними. У лютому минулого року було завершено розроб-
ку «Концепції державно-конфесійних відносин в Україні», що було зроблено робочою групою пред-
ставників конфесій і Центром Разумкова.155 А 19 березня і 24 червня вона була обговорена і схвалена 
профільним Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності. У найближчий 
час планується її розгляд у парламенті. 

На жаль, основним недоліком проекту залишається те, що він є протекціоністським докумен-
том Церкви, часто спрямованим на обмеження прав релігійних меншин. Чого вартує тільки поло-
ження, що «держава має право встановлювати адміністративні обмеження здійснення права на 
свободу совісті та діяльність Церкви, що диктуються... збереженням традиційної релігійної куль-
                                                        
154 Громадська думка про релігію і Церкву в Україні // Національна безпека і оборона, № 3, 2004, стор. 39. 
155 Проект концепції опубліковано в журналі Національна безпека і оборона, № 3 за 2004 рік. 
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тури суспільства.» Негативним є і ототожнення явно різних понять Церкви та релігійної органі-
зації. Викликає запитання й прагнення обмежити діяльність новітніх релігійних рухів з огляду на 
рівність перед законом незалежно від віросповідання. Можна назвати ще багато концептуальних 
заперечень, що у тій чи іншій мірі обмежують права людини та основні свободи. 

П’ять проектів нової редакції Закону про релігійні організації, розроблені Державним комі-
тетом у справах релігій, зменшували обсяг існуючих прав і свобод та натикалися на хвилю про-
тестів релігійних організацій. Іншими словами, вони абсолютно не сприймалися суспільством, 
проте органи влади намагалися і далі нав’язувати непопулярну політику. Доцільність у таких діях 
викликає великі сумніви. 

Діяльність спеціального органу – Державного комітету у справах релігій – є не послідовною 
та не змістовною. Іноді взагалі важко зрозуміти, чим займається даний орган влади. Наприклад, у 
відповідь на інформаційний запит Ради українських правозахисних організацій та Центру право-
вих та політичних досліджень «СІМ» про порушення права людини на свободу совісті та релігії, 
а також можливості співпраці з правозахисниками, Держкомрелігій зазначив, що він «не здійс-
нює державного контролю за додержанням законодавства України про свободу совісті та релігійні 
організації», а також додав, що «вирішення цих питань, а також відповідне реагування на факти 
порушення права на свободу віросповідання чинним законодавством покладене на місцеві орга-
ни виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції». 

Проте у лютому була збільшена кількість працівників Держкомрелігій, а у квітні 2004 року 
Міністерство юстиції вже вкотре затвердило стратегічні завдання діяльності Державного комітету 
України у справах релігій, що зазвичай не виконуються чи є декларативними або такими, резуль-
тати яких виміряти не можливо. 

Зокрема, на Держкомрелігій, що підпорядкований Міністерству юстиції України, поклада-
ється координація органів виконавчої влади з реалізації Перспективного плану невідкладних за-
ходів щодо відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, затвердженого Кабмі-
ном України у 2002 році. 

Серед превентивних заходів, що покладено на Держкомрелігій – «недопущення впливу зару-
біжних релігійних чинників на дестабілізацію міжконфесійних відносин, а також розпалювання 
сепаратистських настроїв серед національних меншин. Держкомрелігій має сприяти взаємопоро-
зумінню між релігійними організаціями різних віросповідань, а також об’єднанню православних 
в Україні та створенню єдиної Помісної православної церкви.» 

Зміст подібних превентивних заходів викликає багато питань, бо їх можна розглядати по-
різному і тлумачити майже до заборони нетрадиційних релігій. Тому комплекс даних заходів є 
не зрозумілим. Питання викликає і прагнення держави втрутитися в діяльність Церков, впливаю-
чи на них з метою утворення єдиної Помісної православної церкви. Саме з цією метою, можливо, 
Держкомрелігій і відмовляє у реєстрації православним Церквам. Така діяльність немає нічого 
спільного із забезпеченням свободи релігії. 

Комітет має сприяти розв’язанню проблемних питань щодо передачі релігійним організаці-
ям культових споруд та іншого церковного майна, що є об’єктами державної та комунальної вла-
сності і не використовуються або використовуються не за призначенням. Хоча він не має щодо 
питань власності жодних владних повноважень, тому його функція є дорадчою у цьому питанні. 
А слухають його, як показує практика, не часто. 

Крім того, Державний комітет у справах релігій визначено відповідальним за надання кон-
сультативно-методичної допомоги з питань застосування законодавства про свободу совісті та ре-
лігійні організації як релігійним організаціям, так і місцевим органам державної влади. Держком-
релігій має також вдосконалювати законодавчу базу в Україні у сфері державно-церковних відно-
син. Як бачимо на прикладі провалу законопроектів, це завдання йому важко дається. 

Задля якомога ширшого висвітлення роботи Комітету, а також всіх питань щодо діяльності в 
Україні релігійних організацій вирішено створити при Держкомрелігій електронну систему інфор-
маційного забезпечення. Проте, на жаль, невідомо для чого. 

Підсумовуючи, можна зазначити наступне. 
Звичайно, наявність спеціального органу влади у справах релігій жодним чином не обмежує 

права людини та основні свободи. Проте видається, що чим ефективніше побудова системи орга-
нів влади, що безпосередньо впливають на реалізацію громадянами права на свободу релігії, тим 
краще забезпечення цього права та й порушень відбувається значно менше. 
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За сучасних умов ми маємо Державний комітет із відділеннями в областях. Можна впевнено 
стверджувати, що теперішня побудова органів влади ускладнює проблему та робить процеси не-
керованими. 

Держкомрелігій виконує в основному консультативно-дорадчі та реєстраційні функції. Ви-
няток становить реєстрація релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місій 
та духовних навчальних закладів, а також право погодження діяльності іноземних священнослу-
жителів в Україні цих організацій. 

Аналізуючи конфлікти з приводу належності культових споруд чи виділення земельної ді-
лянки для її побудови, можна зробити висновок, що у більшості випадків Державний комітет та 
його регіональні представництва не відіграють у них вирішальної ролі, а часто вони відверто за-
ймають позицію однієї зі сторін, порушуючи принцип нейтральності держави, визначений Євро-
пейським судом з прав людини як гарантія забезпечення релігійної свободи. 

Представництва Держкомрелігій на місцях виконують виключно дорадчі функції і їхнє існу-
вання є просто незрозумілим. При цьому складається ситуація, коли релігійні громади, реєстру-
ються місцевими органами виконавчої влади, що не мають жодного стосунку до Міністерства юс-
тиції та Держкомрелігій, котрих місцева влада також не завжди слухає у цих питаннях. Унаслідок 
цього реєстрація місцевої громади цілковито залежить від місцевого чиновника, що в свою чергу 
логічно залежить від місцевої традиційної церкви. 

Таким чином, законодавством утворена наперед конфліктуюча система, коли регулюванням 
питань однієї сфери займаються різні структурні органи влади, і це при наявності розгалуженої 
системи спеціального органу влади у справах релігій. Така структура не сприяє проведенню єди-
ної державної політики у цій сфері, сприяє збільшенню порушень прав людини та основних свобод. 

Видається, логічними є два шляхи розвитку цієї ситуації, що і були частково відображені у 
різних законопроектах: збільшення повноважень Держкомрелігій, або, навпаки, закриття йогоі 
передача усіх повноважень Міністерству юстиції України. 

На нашу думку, обидва варіанти є недопрацьованими. Обидва варіанти мають слабкі та силь-
ні сторони, проте, якщо вони є достатньо доопрацьованими і детально регламентовані з встанов-
ленням гарантій релігійної свободи, то обидва варіанти є по суті рівнозначними. 

У першому, Держкомрелігій отримує право проводити перевірки релігійних організацій, проте 
незрозуміла їхня мета та наслідки, а порядок і методи їх проведення взагалі не визначено. Також 
залишається незрозумілою роль обласних представництв та органів місцевого самоврядування. 

Пропозиція закрити спеціальний орган влади наражається на ситуацію не контрольованості 
процесів, коли справді керування процесами у цій сфері перейде на місця з усіма можливими міс-
цевими зловживаннями та неможливістю держави впливати на їхній розвиток. Видається, що ця 
позиція не цілком обґрунтована, оскільки не сприятиме гарантуванню релігійної свободи. 

1.2. ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ 

Суди часто не визнають порушенням права на свободу релігії та віросповідання перепони з 
боку органів влади у реєстрації релігійних організацій. 

В юридичному забезпеченні прав осіб, пов’язаних із їхніми релігійними переконаннями, слід 
розрізняти дві сторони: право вірити (свобода совісті) та право сповідувати (свобода релігії та віро-
сповідання). 

Перше є абсолютним і повинно бути захищеним без будь-яких винятків від небажаного для 
особи втручання. Друге – повинно, очевидно, містити низку обмежень. При цьому, у другому 
випадку фундаментальним є доступ людей до організаційної форми першого рівня, за допомогою 
якої можна сповідувати релігію. 

Тому питання утворення релігійних організацій першого рівня є найважливішим і повинно 
розглядатися у дусі статті 11 Європейської конвенції з захисту прав людини і основних свобод 
1950 року (свобода об’єднань та асоціацій), яка захищає існування суспільних організацій від не-
виправданого втручання з боку держави (справа Європейського суду з прав людини: Хасан та Ча-
уш проти Болгарії (Hasan and Chaush v. Bulgaria) та, відповідно, статті 36 Конституції України, що 
гарантує право на свободу об’єднань. 

В Україні важливість отримання певного правового статусу збільшується, оскільки тільки 
таким чином релігійне утворення може утримувати культові будівлі, друкувати та поширювати 
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літературу, запрошувати представників іноземних організацій, організовувати публічні акції та 
отримувати статус неприбутковості, так само як і займатися благодійністю. Усе це практично не-
можливо в Україні без реєстрації релігійного утворення, без статусу юридичної особи. 

Також, відповідно до Європейської конвенції, обмеження державою права осіб сповідувати 
релігію повинно відповідати класичним критеріям: обмеження повинні бути чітко визначені в 
законодавстві, вони повинні переслідувати одну з легітимних цілей (охорона громадського поряд-
ку, здоров’я і моральності населення або захист прав і свобод інших людей), а також мають бути 
необхідними у демократичному суспільстві. 

Позитивним є добровільність реєстрації релігійної організації та можливість існувати грома-
дам без реєстрації. Проте статус таких незареєстрованих громад, їхні права законом не визначені. 
Виходячи з логіки позитивізму, який панує в Держкомрелігій та інших органів влади, такі орга-
нізації взагалі не мають прав, оскільки законом вони не передбачені. Мова йде, наприклад, про 
право відправлення релігійних культів у громадських місцях, запрошення іноземних священиків, 
право на альтернативну службу осіб, що належать до таких громад та багато інших. 

Релігійні організації за законом реєструють статут (положення), проте подають значно більше 
документів, і всі вони проходять перевірку відповідно до статті 12 та 15 Закону про релігійні ор-
ганізації. Тобто, фактично здійснюється реєстрація не статуту, а самої організації. 

На практиці, документи перевіряються не на відповідність законодавству, а часто оцінюєть-
ся сама релігія. У справі Метрополія Церкви Бессарабії та інші проти Молдови (Metropolitan 
Church of Bessarabia and others v. Moldova, 2001) Європейський суд чітко визначив: «...в принципі 
право на свободу релігій у цілях Конвенції виключає оцінку державою легітимності релігійних пе-
реконань». Критикуючи ступінь свободи, яка дозволена органам влади, Європейський суд стверд-
жує, що право на свободу релігії, гарантоване Конвенцією, виключає будь-яке свавілля з боку дер-
жави в питаннях визначення, чи є легітимними релігійні переконання чи способи, якими ці пере-
конання виражаються. У відповідності до цього, Суд дійшов висновку, що вимога отримання 
дозволу на відкриття молитовного дому може бути у відповідності до статті 9 тільки до тієї міри, 
поки вона дозволяє міністру переконатися у наявності формальних умов (справа Мануссакіс та 
інші проти Греції, п. 47). Це ще більше стосується процедури реєстрації. 

Якщо провести аналогію з законами, що визначають отримання статусу юридичної особи, то 
допустимою може бути лише оцінка по формальним ознакам статутів та інших документів орга-
нізаційного характеру, але тільки якщо при цьому не відбувається оцінка релігії по змістовним 
характеристикам. Суд також відзначив, що отримання дозволу при умові позитивної рецензії з 
боку священнослужителів, які належать до іншої церкви є явно недопустимим (справа Манусса-
кіс та інші проти Греції, п. 50-51). 

Виникає ще більше додаткових заперечень при оцінці проведення релігієзнавчої експертизи. 
Опосередковано стає зрозумілим, що експертиза може визнати організацію не релігійною, що є 
підставою для відмови у реєстрації. Проте незрозуміло, чому для такої відповіді залучаються ор-
гани місцевої виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Невже вони є спеціалістами 
з релігієзнавства? Яка їхня функція? Такі Комісії, зазвичай, починають перевіряти чи є така релі-
гія «хорошою» чи «поганою», а не чи є вона власне релігією. При цьому здійснюється пряме втру-
чання у права осіб із проханням внести зміни до установчих документів та зволікання з реєстра-
цією. З досвіду добре відомо, що такі Комісії складаються з осіб, що займалися цим питанням за 
радянських часів або ще гірше, коли вони складаються з осіб певної релігійної приналежності, 
що можуть бути настроєні скептично чи негативно до нетрадиційних релігій. При цьому зрозу-
міла необхідність для держави захиститися від релігійних шахраїв із метою захисту прав інших 
осіб. Проте, здається в українському законодавстві цей баланс інтересів явно порушений. 

З огляду на це слід чітко визначити, що такі Комісії утворюються зі спеціалістів-релігієзнав-
ців для проведення релігієзнавчої експертизи з метою відповісти лише на одне запитання: чи є да-
на організація релігійною. У законі ж взагалі відсутня будь-яка регламентація проведення цієї екс-
пертизи, що є неприпустимим. 

Процедура реєстрації первинної релігійної організації полягає у подачі реєстраційних доку-
ментів із заявою, що підписана не менше 10 громадянами України. Така заява має розглядатися 
протягом місяця, а у виключних випадках протягом трьох місяців. На практиці в середньому та-
ка заява розглядається приблизно три місяці, а у випадку необхідності висновку, що для профі-
лактики роблять у більшості випадків, реєстрація затягується до 6 місяців. Це порушення зако-
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ну є усталеною адміністративною практикою, що не має під собою розумного обґрунтування. 
На цьому у своєму звіті наголошує і Держдепартамент США.156 

У законодавстві не визначено чітких підстав відмови у реєстрації релігійних організацій, що 
замінюється загальним виразом «статут організації суперечить законодавству», що не відповідає 
Європейській Конвенції з-за нечіткості у визначенні підстав обмеження права людини. 

Законодавство не дозволяє реєстрації релігійних організацій, що мають канонічне підпоряд-
кування духовному лідеру (харизматичних організацій), оскільки дозволяється канонічне чи гос-
подарське підпорядкування виключно релігійному центру (організація, що об’єднує декілька ре-
лігійних громад), що вже зареєстрований. Таким чином, неможливо утворити релігійні організації, 
що належать до нових релігій і які ще не мають релігійних центрів. Так само неможливо утворити 
нові церкви, оскільки під ними розуміються вже ієрархічні структурні об’єднання. 

Під час реєстрації державні органи повертають подані документи зі своїми зауваженнями та 
своїми пропозиціями до статуту, хоча такої процедури взагалі не передбачено законодавством. 
Зауваження органів влади часто стосуються аспектів сповідування релігії та обмежують права 
особи. 

Є загальна пропозиція перенести акцент регулювання з процесу реєстрації на моніторинг ді-
яльності релігійних організацій. Рідко хто насправді декларуватиме протизаконні дії у статутних 
документах. А більшість порушень спостерігається у організацій, які мають установчі докумен-
ти, що відповідають законодавству. Тому моніторинг має значно більшу важливість, ніж попере-
дній контроль, який ґрунтується на вільному розсуді чиновника. Так само така теза обґрунтовуєть-
ся і з огляду на презумпцію невинуватості особи: при відмові у реєстрації особа фактично відпо-
відає за власні наміри, а не дії. 

1.3. ПРАВО НА АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ 

Відповідно до статті 35 Конституції України громадяни мають право на альтернативну служ-
бу через свої релігійні переконання. Ця стаття логічно повинна доповнюватися статтею 24 Кон-
ституції України: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед за-
коном. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками.» Тобто, це право має належати й у зв’язку з інши-
ми переконаннями для уникнення дискримінації. 

Держава визнає право особи на відмову від проходження військової служби у зв’язку з релі-
гійними переконаннями (альтернативна служба), проте це право належить лише громадянам, які 
належать до зареєстрованих релігійних організацій, що занесені до спеціального переліку Кабі-
нетом Міністрів України. Такі вимоги не відповідають згаданим положенням Конституції, оскі-
льки в Конституції не встановлено обмежень з приводу належності до релігійної організації. Іс-
нування такого закритого переліку релігійних організацій та рівняння права людини зі структур-
ною організацією релігії в країні є безумовним та неприпустимим порушенням конституційних 
прав громадян, особливо враховуючи факт, що членства в релігійних організаціях не існує. 

Відповідно до цих двох статей Конституції України, право відмовитися від військової служ-
би та отримати можливість проходити альтернативну службу повинно належати не тільки за ре-
лігійними, але й за іншими переконаннями, наприклад, пацифістськими. Проте українське зако-
нодавство, зокрема, закон про альтернативну службу передбачає лише право на її проходження 
тільки з релігійних переконань, що звужує конституційний обсяг прав громадян. Тому на прак-
тиці громадяни не мають права на альтернативну службу через свої політичні переконання, напри-
клад, пацифізм. 

Верховна Рада України у травні прийняла поправки до Закону України «Про альтернативну 
(невійськову) службу» (підписаний президентом 7 червня). 

Відповідно до поправок до цього закону, визначено, що підставою для відмови громадянину 
в направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори є відсут-
ність підтверджень щодо істинності релігійних переконань. Це положення не може не дивувати 
з багатьох міркувань: на яких правах чиновник і держава може оцінювати істинність релігійних 
переконань, за якими критеріями оцінюється вказана істинність і чи не призведе це до звичайної 
                                                        
156 Держдепартамент США про свободу релігії в Україні // Релігійна панорама. № 12, 2004, стор. 48. 
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дискримінації за релігійними переконаннями. Все це приклади майбутніх порушень прав грома-
дян. Також у процедурі реалізації цього права необхідно надати докази свого віросповідання 
(належності до певної релігійної організації), хоча релігійні організації не можуть мати членства 
і відповідно документально підтверджувати належність до своєї організації. 

Значної проблеми завдає і неточність термінології закону про альтернативну службу, в яко-
му використовується термін «конфесії», належність до якої надає право на альтернативну службу. 
Проте інше законодавство не дає визначення терміну «конфесія» і взагалі його не використовує, 
що створює підстави для різного тлумачення і зловживання обмеженням права з боку посадових 
осіб органів влади. Законопроект щодо визначення терміну «конфесії» нещодавно був відхилений 
парламентом. 

Згідно з згаданими поправками до закону уточнено місця, де особи, що відмовляються від 
військової служби, можуть проходити альтернативну службу. Зокрема, тепер це державні під-
приємства, «діяльність яких, у першу чергу, пов’язана з соціальним захистом населення, охоро-
ною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарст-
вом». Слід зазначити, що у деяких країнах це також можуть бути й неприбуткові недержавні ор-
ганізації, що займаються соціальною чи іншої суспільно-корисною діяльністю (правозахисні, 
екологічні організації тощо). 

Також змінено терміни проходження альтернативної служби: 
«Строк альтернативної служби у півтора рази перевищує строк військової служби, встанов-

лений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах Украї-
ни та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Для осіб, які ма-
ють вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк 
альтернативної служби у півтора рази перевищує строк військової служби, встановлений для осіб, 
які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.» 

Також слід констатувати, що рівень знань призовників про можливість проходження альтер-
нативної служби є невисоким. При цьому невчасне подання заяви про проходження альтернати-
вної служби є підставою для відмови у її проходженні, що ускладнює ситуацію. 

1.4. ПРАВА ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

Слід зазначити про значні необґрунтовані обмеження прав іноземців та осіб без громадянст-
ва у праві на віросповідання тієї чи іншої релігії, що суперечать Конституції України та міжнаро-
дним зобов’язанням України, і є явним пережитком радянської епохи. 

Так, вони не можуть бути засновниками релігійних організацій. Право на заснування мають 
тільки громадяни України. Така норма є ще більше суперечливою стосовно іноземців та осіб без 
громадянства, що мають постійне місце проживання в Україні, оскільки, фактично, позбавляє їх 
права сповідувати свою релігію колективно. 

Іноземні священнослужителі мають право проповідувати лише в тих релігійних громадах, 
які їх запросили, і за офіційним погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію 
статуту (положення) відповідної релігійної організації. Таким чином, якщо іноземець сповідує ре-
лігію, організація якої не зареєстрована в Україні, то він фактично позбавляється права колективно 
сповідувати релігію. 

Більше того, відомі факти відмови у погодженні запрошення іноземців для проведення релі-
гійної діяльності в Україні, відмови у продовженні права на проживання в Україні, як з боку орга-
нів влади, так і з боку посольств (консульств) при видачі візи за запрошенням релігійної організації. 

Дані обмеження прав іноземців та осіб без громадянства не переслідують жодну з цілей обме-
ження права, визначених статтею 35 Конституції України, оскільки жодним чином не пов’язані з 
інтересами охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і 
свобод інших людей. 

Серед іншого, таке положення обмежує конституційне право на свободу пересування. 
У своїй основі воно становить грубе втручання у внутрішні справи релігійної організації. Як 

відзначається в Принципі 16 (4) Віденського заключного акту (ОБСЄ), релігійна свобода об’єднань 
включає право створювати місця богослужіння, створювати об’єднання у відповідності до влас-
ної ієрархічної структури, обирати, призначати або замінювати персонал у відповідності до своїх 
вимог і просити про фінансування. Питання територіальної структури і організації також вважа-
ється «внутрішніми справами» релігійних організацій. Тому така дозвільна система ставить їх в 
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залежність від місцевого чиновника, що є втручанням у внутрішні справи організації і порушенням 
основних принципів ОБСЄ. 

Також дане положення прямо порушує вимоги статті 9 Конвенції. У справі Метрополія Церк-
ви Бессарабії та інші проти Молдови (Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova, 
2001) Європейський суд відзначив: «Аналогічно, коли здійснення права на свободу віроспові-
дання або одного з її аспектів, відповідно до внутрішнього права, підпадає під дію системи попе-
реднього узгодження, участь у такій процедурі надання дозволів уже визнаних церковних органів 
не може не суперечити вимогам частини другої статті 9». Таким чином, коли держава зареєстру-
вала статут релігійної організації, чим визнала її легітимність, вона, відповідно, дозволила й прове-
дення заходів, пов’язаних із сповідуванням цієї релігії, в даному випадку – запрошувати представ-
ників іноземних релігійних організацій. 

1.5. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ 

Загалом введення ідентифікаційних номерів навряд чи можна назвати питанням, що серйоз-
но втручається в свободу совісті та релігії. Швидше, це питання зачіпає іншу сферу – сферу приват-
ності та необхідності збереження персональних даних особи. 

Тому сама наявність ідентифікаційного номера не є порушенням прав людини. Порушенням 
може бути наявність єдиного багатоцільового (багатофункціонального) номеру, а також прак-
тика використання та зберігання інформації, яка збирається під таким номером. 

Проте, з іншої сторони, якщо держава йде назустріч громадянам у створенні можливостей 
уникнути ідентифікації особи під номером через релігійні переконання, тоді вона повинна забез-
печити належність реалізації цієї процедури та унеможливити дискримінацію осіб за ознакою 
релігії. 

Проти введення ідентифікаційних номерів в основному виступає УПЦ МП та прихильні їй 
організації. Цікаво, що у Росії ця церква не здійснює жодних дій проти ідентифікаційних номе-
рів. Більше того, такі дії суперечать рішенню священного синоду УПЦ МП, що назвав ці протес-
ти «сугубим кощунством», забобоном, адже ніякі механічні дії, номери не можуть відлучити ду-
шу людини від Христа, якщо вона цього не захоче. Проте протестанти стверджують, що кодування 
прізвища суперечить християнській вірі, тим більше, що у цей код закладається багато інформа-
ції про саму особу. 

Усе почалося з того, що Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників 
податків та інших обов’язкових платежів», прийнятий наприкінці 1994-го року і введений в дію з 
початку 1996-го року, передбачав отримання ідентифікаційного номера кожною людиною. 

Верховна Рада у 1999 році внесла до цього закону зміни, що дозволили людям відмовлятись 
від прийняття ідентифікаційного номера. Проте при цьому можна по-різному трактувати дане 
положення, зокрема, в частині, чи може громадянин відмовитися від вже присвоєного йому іден-
тифікаційного номера до набуття чинності прийнятих змін. Також невирішеною до сьогодні за-
лишається процедура реалізації цього положення закону. Така невизначеність та суперечливість 
природно породила конфлікти, що вилилися у проведення великої кількості мітингів, кампаній 
по збору підписів, написання листів у різні інстанції та здійснення усіх інших можливих акцій 
протесту. Лише до Омбудсмана з подібними скаргами звернулося приблизно 11 тисяч громадян. 

Суди, у свою чергу, виносили часто достатньо суперечливі рішення щодо цього питан-
ня.157 Тому в цій сфері також була невизначеність, хоча переважно суди задовольняли позови 
громадян про відмову від ідентифікаційного коду. Проте їхні рішення просто не виконувалися, 
оскільки не було порядку використання прізвища замість коду: право вносити позначки у пас-
порт має тільки МВС, а ідентифікаційні номери видавалися податковою службою, і вони ніяк не 
могли домовитися між собою. 

Лише 19 жовтня 2004 року ці два відомства розробили та прийняли спільний наказ № 602/1226 
«Про затвердження Порядку внесення відмітки до паспорта громадянина України щодо іденти-
фікаційного номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів». Цим 
наказом покладено край суперечці: особа може відмовитися від вже отриманого номера, а облі-
ковувати громадян стали за серією та номером паспорту. Відповідно до положення громадянин 
подає заяву до податкової інспекції, а пізніше до МВС, що і вносить відповідний запис у паспорт. 
                                                        
157 Дивіться рішення Верховного Суду України з цього питання на сторінці Інтернет-видання про права людини РУПОР: 
http://www.rupor.org/index.php?id=1071047921.  

http://www.rupor.org/index.php?id=1071047921
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Цю проблему попередньо протягом року пробували вирішити у парламенті. 
У Верховній Раді України було зареєстровано чотири законопроекти про внесення змін до 

Закону України «Про внесення змін до Закону України Про Державний реєстр фізичних осіб – плат-
ників податків та інших обов’язкових платежів», в яких було закладено взаємовиключні позиції з 
питання про відмову громадян від податкового ідентифікаційного номера за мотивами релігій-
них переконань. 

Перший – проект № 3711 був зареєстрований ще в липні 2003 року, авторами якого є народ-
ні депутати Б.Безпалий та В.Бондаренко. Проектом передбачено право громадянина відмовитися 
від присвоєння ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання. Ним також 
дозволяється відмовлятися від вже присвоєних ідентифікаційних номерів і частково усуваються 
процедурні перепони по втіленню цієї норми, зокрема, щодо внесення відповідного запису до пас-
порту громадянина. 

Таким чином, вважають автори законопроекту, на сьогодні існує необхідність усунути явну 
непослідовність і суперечливість чинної редакції Закону «Про Державний реєстр фізичних осіб – 
платників податків та інших обов’язкових платежів» і дозволити відмовитись від ідентифікацій-
ного номера тим людям, які в силу своїх релігійних чи інших переконань не погоджувались мати 
такий номер, але як законослухняні громадяни вимушені були його отримати. Варто також взяти 
до уваги, що погляди та переконання людей мають властивість змінюватись, і ті люди, які свого 
часу не заперечували проти отримання власного ідентифікаційного номера, з часом могли зміни-
ти свою позицію. 

Другий – проект № 3711-1 був внесений до парламенту в жовтні 2003 року. Авторами зако-
нопроекту є народні депутати В.Майстришин, М.Комар та О.Корсаков. Проект скасовує навіть 
можливість відмови від присвоєння ідентифікаційного номера, не кажучи вже про відмову від 
раніше отриманого номера. 

Цікавою є аргументація авторів проекту. Вони вважають, що прийняті Законом України від 
16 липня 1999 року № 1003-XIV зміни суперечать визначенню Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів як єдиного автоматизованого банку да-
них про всіх платників податків, статтям 24 та 35 Конституції України, де зазначено, що громадя-
ни не можуть мати жодних привілеїв за ознакою релігійних переконань, та статті 4 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з якою в офіційних документах ставлення 
громадян до релігії не вказується. 

Крім цього автори зазначають, що вищевказані норми також суперечать Закону України «Про 
податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року, який набув чинності з 1 січня 2004 року. 
Відповідно до цього Закону податковий кредит може бути наданий тільки громадянину, який має 
ідентифікаційний номер. 

Третій альтернативний законопроект № 3711-2 від 3 лютого 2004 року був внесений до пар-
ламенту народним депутатом В.Атрошенко. Цим проектом взагалі не усувається певна супереч-
ність в законодавстві, що існує на сьогодні, проте долається процедурний бар’єр – вказується 
хто, якого змісту і яким чином вносить необхідні дані до паспорту. Сьогодні рішення судів прак-
тично не виконуються, оскільки державні органи не мають вказівки, що саме слід записувати у 
паспорті і на якій підставі. 

Народні депутати України П. Симоненко К.Самойлик та В.Калінчук 6 квітня 2004 року заре-
єстрували четвертий законопроект щодо цього питання, що передбачає взагалі докладну зміну 
закону, хоча і залишаючи можливість відмовитися від ідентифікаційного номера. 

Законопроекти були у плані розгляду парламентом на квітень, а потім перенесені на травень. 
Проте так і не були розглянуті, що і не дивно з огляду на таке різноманіття думок депутатів з цього 
питання. 

1.6. ОГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ У ПАРЛАМЕНТІ 

У 2003 році парламент відхилив два проекти нової редакції закону про свободу совісті та ре-
лігійні організації. Один – вже п’ятий і практично не змінний – від Держкомрелігій, та другий – 
від народних депутатів, покликаний швидше ускладнити життя першому. 

У 2004 році було зареєстровано народними депутатами низку законопроектів, що передба-
чають багато нововведень. 
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Народний депутат України І.Стойко (фракція «Наша Україна», член Комітету з питань сво-
боди слова та інформації) зареєстрував 28 січня 2004 року законопроект «Про свободу віроспо-
відання та діяльність релігійних організацій» (проект № 5041) – саме так він пропонує переназ-
вати закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». 

Загалом можна сказати, що даний проект є цікавим та юридично виваженим. Хоча він і міс-
тить низку незрозумілостей та неточностей. 

Проект передбачає скасування державного органу – Державного комітету України з питань 
релігій. Його функції повністю передаються Міністерству юстиції. 

Також проектом передбачено створення постійно діючої консультативної Ради при Прези-
денті України, до якої би входили представники релігійних організацій, об’єднань громадян, екс-
перти, юристи тощо. Її діяльність полягатиме в накопиченні даних щодо легалізації релігійних ор-
ганізацій в Україні, подання консультативної допомоги з питань застосування даного Закону, про-
ведення юридичної та релігійної експертизи, надання офіційних висновків за запитами державних 
органів та релігійних організацій. 

Проектом передбачено повне безапеляційне повернення всього церковного майна, що пере-
буває у державній власності, за винятком об’єктів історичної спадщини. Якщо в чинному законі 
йде мова лише про культові споруди, то зараз – про значно більший обсяг майнових претензій 
церкви до влади. 

А стаття 6 проекту передбачає, що: 
«Викладання релігійно-пізнавальних, релігієзнавчих, релігійно-філософських дисциплін, які 

мають інформативний характер і вивчення яких не супроводжується проведенням релігійних об-
рядів, може включатися до навчальної програми державних навчальних закладів... 

Викладачі релігійних віровчень і релігійні проповідники мають виховувати своїх слухачів у 
дусі терпимості і поваги до людей інших віросповідань та які не сповідують релігію, а також ви-
ховувати державну свідомість.» 

Цікаво автор проекту підійшов до питання рівності, зазначивши, що усі рівні незалежно від 
ставлення до релігії, «але Президентом чи прем’єр-міністром може бути виключно християнин, 
який присягне служити Україні та її народові на Євангелії». 

У проекті введено і таке нове для нас поняття, як нетрадиційні релігійні організації, якими є 
організації, що відокремилися від конфесій світових релігій, національних і регіональних конфе-
сій, а їхнє віровчення, релігійні обряди й церемонії, організаційна структура не збігаються із якою-
небудь із традиційних релігій. Тобто, з цього визначення практично нічого не зрозуміло «хто» вла-
сне буде представником нетрадиційної організації. 

У загальному можна сказати те, що, не зважаючи на задекларовану мету про забезпечення 
свободи віросповідання, проект містить вже традиційний перелік положень, які можуть призвес-
ти до порушення цього права в контексті статті 9 Європейської конвенції про захист прав людини 
та основних свобод. 

Основними шляхами обмеження прав людини є обмежувальні визначення, необґрунтовані 
обмеження в реєстрації, обмеження прав іноземців та осіб без громадянства, встановлення інших 
обмежень щодо видів діяльності релігійних організацій. 

На жаль, в усіх законопроектах спірними для них є не положення щодо забезпечення реалі-
зації свободи віросповідання (помилки всюди однакові), а виключно інституційні інтереси. Зок-
рема, найбільшими «каменями спотикання» виявляється подальша доля існування Державного 
комітету з питань релігій, питання про повернення конфіскованого церковного майна (вже не 
тільки культових споруд), а також декларування християнського спрямування держави з можли-
вістю його викладання в державних навчальних закладах. Також є певна тенденція до обмеження 
можливості реєстрації релігійних організацій. 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 14 вересня визначило чимало 
зауважень до законопроекту і пропонувало парламентарям його відхилити. 

Парламент також 21 жовтня відхилив законопроект «Про внесення змін у статтю 92 Земель-
ного кодексу України (щодо права користування земельною ділянкою)» (проект № 5354 та 
№ 5354-1), незважаючи на численні звернення від християнських Церков. Змінами пропонувало-
ся передбачити право релігійних організацій на безстрокове і безкоштовне користування земель-
ною ділянкою, що перебуває у державній чи комунальній власності. Представники Церков за-
значали, що часто вони не можуть сплачувати орендну плату, що може призвести до банкрутства 
цих організацій. 
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1.7. ІНШІ ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ, РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ 

Виділення земельної ділянки для будівництва культових споруд часто супроводжується дис-
кримінаційним ставленням влади, що явно заохочує місцеву традиційну церкву та всіма шляха-
ми перешкоджає іншим релігійним організаціям. Ситуація ускладнюється тим, що надання земе-
льної ділянки є позитивним правом, тобто громада не має права вимагати отримання такої земе-
льної ділянки. Проте при очевидній дискримінації цього процесу за релігійною ознакою її права 
порушуються. Такою дискримінацією також порушується принцип нейтральності держави, яким 
визначений нейтралітет держави у міжцерковних стосунках та не наданні переваги будь-якій з 
церков щодо права на віросповідання. 

Українське законодавство практично унеможливлює доступ священників усіх релігій до 
кримінально-виконавчих закладів. Зазвичай, такий доступ мають представники однієї чи двох 
релігій, що відноситься на розсуд керівництва конкретного виправного закладу. При цьому абсо-
лютно не враховується віросповідання засуджених осіб. Це порушує Мінімальні стандарти ООН 
поводження з в’язнями, Європейські пенітенціарні правила та інші міжнародні документи. 

Також не існує законодавства, що дозволяло би діяльність священників усіх релігій в інших 
режимних закладах, наприклад, капеланів у портах. 

Проблемою залишається відсутність правового регулювання діяльності капеланів у Збройних 
силах України, що призводить до зловживань та дискримінації за релігійною ознакою. 

Слід зазначити, що правоохоронні органи часто уникають вирішувати міжрелігійні конф-
лікти відповідно до законодавства, або навіть допомагають одній зі сторін «переконати» силою 
іншу. 

2. ОГЛЯД ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ 
ТА РЕЛІГІЙ158 

2.1. РЕЄСТРАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Відповідно до опитування експертів і населення щодо відомих їм фактів безпідставної від-
мови у реєстрації статуту були отримані наступні результати159: 

– 95 % на Сході навіть не чули про таке; 
– 89 % у Криму також не чули про таке; 
– 42 % опитаних на Заході заявили, що чули про такі випадки. 
В Одеській області в с. Чабанка-Гвардійське продовжується конфлікт між УПЦ КП та УПЦ 

МП, при цьому влада затягувала реєстрацію громади УПЦ КП, що сприяло його продовженню. 
Про це було повідомлено в червні минулого року. 

Парафіяни і священики Українського екзархату ІПЦ на чолі з митрополитом Венедиктом, 
екзархом України, в своєму листі повідомили, що управління в справах релігій Донецької облдер-
жадміністрації затягує реєстрацію їхньої громади.160 

Представники Прогресивного іудаїзму в Харкові повідомили, що заяву про реєстрацію влада 
розглядала протягом року, перш ніж прийняти позитивне рішення. 

До голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин Геннадія Удовенка 16 травня 2004 року звернувся настоятель Свято-
Покровської парафії (м. Малин Житомирської області) отець Василій (В. Демченко) з проханням 
довести до відома ЗМІ інформацію про те, що за пособництва місцевої державної адміністрації 
відбуваються спроби насильно перевести громаду згаданої парафії під юрисдикцію іншої єпархії. 
Свято-Покровська парафія з 1992 року знаходилася під юрисдикцією Житомирської Єпархії Укра-
їнської Православної церкви. В березні 2002 року на спільних зборах громади було прийнято рішен-
ня про перехід під юрисдикцію Кримської єпархії Російської Істинно-Православної церкви 
                                                        
158 Даний огляд не має на меті перелічити усі факти порушень права на свободу совісті та релігії. Усі факти згадуються з метою 
показати приклад порушення, його характер та масштабність, а також ефективні механізми захисту порушеного права. 
159 Стан релігійної свободи і рівня толерантності в регіонах України // Релігійна панорама, № 8-9, 2004 рік, стор.83. 
160 Релігійна панорама. № 4, 2004 рік, сто. 17. 
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(РПЦЗ). Розпорядженням голови Житомирської ОДА було зареєстровано відповідні зміни в стату-
ті громади. 

Через два роки після цього новий голова Житомирської ОДА Сергій Рижук видав розпоряд-
ження, яким зміни до статуту громади оголошувалися не чинними, оскільки «були зареєстровані 
з порушенням чинного законодавства». Рішення суду, яким би були встановлені такі порушення, 
не було, і зараз громада відстоює свої права в суді. 

Водночас почала проявляти активність Малинська районна державна адміністрація, чинов-
ники якої почали всупереч законодавству перевірку наявності існуючих членів парафіяльних 
зборів. За словами отця Василія, його громаду насильно намагаються перепорядкувати Овруць-
кій єпархії УПЦ МП. Члени громади, які підпали під «перевірку», засвідчують наявність тиску з 
боку перевіряючих чиновників, зокрема Л. Г. Шклярської, яка всупереч обов’язку бути нейтра-
льною переконувала вірних у тому, що РПЦЗ є розкольницькою церквою. Отець Василій пере-
конаний, що перевірка кількості членів зборів проводиться з метою довести неправомочність рі-
шень громади. 

Продовжуються вже другий рік відмови у реєстрації Української автокефальної православ-
ної церкви канонічної (також іноді називається УАПЦ Соборна)161, зокрема її релігійних громад. 
При цьому держава відіграє явно гальмуючу роль у розвитку цієї Церкви. Не втручаючись у між-
релігійний дискурс, слід зазначити, що фактично дана Церква має багато релігійних громад, а 
деякі громади інших православних Церков відкрито вирішили перейти на бік УАПЦ канонічної. 
Проте органи влади за різноманітними та часто надуманими підставами відмовляють у реєстрації. 

Наприклад, у Києві представник органу влади в суді стверджував, що однією з підстав для 
відмови у реєстрації стали граматичні помилки у статуті, що суперечить закону про мови. 

Проте органи влади використовують і більш продумані аргументи, що ґрунтуються на вже 
згаданих недоліках так званого ліберального законодавства. Релігійна громада подає на реєстра-
цію статут релігійної громади УАПЦ Соборної, а орган реєстрації стверджує, що такої Церкви в 
Україні не існує, а точніше не існує жодного зареєстрованого релігійної центру чи релігійної 
управління, а за законом, держава визнає підпорядкування лише зареєстрованим релігійним цент-
рам чи управлінням162 (частина друга статті 8 Закону про релігійні організації). Таким чином, ор-
ган влади довільно витлумачуючи законодавство встановлює замкнене логічне коло: громада не 
реєструється, оскільки Церкви такої немає, а Церкви немає, бо немає зареєстрованих громад. І ар-
гумент щодо добровільності реєстрації громад також не діє, бо законодавство не надає право утво-
рювати релігійні центри та управління для незареєстрованих громад, що є прямою дискримінаці-
єю таких. 

З іншої сторони, реєстрація ще однієї православної Церкви є відступом від тих стратегічних 
завдань Держкомрелігій по утворенню Єдиної помісної Церкви. За неофіційною інформацією, 
перебування на посаді нинішнього голови Держкомрелігій напряму ставиться в залежність до 
створення ще однієї православної Церкви. Тому є ґрунтовні аргументи стверджувати, що в дано-
му випадку орган влади є явно заангажований і за будь-яку ціну прагне унеможливити реєстра-
цію нових православних Церков. 

2.2. ПРАВА ІНОЗЕМЦІВ НА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ 

У лютому минулого року буддійському монаху з Японії, учаснику багатьох ненасильниць-
ких рухів за мир Дзюнсей Терасаві було відмовлено у в’їзді в Україну без повідомлення причин 
цього. Про це йому повідомили в аеропорту «Бориспіль» (Київ). За неперевіреною інформацією 
підставою для цього могли стати «списки» російських спецслужб, до яких його було внесено че-
рез публічні акції проти війни у Чечні. Наприкінці року йому таки вдалося відвідати Київ.163 

У березні тридцять народних депутатів України звернулися до Державного комітету у спра-
вах релігій із закликом не допустити переслідування пастора релігійної організації «Посольство 
                                                        
161 Докладніше про це в Інтернеті на офіційній сторінці Церкви: http://www.soborna.org.  
162 Ще складніша ситуація при підпорядкуванню релігійної громади фізичні особі, що не є центром. Це є можливим у харизма-
тичних релігійних організаціях, проте держава відмовляється визнавати офіційно такі стосунки. 
163 Буддийский монах приедет в Киев 21 декабря 2004 года // Повідомлення в Інтернеті: 
http://maidan.org.ua/static/news/1103501803.html.  

http://www.soborna.org
http://maidan.org.ua/static/news/1103501803.html
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Боже» Сандея Аделаджі. На їхню думку, МВС України незаконно не дає дозволу на його прожи-
вання в країні, термін перебування якого закінчився 14 березня.164 

Декана костелу о. Володимира Совінського (громадянин Польщі) викликали до ВВІРу і по-
відомили про якісь проблеми у оформленні документів на право здійснення душпастирської дія-
льності в Україні. Зокрема, Держкомрелігій більше двох місяців не повідомляв про погодження 
його діяльності в Україні. Тим часом, пройшов законний термін його перебування в Україні. Чис-
ленні звернення до органів влади не принесли результату, і йому довелося виїхати до Польщі на 
вимогу органів влади. 

У Дніпропетровську, Харкові та інших містах часто вимагають подвійного погодження релі-
гійної діяльності іноземців, незважаючи на вже існуюче погодження, отримане релігійним центром 
від Державного комітету у справах релігій. 

У Криму ускладнилася процедура погодження приїзду іноземних громадян, що запрошуються 
мусульманськими громадами. Всупереч статті 24 закону про релігійні організації їм доводиться 
кожного разу таке погодження здійснювати в Києві, а не в органі, що зареєстрував статут організації. 

Відділ внутрішньої політики м. Севастополя заборонив лекції викладача з Канади, мотивуючи 
це тим, що не всі зрозуміють та не всі готові до спілкування з іноземцем. 

2.3. ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА КУЛЬТОВИХ СПОРУД 
ТА КОНФЛІКТИ ПРО КОРИСТУВАННЯ КУЛЬТОВИМИ СПОРУДАМИ 

Представник Державного комітету вказав, що Церквам повернуто вже приблизно 4 тисячі 
культових споруд, а ще 300 об’єктів не можуть бути повернуті негайно у зв’язку з необхідністю 
знайти адекватне приміщення для переселення установ, що зараз займають ці споруди. Також ба-
гато споруд є культурною цінністю, і тому їхній статус регулює окреме законодавство про охоро-
ну культурної спадщини. 

Київська міська рада не виділяла земельної ділянки українським лютеранам без пояснення 
причин цього.165 

Після семитисячної демонстрації «Посольства Божого» 2 квітня, начальник управління зе-
мельних ресурсів Київської міської адміністрації А.Муховиков заявив про те, що влада виділить 
їм земельну ділянку площею 2,3 Га для будівництва храму на Осокорках у Києві.166 

Луганська міська рада відмовила УПЦ КП у виділенні земельної ділянки під будівництво 
храму. Депутати міськради визнали будівництво храмів УПЦ КП на Луганщині «чистої води 
провокацією», «клинком», який розкольники прагнуть вбити в суспільство».167 

У місті Роженьки (Луганська область) на виділеній Церкві «Слово життя» земельній ділянці 
під храмову забудову явочним порядком з волі депутатів місцевої ради було побудовано спортив-
ний майданчик. Огорожа, що розмежовувала виділену ще у 1993 році землю, була знесена. Міліція 
при цьому залишалася бездіяльною.168 Очевидно, на цій ділянці не відбувається необхідне будів-
ництво храму вже понад 10 років, проте це не позбавляє релігійну громаду права на земельну ді-
лянку. 

У Донецьку з 24 грудня тривали акції протесту християнської церкви «Слово життя», викли-
кані діями міської влади. Протягом 14 років вони не можуть отримати земельну ділянку для по-
будови храму. Тому їм довелося збиратися у орендованих приміщеннях, проте міськрада підви-
щила орендну плату, а також передала іншій особі орендоване ними раніше та відновлене ними 
приміщення по вул. Ткаченка 100. Лише 21 січня було досягнуто компромісного рішення про ви-
конання 4 вимог церкви: 

1) передати копії документів, підписаних мером, про розгляд питання передачі у власність 
будинку на сесію міськради в лютому; 

2) забрати заяву з суду про припинення мітингу Церкви; 
3) включити в комісії з розгляду цього питання представників церкви і попередити про дати 

проведення засідання комісій і сесії міськради не пізніше ніж за 2 тижні; 
                                                        
164 Сторінка в Інтернеті Релігійно-інформаційної служби України: http://www.risu.org.ua.  
165 Релігійна панорама, № 5, 2004 рік, стор. 14. 
166 Релігійна панорама, № 4, 2004 рік, стор. 23. 
167 Релігійна панорама, № 3, 2004 рік, стор. 12. 
168 Релігійна панорама, № 8-9, 2004 рік, стор. 16. 

http://www.risu.org.ua
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4) 26 січня на засіданні виконкому прийняти рішення про зміну методики розрахунку орен-
ди з урахуванням вимог релігійних організацій. 

У судовому порядку вирішили спір про культову споруду в Херсонській області. Херсонсь-
кий апеляційний суд 10 лютого 2004 року визнав претензії Єпархії Московського патріархату на 
право володіння храмом у селищі Калінінському безпідставними.169 Цим рішенням було покла-
дено край кількарічному конфлікту між церквами, що супроводжувався бійками, демонстраціями 
та публікаціями в пресі. 

Харківська обласна держадмiнiстрацiя 29 жовтня 2004 р. прийняла розпорядження №436 
про передачу частини приміщення Успенського собору м. Харкова УПЦ (МП) з подальшою (до 1 
січня 2006 року) повною передачею приміщення собору цій Церкві. Справа ускладнюється тим, 
що на це приміщення претендували УАПЦ i УПЦ-КП. У приміщенні собору розміщується Зал 
органної i камерної музики. Тривалий час повернення собору релігійним громадам відкладалося 
через вартість перенесення органу. Однак облдержадмiнiстрацiя повідомила, що знайдено спосіб 
вирішення цієї проблеми. За неофіційною інформацією така раптова передача собору пов’язана з 
підтримкою УПЦ (МП) на президентських виборах В. Януковича.170 

У Севастополі вже протягом декількох років не вирішується питання про повернення римо-
католицькій громаді Святого Климента будівлі костелу по вулиці Шмідта 1, в якому в теперіш-
ній час розташований кінотеатр «Дружба». Це відбувається, не зважаючи на численні звернення 
віруючих католиків, духовних керівників церков інших конфесій з проханням про передачу кос-
тьолу католикам. Севастопольська правозахисна група 10 березня поширила відкритий лист з 
вимогою до місцевої влади припинити порушення прав католиків у Севастополі та вжити захо-
дів до повернення належної їм культової споруди, застерігаючи від дискримінації за релігійною 
ознакою. 

У Севастополі повернуті храми віруючим, що сповідують православ’я, іслам. Проте віруючим 
католикам відкрито і постійно відмовляють у відновленні їхніх прав і поверненні костьолу. За 
дозволом влади міста в костьолі, в його алтарній частині, відкритий та постійно працює платний 
громадський туалет. У самому приміщенні храму, що переобладнано в кінотеатр, демонструються 
низькоякісні фільми (еротика та бойовики), встановлені ігрові автомати. Таким чином, храм бо-
жий перетворений на будинок розваг. 

У тому ж Севастополі існує проблема з виділенням місця для побудови соборної мечеті, хоча 
спір точиться швидше не з приводу виділення, а з приводу конкретних місць. Владою Севастополя 
затверджений план розміщення Церков, де мечеті немає місця. Тому місцева влада намагається 
виділити місце для мечеті подалі від міста або у не зручному місці, а громада мусульман навпаки 
вимагає найкращі місця для будівлі. 

Правозахисники отримали копію Генплану міста Севастополя, «Схему розміщення правосла-
вних церков», погоджену з головою міської ради міста та благословенну Архієпископом Сімферо-
польським та Кримським, а також Благочинним Севастопольського округа. Це документаль-
ний приклад дискримінаційного підходу влади щодо виділення землі для нових храмів. Це та-
кож підтверджує, що місцева влада при виділенні землі будь-якій громаді радиться з 
представниками УПЦ МП. 

У Севастополі також виділено місце для побудови храму греко-католицької громади. Прав-
да, це місце знаходиться на окружній дорозі майже за містом. Проте громада не може і там побу-
дувати щось з-за перепон сусідніх підприємців. 

Спецпідрозділ «Беркут», за твердженням керівника політико-правового управління Меджлі-
су кримськотатарського народу Надира Бекірова, примусив мусульманську громаду смт. Нікіта 
(Крим) звільнити приміщення в минулому мечеті. Це приміщення було побудоване 114 років на-
зад. Формально воно знаходиться в сфері управління Державного комітету природних ресурсів, а 
нещодавно було передано казенному підприємству «Південекогеоцентр». Проте останні роки воно 
було порожнім та закинутим. За твердженням Бекірова, приміщення мечеті використовували для 
                                                        
169 Апеляційний суд вирішив спір щодо майна між двома релігійними організаціями у Херсонській області // Інтернет-видання 
про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1076758783.  
170 Див. також з приводу цього в Інтернеті: http://www.mignews.com.ua/regions/sobor_0507.html; 
http://www.sedmica.orthodoxy.ru/35-08-05-02.php; http://www.kh.ua/about/uspen.htm; http://sedmica.orthodoxy.ru/106-21-08-03.php; 
http://www.atvc.tv/print.asp?id=55389&rand=2008935809; http://news.media-objektiv.com/city/2002/954.shtml; http://news.media-
objektiv.com/city/2004/18222.shtml. 

http://www.rupor.org/index.php?id=1076758783
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http://www.sedmica.orthodoxy.ru/35-08-05-02.php;
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http://sedmica.orthodoxy.ru/106-21-08-03.php;
http://www.atvc.tv/print.asp?id=55389&rand=2008935809;
http://news.media-objektiv.com/city/2002/954.shtml;
http://news.media
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тримання курей та виведення змій, а в нічний час там збиралися підозрілі особи, схожі на злочин-
ців. Суд підтримав підприємство і висилив громаду, незважаючи на позицію Комітету у справах 
релігій, який пропонував внести мечеть до переліку культового майна, що підлягає поверненню 
громаді. Це ще раз підтвердило безпорадність відділень Держкомрелігій у регіонах при вирішен-
ні майнових питань.171 

У Львові представники УПЦ МП скаржаться, що їм не виділяють земельну ділянку для побу-
дови кафедрального собору і будинку єпархіального управління. Вони звинувачують владу у на-
вмисному затягуванні процесу. Проте влада стверджує, що надає варіанти земель, від яких пред-
ставники УПЦ МП відмовляються, оскільки ті їм не підходять. 

Понад 500 віруючих УПЦ МП пікетували 2 червня Рівненську облдержадміністрацію з ви-
могою передати їм рівненський Свято-Воскресенський собор та приміщення колишнього єпархі-
ального управління. Представники Церкви зазначили, що відповідно до судових рішень, прийня-
тих у 1995-1997 роках, приміщення єпархіального управління повинно належати їм. Проте рі-
шення суду до сих пір не виконується, оскільки зараз там розташовані єпархіальна канцелярія і 
духовна семінарія УПЦ КП. Представники влади закликали до переговорів з УПЦ КП, запропо-
нувавши себе у якості посередника. 

Не повертається приміщення синагоги ортодоксальним іудеям в Ужгороді, в якій зараз зна-
ходиться обласна філармонія. При цьому громада не проти сусідства з філармонією і, схоже, гото-
ва до компромісного вирішення питання.172 

Парафіяни вінницької римо-католицької парафії Матері Божої Антогельської звернулися до 
Прем’єр-міністра з проханням повернути парафіяльній громаді приміщення капуцинського монас-
тиря. Раніше вони зверталися до міського голови О.Домбровського, однак не отримали відповіді.173 

В Полтаві Жовтневий районний суд задовольнив позов УПЦ КП, визначивши приналеж-
ність їй Свято-Миколаївської церкви, після 2-літнього конфлікту з громадою УПЦ МП та екс-
керівником громади УПЦ КП, що всупереч бажанню громади перейшов під юрисдикцію УПЦ 
МП та використовував майно громади в своїх підприємницьких цілях. У рішенні визнане неза-
конним подальше збереження колишнім настоятелем церкви Сергієм Знаменським печатки, ска-
рбниці і бухгалтерських документів релігійної громади УПЦ КП. Суд зобов’язав його повернути 
перераховане майно, а також ключі від церкви і заборонив екс-керівнику громади Знаменському 
надалі представлятися головою парафіяльної громади цієї церкви. Свято-Миколаївська церква з 
травня 2002 року до рішення суду про її приналежність була незаконно опечатана. У травні 2003 
року представники УПЦ МП влаштували бійку з парафіянами УПЦ КП у Полтаві, а у травні 
2002 парафіяни УПЦ КП обвинуватили УПЦ МП у захопленні Свято-Миколаївської церкви в 
Полтаві. При цьому правоохоронні органи, прокуратура та управління в справах релігії Полтав-
ської облдержадміністрації не вчинили жодних належних дій для зупинення конфлікту. Зокрема, 
правоохоронці навіть не порушили кримінальну справу за явне зловживання посадовим стано-
вищем в минулому керівником цієї релігійної громади, чим сприяли розвитку конфлікту та пору-
шенню права людей на віросповідання. Найкраще, що придумали вчинити представники влади – 
це опломбувати культову споруду, тим самим позбавивши людей права колективно сповідувати 
свою релігію та унеможлививши користування храмом протягом більше ніж двох років. Це при 
тому, що конфлікт в основному відбувався не між різними релігійними громадами за храм, а чле-
нів громади з її керівником – однією особою. Вважаємо, що у даному випадку органи влади чер-
говий раз знехтували своїм обов’язком вирішувати такі конфлікти у правовій площині . 

Духовна Рада християнських конфесій підтримала надіслане 8 листопада Звернення вірних 
ЄХБ Одеси до Президента України Леоніда Кучми, в якому автори документу прохають допомог-
ти у відновленні справедливості і законних прав одеської церкви Євангельських Християн Баптис-
тів «Воскресіння» на культове приміщення. 

Між церквою «Воскресіння» і АТ «Одеса-Турист» 30 червня 2002 року був укладений Дого-
вір оренди з правом викупу напівзруйнованого будинку площею 676 кв. м, розташованого за ад-
ресою: м. Одеса, Гагарінське плато, 5 з площею території 0,5 га. Через місяць після укладення 
цього Договору зазначений будинок було наказом гендиректора «Одеса-Турист» № 14 від 30 ве-
                                                        
171 Крымские власти ведут антимусульманский джихад // Обком, http://www.obkom.net.ua.  
172 Релігійна панорама, № 10, 2004 рік, стор. 28. 
173 Релігійна панорама, № 8-9, 2004 рік, стор. 14. 
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ресня 2000 року передано ЗАТ «Антарктика-Турист». Церква «Воскресіння» відремонтувала цей 
будинок і справно платила орендну плату та всі інші платежі і внески згідно з Договором. Коли 
церква «Воскресіння» виявила намір викупити цей будинок, то АТ «Одеса-Турист» – колишній 
власник будинку звернувся у Господарський суд Одеської області з позовом про розірвання До-
говору оренди і виселення церкви «Воскресіння». Господарський суд Одеської області прийняв 
рішення на користь АТ «Одеса-Турист». Апеляційний Господарський суд Одеської області 5 трав-
ня 2003 року скасував це рішення як таке, що не має законної підстави. При повторному зверненні 
АТ «Одеса-Турист» у Господарський суд Одеської області рішення знову було прийнято на кори-
сть церкви «Воскресіння». 

2.4. РОЗПАЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ВОРОЖНЕЧІ 

У Сімферополі місцевих скінхедів звинувачують у переслідуванні кримських татар. Про це 
заявив Меджліс кримськотатарського народу, вимагаючи розпустити організації скінхедів. За їх-
німи словами, саме вони сплюндрували пам’ятник жертвам депортації в Сімферополі. Правоохо-
ронці ж не лише заперечують наявність у Криму скінхедів, а й не ведуть їхній розшук.174 

Представники УПЦ МП зробили спробу перервати богослужіння у храмі священномученика 
Йосифа Петроградського у Дзержинську (Донецька область), який належить Істинно-Православ-
ній Церкві (ІПЦ). Московські отці заявили, що тільки УПЦ МП має право на душпастирство у 
цьому регіоні. Раніше, 18 квітня під час відправи панихіди на одному з цвинтарів міста на священ-
ників ІПЦ було вчинено напад з боку духовенства УПЦ МП. На наступний день їм було відключе-
но телефон та світло. За заявою єпархії, місцева влада вимагає зняти з церкви купол та хрест, а пред-
ставники виконкому вимагають зупинити їхню релігійну діяльність в місті.175 

Діяльність так званих антисектантських організацій породжують хвилі міжконфесійної напру-
ги. У законодавстві не існує будь-яких правових норм щодо визначення поняття «секта» чи «не-
традиційна релігія». Більше того, всі організації є рівними перед законом і жодній не може нада-
ватися перевага. У таких умовах діяльність проти так званих сектантських організацій, які на-
справді є визнаними і законно діючими в Україні релігійними організаціями, слід кваліфікувати 
як розпалювання релігійної ворожнечі, що повинно каратися відповідно до законодавства. На 
жаль, правоохоронні органи не те, що не реагують на протизаконні дії щодо розпалювання між-
релігійної ворожнечі, а й навіть іноді підтримують їх чи беруть участь у їхніх заходах. 

Особливо в цій сфері вирізняється публічна діяльність московського «борця з сектами» 
О.Дворкіна та очолюваного ним Центру допомоги жертвам деструктивних культів «Діалог». За-
сновниками таких організацій часто бувають представники УПЦ МП, що використовують такі 
механізми для утвердження власної позиції. Відверта підтримка УПЦ МП антисектантських ор-
ганізацій виявлена і на офіційній сторінці в Інтернеті УПЦ МП в рубриці «Секти». В ній зустрі-
чаються повідомлення про нехристиянські релігії, а часом сектою та розкольниками називаються 
представники УПЦ КП.176 Особливим об’єктом діяльності таких організацій є харизматичні 
християнські церкви. Вони проводять конференції та семінари, поширюють друковані та елект-
ронні матеріали, в яких відверто натравлюють людей на ті чи інші офіційно визнані в Україні 
релігійні організації, після чого відбуваються конфлікти та сутички на релігійному ґрунті, неза-
конно зупиняються богослужіння та здійснюється моральний та фізичний тиск на представників 
релігійних організацій, що на думку Центру «Діалог» є сектами. 

Зокрема, після «просвіти» Центру «Діалог» міжрелігійні конфлікти виникли 13-14 травня у 
Донецьку та Горлівці.177 
                                                        
174 Релігійна панорама. № 3, 2004 рік, стор. 24; № 4, 2004 рік, стор. 24-25. 
175 Релігійна панорама. № 4, 2004 рік, сто. 17. 
176 Ось приклад такого повідомлення в рубриці «секти та єресі»: «02.04.2004. ЛУГАНСЬК. Подолана чергова провокація розко-
льників. На останній сесії міськрада обласного центру остаточно відмовила розкольницькій громаді «Київського патріархату» у 
виділенні землі в центрі міста під будівництво кафедрального собору. Заява, написана на ім’я мера Луганська Євгенія Бурлаче-
нка, за допомогою якого малочисельна громада представників УПЦ-КП (ледве нараховує два-три десятка прихожан) активно 
добивалася виділення землі, обурила православну громадськість. Оскільки на Луганщині реально діють лише дві малочисельні 
розкольницькі громади, які взагалі не мають ніякого впливу на розвиток релігійного життя в регіоні, та більш необґрунтованою 
стала їхня претензія на елітну земельну ділянку. Віруючі Луганщини за декілька днів зібрали декілька тисяч підписів проти та-
кого наміру, які і були взяті до уваги міською владою.» Джерело: http://www.orthodox.org.ua  
177 Докладніше див. Релігійна панорама, № 5, 2004 рік, стор. 55-56. 
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Вважаємо, що влада повинна належно реагувати на прояви відвертого розпалювання міжре-
лігійної ворожнечі та розпалювання конфліктів. 

2.5. ІНШІ ПОРУШЕННЯ 

У Дніпропетровську продовжує діяти Положення про проведення масових заходів у м. Дні-
пропетровську, що затверджене рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 
від 21 серпня 2004 року № 2207. Незаконність цього акту обумовлюється декілька чинниками, 
про які можна докладніше прочитати в розділі щодо свободи мирних зібрань. Проте цікавим є те, 
що даним положенням встановлено особливий порядок проведення мирних зібрань релігійними 
організаціями, що суперечить закону про свободу совісті та релігійні організації, а також встано-
влює дискримінацію за ознакою релігії. Пункт 16 Положення зазначає, що: 

«Релігійні заходи за межами передбачених Законом України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» місць та будівель проводяться кожного разу з дозволу виконкому міської ради після 
розгляду мети та програми проведення заходу управлінням внутрішньої політики міської ради». 

Правозахисники надіслали скаргу до міської прокуратури Дніпропетровська про суперечність 
даного положення нормам Конституції та законів України, проте вона залишилася без реакції. 

Представники УАПЦ вказували на створення для них перешкод у задоволенні релігійних 
потреб військовослужбовців, а також звертали увагу на факти, коли для здійснення релігійних 
відправ у місцях позбавлення волі їх примушували отримати дозвіл від священників УПЦ МП. 

Зафіксовані випадки порушення трудових прав через релігійні переконання: звільнення з 
роботи, примус роботи на релігійні свята тощо. 

На клопотання священика Московського Патріархату с. Мурафа Краснокутського району у 
січні 2004 року Харківське обласне управління освіти зажадало від директора школи в с. Мурафа 
звільнити з роботи священика УАПЦ Михайла Миронова, котрий почав викладати в селі англій-
ську мову (о. Михайло Миронов навчався на факультеті іноземних мов). Формальною причиною 
стало – незакінчена вища освіта викладача. Тепер учні в селі не вивчатимуть англійську мову че-
рез небажання чиновників допустити до педагогічної праці священнослужителя УАПЦ. О. Михай-
ло Миронов звернувся за допомогою до комісії Верховної Ради з питань культури Леся Танюка 
та до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової.178 

3. УЧАСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ179 

Виборча кампанія 2004 року відзначилась масовим використанням релігійних організацій 
з метою впливу на вибір громадян через їхні релігійні переконання. В основному це можна пояс-
нити тим, що за даними соціологічних досліджень релігійні організації на початок 2004 року ма-
ли найвищий кредит довіри у населення. Фактично мало місце сплановане маніпулювання свобо-
дою совісті людей. При цьому органи влади не вчинили жодних дій для зупинення цієї практики. 

У демократичному суспільстві неприпустимим є використання релігійних переконань для 
політичної агітації, що безперечно є втручанням у приватне життя громадян та порушенням 
свободи думки та віросповідання. 

Основними учасниками виборчої кампанії стали УПЦ МП, «Посольство Боже», іудейські 
громади180 та інші організації. 

Правозахисні організації181 поширили 19 листопада відкрите звернення182, в якому вказали, 
що така практика порушує законодавство та свободу совісті й релігії. 
                                                        
178 Див. в Інтернеті: http://www.uaoc.org.ua/hpe/News/news2004/newsjanuary2004.htm#S12 
179 Ми не наводимо вичерпний перелік фактів. Більше інформації про роль релігійних організацій у виборчому процесі можна 
знайти у підбірці новин на сторінці Релігійно-інформаційної служби України в Інтернеті: 
http://www.risu.org.ua/ukr/news/hot_theme/2004/vybory2004.  
180 Див., наприклад, в Інтернеті: http://maidan.org.ua/static/news/1100806687.html.  
181 Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Севастопольська правозахисна група, Центр 
правових та політичних досліджень «СІМ» (м. Львів) та Херсонська обласна організація Комітету Виборців України. 
182 Текст звернення доступний на сторінці Інтернет-видання про права людини РУПОР: 
http://www.rupor.org/index.php?id=1100857761.  
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Севастопольська правозахисна група у відкритому зверненні від 15 вересня звернула увагу 
на те, що штаб В.Януковича у Севастополі координує свої дії з релігійними організаціями, про 
що відкрито заявив на своєму відкритті.183 

Управління справами УПЦ МП виступило з роз`ясненнями щодо пастирської практики в 
умовах президентської кампанії, в яких допустило перекручення законодавства. Зокрема, у цих 
роз’ясненнях йшлося про заборону агітації виключно у приміщеннях храмів та під час богослу-
жінь, що звужує загальну заборону, встановлену законодавством. Але практика показала, що не 
було дотримано навіть цієї вимоги. 

Випадки агітації представниками церков були зафіксовані з боку УПЦ МП у Севастополі, 
Луганську, Кіровограді, Сарнах, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Донецьку та багатьох інших 
містах та селах. Агітація відбувалася, як у самих Церквах після богослужінь, так і в окремих ін-
терв’ю, виступах чи публічних заявах. 

На східній Україні, в тому числі в будівлях церков, активно поширювалися незаконні листів-
ки без вихідних даних на підтримку кандидата у Президенти В.Януковича, що містять явні озна-
ки розпалювання релігійної ворожнечі та нетерпимості, а також пряму агітацію УПЦ МП за цього 
кандидата. 

УПЦ МП провело низку Хресних походів на підтримку кандидата у Президенти В.Януковича, 
що є формою прямої агітації і, відповідно, незаконною діяльністю релігійних організацій. 

У програмі «Закрита Зона» на «5 каналі» були оприлюднені аудіозаписи, в яких доводиться 
участь УПЦ МП в агітації за кандидата у Президенти В.Януковича. Зокрема, була оприлюднена 
розмова, що відбулася вдень після першого туру виборів 6 листопада, між отцем Віталієм Косо-
вським та одним з керівників штабу Януковича Юрієм Левенцем. Вони говорять про оплату 
агітаційних послуг священників. За їхніми словами, були організовані спеціальні зустрічі зі свя-
щениками, на яких роздавали агітаційну літературу та були складені «відомості» оплати їхніх 
послуг. Після цієї розмови у церквах, які належать УПЦ МП, масово почали роздавати агіта-
ційну літературу за Януковича і проти Ющенка. 

Пізніше ЗМІ та Інтернет-видання були переповнені повідомленнями з приводу випадків пря-
мої агітації священників УПЦ МП за одного з кандидатів у Президенти.184 

Клірик храму Св. Феодосія Чернігівський протоієрей Сергій Іваненко-Коленда 23 листопада 
виступив з публічною заявою, де оприлюднив факти, що в храмах Чернігівської єпархії УПЦ МП 
чимало священиків через тиск влади та церковного керівництва проводили агітацію за кандидата 
на посаду Президента В.Януковича. Зокрема, в особі правлячого архієрея, благочинних та дуже 
багатьох священників грубо порушувалось чинне законодавство шляхом відкритої агітації, для 
чого використовувались храми, де лунали прямі заклики до голосування виключно за одного ка-
ндидата і поширювалися неправдиві відомості про іншого. У храмах також роздавалися листівки, 
газети агітаційної спрямованості. Такі дані були надані по Троїцькому та Спаському соборах Чер-
нігова, храмах Городні, Березного, Корбюківки, Куликівки та багатьох сіл. Єпископ Чернігівський 
та Ніжинський УПЦ МП Амвросій (Поликопа) особисто виступив у 17 районних газетах області 
з агітацією за Януковича. Реакцією на оприлюднення цих фактів стали погрози на адресу прото-
ієрея Сергія, вимоги «розкаятись», спростувати заяву та залишити місто. Після того, як священик 
відмовився, єпископ Чернігівський Амвросій видав наказ від 3 грудня про заборону його в свяще-
нослужінні.185 

У свою чергу, УГКЦ оприлюднила спеціальну Інструкцію з приводу того, як повинні діяти 
священнослужителі у передвиборчий час. Священнослужителі не можуть організовувати політич-
ні віча, проте можуть брати в них участь як громадяни, а їхня присутність має бути розважливою 
та виправданою. Вони також не можуть вказувати на підтримку конкретної особи, акцентуючи 
увагу на критичному мисленні, обережності у висловлюваннях і заохоченні до виконання грома-
дянських обов’язків. 

Синод єпископів Києво-Галицької митрополії УГКЦ заборонив священикам Церкви балоту-
ватися до державних органів влади всіх рівнів. Він дозволив їм балотуватися до органів місцево-
                                                        
183 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1095256225.  
184 Див., наприклад, в Інтернеті: http://maidan.org.ua/static/news/1097944179.html; http://obkom.net.ua/articles/2004-
11/19.1101.shtml; http://www.rupor.org/index.php?id=1095757036. 
185 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1103127052 
та http://www.rupor.org/index.php?id=1102669906.  

http://www.rupor.org/index.php?id=1095256225
http://maidan.org.ua/static/news/1097944179.html
http://obkom.net.ua/articles/2004
http://www.rupor.org/index.php?id=1095757036
http://www.rupor.org/index.php?id=1103127052
http://www.rupor.org/index.php?id=1102669906
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го самоврядування з дозволу місцевого єпарха, при цьому вони не повинні це робити від імені 
будь-якої політичної партії.186 

Протягом грудня релігійна організація «Посольство Боже» утворила спеціальну агітаційну 
сцену на Майдані Незалежності в Києві, звідки лунала агітація з кандидата у президенти В.Ющен-
ко. Співи на кшталт «Ісус – наш Господь!» чередувалися зі скандуванням «Так! Ющенко». Також 
ними поширювалась спеціальна агітаційна література. 

Цікаво повів себе спеціальний орган державної влади з питань релігій. Державний комітет 
просто усунувся від цієї проблеми187, заявивши, що немає важелів впливу на цю ситуацію.188 І під-
сумував, що необхідно змінювати закон. Начебто, не існує повноважень щодо припинення орга-
нізацій, що здійснюють таку діяльність. Але мова йде про те, що Державний комітет навіть не 
виступив публічно з цієї тематики, не надіслав попереджень до організацій та взагалі не здійснив 
жодної дії, що тільки додає аргументів до його скасування. 

Ми вважаємо неприйнятним примушування людини обирати Президента України під тис-
ком кліру і загрозою відлучення від причастя. Ми вважаємо неприйнятними випадки морального 
примусу та залякування вірних Церкви з боку низки священників та єпископів, вважаючи це 
грубим порушенням права на вільний вибір, що є підвалиною виборчого процесу. За такого пси-
хологічного тиску людина втрачає свободу вибору, а сам примус немає нічого спільного із засад-
ничою ідеєю проведення вільних виборів. 

Така практика порушує не лише закріплений Європейською конвенцією про захист прав 
людини та основних свобод принцип нейтралітету держави, закріплений Конституцією України 
принцип відділення церкви від держави, але й Закон України «Про свободу совісті і релігійні ор-
ганізації», що передбачає не лише те, що релігійні організації не беруть участі у діяльності полі-
тичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, але й не ведуть агітації 
(стаття 5 цього Закону). 

Відповідальність за порушення статті 5 Закону для релігійних організацій встановлена до-
статньо чітка. У частині 3 статті 16 цього ж закону визначено, що за політичну агітацію релігійни-
ми організаціями (порушення вимог статті 5) такі організації можуть бути примусово ліквідовані 
у судовому порядку. Суд уповноважений розглядати такі справи за заявою органу, що здійснив 
реєстрацію релігійної організації (Держкомрелігій, місцеві адміністрації), або прокуратури. 

Проте у жодного органу влади не виникло бажання зупинити таку практику. Це повністю 
стосується й органів місцевої влади, що могли у судовому порядку забороняти протизаконні ма-
сові акції (походи, мітинги та демонстрації) релігійним організаціям. 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ 

1. Привести українське законодавство у відповідність до вимог статті 9 та 11 Європейської 
конвенції про захист прав людини та основних свобод у світлі судової практики Європейського 
суду з прав людини, зокрема, щодо забезпечення нейтралітету держави, можливості релігійній 
громаді отримати статус юридичної особи та вільно відправляти релігійні культи. 

2. При розробці нової редакції закону про релігійні організації перенести акцент з перевір-
ки організації при реєстрації на моніторинг їхньої діяльності: відповідно скоротити та спростити 
реєстрацію релігійних організацій, прирівнявши цю процедуру принаймні до реєстрації об’єднань 
громадян. 

3. Усунути дискримінацію при реєстрації статутів релігійних громад та чітко визначити під-
стави відмови у реєстрації або скасування реєстрації статутів релігійних громад. 

4. Державні органи не повинні втручатися у внутрішньоцерковні справи, зокрема, щодо ство-
рення єдиної помісної православної церкви. 

5. Запровадити дієві механізми запобігання дискримінації за релігійною ознакою, особливо 
у кримінально-виконавчій системі, соціальній сфері та сфері трудових відносин. 
                                                        
186 Релігійна панорама, № 7, 2004 рік, стор. 15. 
187 За винятком спільної заяви з головними порушниками законодавства, що невинно зазначили про необхідність внесення змін 
до законодавства та встановлення відповідальності за релігійну агітацію: 
http://www.derzhkomrelig.gov.ua/current.html.  
188 Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?id=1102609266.  
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6. Правоохоронні органи повинні належно реагувати на випадки розпалювання релігійної 
ворожнечі, особливо з боку домінуючих релігійних організацій, та суб’єктів, що здійснюють боро-
тьбу з організаціями, які є на їхню думку, сектами. 

7. З метою усунення дискримінаційної адміністративної практики та конфліктів між церква-
ми прийняти чіткі правові норми щодо підстав, порядку та термінів повернення культового май-
на церков. Також доцільно розробити детальний план повернення культового майна з визначенням 
цих процедур в часі щодо кожного об’єкту. У разі неможливості повернення такого майна необхід-
но передбачити надання певної компенсації, зокрема, на будівлю нових культових споруд. 

8. Спростити доступ священників усіх релігій до закладів кримінально-виконавчої системи, 
Збройних сил України та запровадити доступ капеланів в усі порти України відповідно до міжна-
родних норм. 

9. Місцевим органам влади слід переглянути прийняті ними правові акти, що встановлюють 
дискримінаційні положення, а також додаткові, непередбачені законом обмеження права на свобо-
ду віросповідання при проведенні мирних зібрань, оренди приміщень, виділення земельних діля-
нок та повернення культових споруд.
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VIII. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ189 

Інформація – це повітря демократії. Лише обізнане суспільство може здійснити контроль за 
діяльністю влади, щоб примусити її служити громадським інтересам. І навпаки, погана влада по-
требує таємності, щоб поховати власну неефективність, марнотратство і корупцію. Тому відкри-
тість влади, оприлюднення інформації про те, що саме і як вона засекречує, є завжди актуальним 
політичним питанням, лакмусовим папірцем, що свідчить про її реальні наміри і плани. 

Україні дістався в спадок важкий тягар тоталітарного минулого, коли протягом десятиріч прак-
тично вся державна діяльність була засекреченою, а намагання дістати інформацію й розповсюджу-
вати її трактувалося як антидержавна діяльність. Втім радянська влада ховала свої злочини, розвал 
економіки, власні доходи, пільги і привілеї тощо. І позбавитись цього сумного посагу досить таки 
важко, бо рецидиви минулого за роки незалежності стали надто частими. Один з таких рецидивів – 
усталена практика незаконного засекречування інформації органами державної влади. 

Право на доступ до інформації є однією зі складових права на інформацію, яке закріпле-
не статтею 34 Конституції України: «Кожен має право вільно збирати, зберігати, використо-
вувати й поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір». Здійснен-
ня цього права може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розго-
лошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередже-
ності правосуддя». 

Цей перелік підстав для обмеження доступу до інформації є вичерпним. На жаль, стаття 34 
Конституції не містить вимоги статті 10 Європейської конвенції захисту прав людини та основ-
них свобод, що ці обмеження мають бути «необхідними в демократичному суспільстві». 

Реалізація права на доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні органів державної 
влади та місцевого самоврядування, підтримується також конституційним правом на звернення, яке 
гарантується статтею 40 Конституції. Ця стаття зобов’язує органи державної влади та місцевого са-
моврядування, їхніх посадових та службових осіб розглядати усні чи письмові звернення, індивідуа-
льні або колективні, і давати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін. Цей термін ви-
значений законом «Про звернення громадян» і становить один місяць. 

Конституційне обмеження права на доступ до інформації про особу встановлюється статтею 32 
Конституції, яка забороняє збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інфор-
мації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної без-
пеки, економічного добробуту та прав людини. Питання захисту персональних даних висвітле-
не в розділі, присвяченому праву на приватність. У цьому розділі ми обмежимося розглядом 
доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні органів державної влади та місцевого са-
моврядування. 

Розрізняють пасивний та активний доступ до інформації, тобто отримання інформації через 
створені органами державної влади та місцевого самоврядування канали комунікації та шляхом 
інформаційних запитів щодо отримання відомостей або про доступ до матеріалів. Слід розрізня-
ти також доступ до парламентської, урядової та судової інформації, а також до інформації, якою 
володіють приватні та недержавні юридичні особи. Суттєвими складовими права на доступ до 
інформації є доступ до документів та доступ до публічних слухань – парламентських, урядових, 
судових, тощо. 
                                                        
189 Підготовлено головою правління УГСПЛ та співголовою ХПГ Євгеном Захаровим, співголовою ХПГ Іриною Рапп та членом 
ХПГ Юрієм Чумаком. 
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1. ДОСТУП ДО ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

1.1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Доступ до інформації, окрім вищезазначеного, регулюється Законом України «Про інформа-
цію», який набув чинності в жовтні 1992 року, і Законом України «Про державну таємницю», 
який діє із січня 1994 року. Ухвалення цих законів було безперечним досягненням молодої дер-
жави. Ще до прийняття Конституції вони визначали таку систему стосунків і зобов’язань у цій 
галузі, які є, зазвичай, притаманними демократичним державам. 

Стаття 10 Закону «Про інформацію» визначає гарантії права на інформацію: вона зобов’язує 
державні установи всіх рівнів інформувати про свою діяльність та про ухвалені рішення, а стаття 
21 визначає засоби оприлюднення офіційної інформації, включно з безпосереднім її наданням 
зацікавленим особам (усно, письмово чи в інший спосіб). 

Слід відзначити також розпорядження Президента України від 28 березня 1996 року «Про 
заходи щодо підвищення рівня інформованості населення України про головні напрямки держа-
вної політики». Згідно із цим розпорядженням всі ланки виконавчої влади (Кабінет Міністрів, 
Адміністрація Президента, міністерства та інші центральні установи, обласні, міські й районні 
держадміністрації) мусять налагодити систему постійного інформування населення про актуаль-
ні питання внутрішньої та зовнішньої політики держави. Для цього пропонується запровадити 
щомісячні Дні інформування, передбачивши в них участь керівників та інших відповідальних 
працівників органів виконавчої влади. Більшість міністерств та відомств, місцевих адміністрацій 
справді, систематично влаштовують брифінги за допомогою створених у їхній структурі прес-
служб. 

У зв’язку із цією темою слід зазначити також розпорядження Президента від 23 листопада 
1995 року «Про координацію роботи прес-служб та інформаційно-аналітичних підрозділів орга-
нів державної виконавчої влади», у якому фактично вибудовується вертикаль прес-служб всіх 
органів виконавчої влади. Обов’язок узгоджувати роботу всіх прес-служб покладено на Прес-
службу Президента України, якій доручено забезпечити проведення щомісячних брифінгів для 
керівників прес-служб Кабінету Міністрів, міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади. Всі прес-служби зобов’язані координувати з Прес-службою Президента підготовку мате-
ріалів, що передаються ЗМІ та «містять оцінки зовнішньої та внутрішньої політики держави, які 
можуть мати важливий суспільний резонанс»; прес-служби повинні також щотижня інформувати 
Прес-службу Президента про заходи, які проводитимуться органами державної влади та посадо-
вими особами спільно зі ЗМІ. 

На наш погляд, ці розпорядження, покликані, здавалося б, зробити офіційну інформацію 
більш досяжною, призводять, навпаки, до обмеження свободи інформації, жорсткого державного 
регулювання процедури її одержання. Утворені Центри громадських зв’язків, прес-служби тощо 
часто-густо виступають засновниками своїх видань і, таким чином, насправді є радше засобами 
пропаганди, ніж джерелом об’єктивної та достовірної інформації. Замість обслуговування інте-
ресів суспільства (адже метою їх утворення було забезпечення прозорості діяльності держав-
них органів та установ), вони обслуговували інтереси конкретних державних органів. При цьо-
му, монопольно володіючи певним обсягом інформації суспільного характеру, часто обмежу-
вали її надання журналістам та пересічним громадянам. 

Стаття 29 Закону забороняє обмеження доступу до відкритої інформації, хоча й передбачає 
переважне право на одержання інформації громадянами, яким інформація потрібна для виконан-
ня своїх професійних обов’язків, що з огляду на статтю 45 про рівні права всіх учасників інфор-
маційних стосунків, видається дещо сумнівним. 

Перелік документів та інформації, яка не підлягає передачі для ознайомлення, міститься в 
статті 37. Це, зокрема: 

– інформація, яка у встановленому порядку визнана державною таємницею; 
– конфіденційна інформація; 
– інформація про оперативну й слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу орга-

нів дізнання та суду в тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним захо-
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дам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право на справедливий та об’єктивний розгляд спра-
ви судом, створити загрозу життю чи здоров’ю будь-кого; 

– інформація, що стосується приватного життя громадян; 
– внутрішньовідомче службове листування, пов’язане з процесом прийняття рішень, які ще 

не прийняті; 
– інформація фінансових установ, що підготовлена для контрольно-фінансових відомств; 
– інформація, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими та нормативни-

ми актами. 
Докладніше про обмеження свободи доступу до інформації викладено нижче. 
Стаття 32 Закону «Про інформацію», що стосується запиту про офіційну інформацію, зо-

бов’язує державні установи «надавати інформацію, що стосується їхньої діяльності, письмово, 
усно, по телефону чи використовуючи публічні виступи своїх посадових осіб». Таке формулю-
вання дозволяє чиновникам не надавати, наприклад, письмових відповідей на конкретні запити, 
посилаючись на публічні виступи посадових осіб свого відомства, хоча та ж сама стаття визначає 
запит як письмове звернення з проханням про надання інформації в письмовій або усній формі, – 
тобто форму відповіді визначає автор запиту. Інший вид інформаційного запиту – вимога про 
надання доступу до будь-якого відкритого документу, який знаходиться в розпорядженні органів 
влади та місцевого самоврядування, для ознайомлення з його змістом. 

Для реалізації права на доступ до інформації дуже суттєвими є питання відповідальності. 
Цьому присвячені статті 35 та 48 про порядок оскарження протиправних дій державних установ 
у сфері інформації: такі дії оскаржуються або в державній установі вищого рівня, або в суді. 

Окрім того, стаття 47 Закону про відповідальність за порушення законодавства про інфор-
мацію передбачає дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відпові-
дальність згідно із законодавством України, у тому числі й за необґрунтовану відмову від надан-
ня інформації та необґрунтоване віднесення інформації до категорії відомостей з обмеженим до-
ступом. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпе-
чення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова», прийнятий парламентом 
3 квітня 2003 року, вніс зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, доповнивши йо-
го статтею 212-3. Вона визначає відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у 
випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи від-
повідно до законів України «Про інформацію» та «Про звернення громадян». При цьому зазначає-
ться, що «посадові особи, на яких поширюється дія Закону України «Про боротьбу з корупцією», 
притягуються до відповідальності за такі діяння відповідно до Закону України «Про боротьбу з 
корупцією». 

Проте нам невідомі випадки серйозних розглядів, й особливо на судовому рівні, у цій галузі, 
хоча випадки невмотивованих відмов у наданні інформації у відповідь на запити, випадки дові-
льно витлумачених тверджень про обмеження надання інформації, та й просто випадки відсутно-
сті будь-яких відповідей на запит зустрічаються доволі часто, особливо на місцевому рівні. 

Закон «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації» зобов’язує органи державної влади та 
місцевого самоврядування надавати ЗМІ повну інформацію про свою діяльність через відповідні 
інформаційні служби органів державної влади та місцевого самоврядування, забезпечити журна-
лістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну таєм-
ницю», не чинити на них будь-якого тиску і не втручатися в їхній виробничий процес (стаття 2 За-
кону). Але було багато випадків обмеження доступу до сесій місцевих рад та регіональних дер-
жавних адміністрацій. 

1.2. ДОСТУП НА ОФІЦІЙНІ ЗАХОДИ 

Незважаючи на проголошені демократичні принципи, органи державної влади, починаючи з 
Кабінету Міністрів і закінчуючи місцевими адміністраціями, органи місцевого самоврядування 
часто чинили перешкоди журналістам у доступі на офіційні заходи. 

Зазвичай, проблеми у акредитації виникали після оприлюднення критичних матеріалів щодо 
представників влади. Наприклад, протягом минулого року у так званий президентський пул 
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(група журналістів, що за державний рахунок супроводжує Президента чи інших урядовців у ві-
зитах за кордоном для висвітлення їхньої діяльності) не допускалися журналісти опозиційних 
ЗМІ (телеканали «5 канал», «Тоніс», ТРК «Ера», «газети «Дзеркало тижня», Інтрнет-видання 
«Українська правда», «Громадське радіо»), які часто їздили у такі поїздки за кошти міжнародних 
донорських організацій. При цьому, коли до влади прийшов інший Президент, ситуація поміняла-
ся до навпаки – тих почали брати, а інших – ні. Звичайно, така дискримінаційна політика в прин-
ципі здійснюється без жодних правових підстав. 

Найхарактерніші приклади: 
1. Прес-служба Президента України 23 січня позбавила акредитації журналіста агентства 

France-Press Ганну Цуканову на прес-конференцію Президентів України та Росії. Того ж дня 
Прес-служба Президента України анулювала акредитацію кореспондента «Української правди» 
Сергія Лещенка на висвітлення зустрічі Леоніда Кучми і Володимира Путіна. 

2. Знімальну групу ICTV не пустили на Інтернет-конференцію міністра палива та енергетики 
Єрмілова, що проходила 4 лютого. 

3. Серед неакредитованих представників ЗМІ Харківщини на Всеукраїнську нараду з про-
блем машинобудування, на яку прилетів 2 березня до Харкова Президент України Леонід Кучма, 
опинилася кореспондент Радіо «Свобода» у Харкові Вікторія Маренич. 

4. Головного редактора газети «Кремінь» Ольгу Оленич не допустили на прес-конференцію 
в УМВС Кременчука. У суботу, 24 квітня, редактор оголосила сухе голодування, протестуючи 
проти утисків свободи слова відносно української незалежної преси, зокрема, її газети. 

5. Представників недержавних вінницьких ЗМІ – ІА «Контекст-медіа», газет «33 канал» та 
«RIA» не допустили на заходи та об’єкти, які відвідав 9 червня під час візиту Прем’єр-міністр 
України Віктор Янукович у Вінницькій області. 

6. Журналіста Радіо «Свобода »Володимира Бойка не пустили на прес-конференцію Генера-
льного прокурора Геннадія Васильєва, яка відбувалась 22 вересня. 

7. 12 жовтня в Харківському Палаці спорту «Локомотив» кандидат у Президенти Віктор 
Янукович зустрічався з молоддю. На зустріч намагалися потрапити приблизно 20 студентів – 
прибічників Віктора Ющенка. Поряд була знімальна група новин АТН (7-й канал). Робітники мі-
ліції затримали студентів та відтіснили журналістів, завадивши їх роботі. У прес-секретаря місце-
вого штабу «Наша Україна» Андрія Войцеховського двоє в цивільному одязі вихопили відеока-
меру та вкинули її до фонтану. 

8. 15 херсонських журналістів переважно недержавних ЗМІ 24 листопада не пропустили на 
позачергову сесію обласної ради. На ній планувалося прийняти резолюцію, що стосується полі-
тичної обстановки в Україні й ставлення до неї херсонських депутатів. 

9. 9 листопада 2004 року суддя Суворовського місцевого суду Херсону Наталя Грідіна забо-
ронила журналістам незалежних ЗМІ бути присутніми при розгляді скарги Любові Єремічевої на 
неправомірні дії губернатора області (тоді ще – Сергія Довганя). 

10. 24 листопада 2004 року міський голова м.Ч угуєва Харківської області Галина Мінаєва 
заборонила бути присутніми на пленарному засіданні Чугуївської міської ради журналістам Сер-
гія Рогозину та Роману Гноєвому (останній, до речі, на той час працював кореспондентом газети 
«Новини Чугуєва» – друкованого органу ради!). Із залу засідання також примусово, навіть без 
голосування, видаляли кореспондента газети «Точка зору» Юрія Чумака. 

1.3. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ВИБОРІВ 

Проблема доступу до публічних заходів під час виборчих кампаній 2004 року набула особ-
ливої гостроти. 

Надзвичайно резонансна ситуація гострого політичного протистояння в Мукачевому на по-
чатку 2004 року не могла не привернути величезного інтересу мас-медіа. Ставлення до преси, 
продемонстроване владою і певними представниками зацікавлених політичних сил під час мука-
чівських виборів, стало дуже показовим – перш за все з позиції висвітлення майбутніх президе-
нтських виборів. Методи «роботи з пресою» у Мукачевому вразили не стільки особливою оригі-
нальністю, скільки абсолютно відвертою, неприхованою зневагою до закону, яку проявила місцева 
влада (за повною підтримкою столичних можновладців) – йдеться як про виборче законодавство, 
так і про законодавство інформаційне. Схема ізоляції представників ЗМІ від інформації про хід 
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виборчої кампанії та ходу голосування в Мукачевому була надзвичайно простою, вона не перед-
бачала жодних технологічних хитрощів. Значна кількість представників ЗМІ, які прибули до 
Мукачева за кілька днів до дня голосування, елементарно не допускалися в приміщення терито-
ріальної виборчої комісії. Приміщення просто блокувалося посиленими нарядами міліції, які по-
силалися на відповідне розпорядження голови ТВК. Зв’язатися із самим головою ТВК було не-
можливо, офіційних відмов не було, вручити скарги на перешкоджання журналістській діяль-
ності фактично не було кому. Не залишалось нічого іншого, як складати відповідні акти про 
порушення і звертатися до суду з оскарженням дій ТВК. 

У цілому, за даними Київської незалежної медіа-профспілки, під час подій у Мукачевому 
було зафіксовано 15 випадків незаконної відмови журналістам у наданні інформації. 

Закон «Про вибори Президента України» визначає, що «виборчі комісії є спеціальними ко-
легіальними державними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення 
виборів Президента України» (частина перша статті 22). Крім того, у частині четвертій статті 14 
зазначається, що «виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
посадові і службові особи цих органів зобов’язані в межах своїх повноважень і компетенції на-
давати представникам засобів масової інформації необхідні їм відомості щодо підготовки та про-
ведення виборів». Представникам ЗМІ гарантується безперешкодний доступ на всі публічні за-
ходи, пов’язані з виборами. А в день виборів, на підставі частини 9 статті 28 вони мали право 
«бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії» (за умови, що їх не більше двох 
осіб від кожного засобу масової інформації). 

Задля приховування зловживань під час виборчої кампанії представникам преси чинилися 
всілякі перешкоди в доступі на виборчі дільниці. Відмова в доступі до інформації на виборчих 
дільницях – це порушення стало «хітом» жовтня і листопада саме «завдяки» виборчим махінаціям. 
За жовтень-листопад було зафіксовано 64 таких випадки (йдеться лише про випадки, які стали 
відомими і були відображені у ЗМІ). Симптоматично, що більшість таких порушень зафіксовані 
в тих регіонах, де спостерігалася найбільша кількість порушень та фальсифікацій – у Харківсь-
кій, Сумській, Кіровоградській, Донецькій та Луганській областях. 

З кінця листопада – початку грудня ситуація з використанням адмінресурсу в ході виборчої 
кампанії істотним чином змінилася. Помаранчева революція привела до того, що нечувана досі 
суспільна активність українців змусила значну частину чиновництва повірити в невідворотність 
серйозних змін. А, отже, за звичаєм усілякої бюрократії, спробувати знайти своє місце в нових 
умовах. Можливо тому спроби фальсифікацій, як і спроби перешкодити відкритому інформуван-
ню про хід переголосування, носили, можна сказати, «залишковий» характер. І хоча відмова від 
доступу до інформації залишалась найпоширенішим порушенням грудня – причому з цілком оче-
видною регіональною орієнтацією на східні та південні області –все ж недавнього розмаху їм уже, 
на щастя, бракувало. З 19 зафіксованих моніторингом випадків лише п’ять відбулися у Центрі та 
на Заході (у Закарпатті), решта – на Сході і Півдні. Цей факт теж може послужити своєрідною ха-
рактеристикою для визначення рудиментів адмінресурсу. 

Частина відмов у ході голосування, вже традиційних для днів виборів, стосувалася предста-
вників Комітету виборців України, які, позбавлені законодавчого права офіційно спостерігати за 
ходом виборів, змушені були акредитувати своїх спостерігачів за посвідками газети «Точка зору». 

Більшість приводів для не допуску на дільниці мотивувалися доволі надуманими, але фор-
мально можливими причинами на зразок: неправильне оформлення журналістських посвідчень 
(немає фотографії, підпису, прострочений термін). Втім, фіксувалися й випадки, коли журналістів 
не допускали на дільниці без будь-яких пояснень. 

Слід зауважити, що звернення до суду у випадках таких надуманих причин відмови в допуску 
журналістів до виборчих дільниць завжди закінчувалося рішенням суду на користь журналістів. 

1.4. ДОСТУП ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

Стаття 57 Конституції проголошує: «Кожному гарантується право знати свої права й обов’я-
зки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки громадян, мають 
бути доведені до відома населення в порядку, встановленому законом. Закони та інші но-
рмативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома насе-
лення у порядку, встановленому законом, є нечинними». 
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Закон про порядок оприлюднення нормативно-правових актів був прийнятий парламентом, 
але Президент Кучма скористався правом вето, яке парламент не зміг подолати. Відсутність зако-
ну негативно впливає на характер доступу до нормативно-правових актів. 

Так, є Указ Президента №503 від 10 червня 1997 року «Про порядок офіційного оприлюд-
нення нормативно-правових актів та набрання ними чинності», з якого випливає, що укази і роз-
порядження, які не стосуються прав і свобод громадян, поширюються шляхом безпосереднього 
доведення до відома зацікавлених громадян, органів державної влади і місцевого самоврядуван-
ня. А на практиці це означає, що велика кількість нормативно-правових актів не оприлюднюють-
ся. Досі існує велика кількість закритих відомчих інструкцій, які для працівників відповідних ві-
домств важать більше, ніж Конституція і закони України. 

Прийняті Верховною Радою закони і постанови друкуються в офіційних виданнях українсь-
кою та російською мовами – в «Відомостях Верховної Ради України» та парламентській газеті 
«Голос України». З 1997 року почав виходити друкований орган Міністерства юстиції – «Офі-
ційний вісник України», який містить усі зареєстровані в Єдиному реєстрі Міністерством юстиції 
нормативні акти без обмежувальних грифів доступу. Недержавні ЗМІ можуть оприлюднювати 
офіційні документи органів державної влади та місцевого самоврядування тільки на підставі угоди 
між органом, що прийняв документ, та редакцією ЗМІ (стаття 22 Закону «Про порядок висвіт-
лення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засоба-
ми масової інформації»). Взагалі діяльність Верховної Ради та інших органів державної влади 
висвітлюється в ЗМІ на умовах, визначених у договорах між органами державної влади й редак-
ціями ЗМІ (стаття 20 Закону). Отже, недержавні ЗМІ можуть друкувати тексти законів та інших 
рішень парламенту, тільки підписавши угоду з Управлінням справами Верховної Ради. При цьому 
стаття 4 Закону забороняє самостійно перекладати офіційні документи з державної мови на іншу. 

Доступ до законопроектів раніше був практично неможливий, їх можна було дістати хіба що 
через знайомих депутатів парламенту. З розвитком комп’ютерних правових систем та Інтернету 
ситуація покращилася. Нині тексти деяких законопроектів можна знайти на безкоштовному сайті 
Верховної Ради www.rada.gov.ua Повністю простежити за законопроектною роботою, починаю-
чи з моменту реєстрації поданого законопроекту в парламенті, можна в комп’ютерній правовій 
системі «Ліга-Закон», яка містить усі зареєстровані Міністерством юстиції нормативно-правові 
акти, законопроекти, усі рішення Конституційного суду України деякі рішення Верховного Суду 
України. Але доступ до цієї системи платний. 

Слід зауважити, що Міністерство юстиції реєструє не усі нормативно-правові акти. Так, від-
повідно до Указу Президента України №493 від 21 травня 1998 року Генеральна прокуратура 
України не є органом, акти якого підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції. Вна-
слідок цього багато нормативно-правових актів Генеральної прокуратури не друкуються. Розділ 
«Генеральна прокуратура» на сайті www.rada.gov.ua містить тільки 6 документів щодо міжнаро-
дного співробітництва Генеральної прокуратури України з органами прокуратури інших країн та 
2 документи про порядок надання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів щодо фінан-
сових операцій. «Ліга: Закон» містить тільки 4 документи, прийнятих в 2003 році та 2 документи, 
прийнятих в 2004 році. У той же час такі важливі документи, як наказ Генерального прокурора 
України №8 9 від 28 грудня 2002 року «Перелік утворюваних у діяльності органів прокуратури 
України документів, що містять конфіденційну інформацію і яким надається гриф обмеження 
доступу «Для службового користування» та «Інструкція про порядок розгляду і вирішення звер-
нень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України», затверджена наказом Ге-
нерального прокурора України №5гн від 9 квітня 2004 року, які, очевидно, мають бути обов’язково 
оприлюднені, є невідомими і, за нашими спостереженнями, взагалі не публікувалися, що є по-
рушенням статті 57 Конституції. Це неприпустиме становище має бути виправлене: усі відкриті 
нормативно-правові акти органів виконавчої влади повинні оприлюднюватися і вміщатися до 
комп’ютерно-правових систем. 

Положення з доступом до нормативно-правових актів регіональних органів державної влади 
та місцевого самоврядування ще гірше, ніж ситуація із центральними органами державної влади. 
Місцеві органи нерегулярно надсилають свої акти до центральних комп’ютерних правових сис-
тем і не завжди вміщують їх на власні сайти, які, з’явилися переважно тільки у 2002 році. Окрім 
того, не всі місцеві органи спромоглися на створення власних сайтів. Тому досить часто виникає 
ситуація, коли місцеві громади не мають можливості доступу навіть до таких важливих актів, як 
місцевий бюджет. Іноді його приховують навмисно, як, наприклад, у Сєвєродонецьку, де бюджет 
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був оприлюднений тільки після подання прокурора міста за заявою Луганського відділення Ко-
мітету виборців України. 

Проблема доступу до судових рішень тільки починає вирішуватися. Як уже вказувалося, 
оприлюднюються усі рішення Конституційного Суду – і в Інтернеті, і в друкованих виданнях. 
Оприлюднюються також найбільш важливі рішення Верховного Суду України. Що стосується 
рішень апеляційних і місцевих судів, а також господарських судів, то ці рішення оприлюднюються 
рідко і безсистемно, що обумовлено їхньою великою кількістю. Так, у 2004 році було прийнято 
близько 3 млн. рішень по цивільних справах. Велика кількість судових рішень обумовлює труд-
нощі в створенні відповідних баз даних. 

Слід зауважити, що існує певна кількість нормативно-правових актів, що приймаються Пре-
зидентом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які мають бути відкритими, 
проте незаконно засекречуються та не оприлюднюються. Ця проблема розглядається нижче. 

1.5. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ 

Правозахисні організації постійно використовують інформаційні запити у своїй практиці для 
отримання офіційних даних щодо стану з правами людини в країні. Двічі, у 2001 та 2004 рр., ХПГ 
були зроблені експерименти, коли інформаційні запити подавалися одночасно в більшість центра-
льних органів виконавчої влади та Верховного Суду, усі регіональні органи МВС, Генеральної 
прокуратури, Міністерства юстиції, Державного комітету з телебачення та радіомовлення, апеля-
ційних судів, з метою отримати інформацію та перевірити, як органи державної влади виконують 
чинне законодавство. 

Згідно зі статтями 32-34 Закону «Про інформацію», інформаційні запити повинні вивчатися 
відомствами протягом 10 днів, і протягом цього терміну державний орган повинний письмово 
сповістити автора запиту про те, що запит буде задоволений, або що запитувана інформація не 
підлягає передачі для ознайомлення. При цьому відмови повинні бути вмотивованим. Запити по-
винні задовольнятися протягом місяця. Якщо відповідь на запит не може бути підготовлена в мі-
сячний термін, то державний орган зобов’язаний повідомити про відстрочку задоволення запиту, 
вказати причини, з яких запит не може бути вдоволений у встановлений законом термін, і вказа-
ти дату задоволення запиту. 

Жоден центральний орган державної влади, з тих, куди ми зверталися, не відповів протягом 
10 днів, що запит буде вдоволений чи в задоволенні запиту буде відмовлено. Лише з Верхов-
ного Суду, Міністерства юстиції, Державного департаменту з питань виконання покарань і Дер-
жавного департаменту по справах національностей і міграції ми одержали задовільну відповідь 
протягом місяця. З порушенням термінів прийшли відповіді з Міністерства праці й соціальної 
політики, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Міністерства освіти (після повторного запиту), 
Комісії при Президентові України з питань помилування. Зовсім не відповіли нам Міністерство 
оборони, Міністерство охорони здоров’я, Генеральна прокуратура. Самі ж відповіді неповні, і 
часто нам рекомендували звертатися в інші відомства, насамперед у Державний комітет статис-
тики. Дійсно, усі державні органи передають інформацію в Держкомстат відповідно до затверд-
жених форм. Однак ми зверталися у відомства, що збирають і обробляють інформацію з їх профі-
лю і запитували переважно саме ту інформацію, що не міститься в статистичних щорічниках. 

Змістовні відповіді ми одержали з Міністерства юстиції, Верховного Суду, Державних депа-
ртаментів з питань виконання покарань і по справах національностей і міграції. Так, Міністерст-
во юстиції надіслало узагальнені кількісні дані про бюджетне фінансування обласних, районних 
(міських) і військових судів, кількості суддів, притягнених до дисциплінарної відповідальності і 
звільнених з посади. Державний департамент з питань виконання покарань відповів на наші за-
питання відносно фінансування кримінально-виконавчої системи, дані про захворюваність і смерт-
ність в установах виконання покарань. 

Що стосується регіональних органів виконавчої влади, то тут ситуація ще гірше: відповіда-
ють, частіше з порушенням термінів, передбачених законодавством, приблизно 30% установ, після 
повторного запиту – ще 30-40%, а зовсім не відповідають 30-40% установ (це не стосується об-
ласних управлінь юстиції, які відповідають за запити, переважно дотримуючись законодавства). 
При цьому відмови в наданні інформації ми отримуємо частіше, ніж змістовні відповіді. 

Особливо погано відповідають на запити регіональні органи прокуратури. Ми зверталися до 
Генеральної прокуратури та 27 її регіональних управлінь у 2001 та 2004 роках за запитами щодо 
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нагляду за законністю в правоохоронних органах. У 2001 році ми отримали 8 відповідей із запи-
туваними даними, хоча б частково. 11 обласних прокуратур рекомендували звернутися до інших 
відомств (5 з них – до Генеральної прокуратури як до вищого органу системи органів прокурату-
ри) і тільки дві прокуратури – АРК та міста Севастополь – віднесли запитувані дані до категорії з 
грифом ДСК. Зовсім не відповіли тоді 4 обласних прокуратури. У 2004 році втричі збільшилось 
віднесення запитуваної інформації до відомостей з грифом ДСК, удвічі більше прокуратур не 
відповіли зовсім, сама Генеральна прокуратура також не відповіла зовсім і, насамкінець, у чоти-
ри рази зменшилась кількість обласних прокуратур, які задовольнили інформаційний запит (по-
дробиці див. у номерах бюлетеню «Свобода висловлювань і приватність» №2 за 2002 рік та №2 , 
3 за 2004 рік190). 

Ця ситуація змусила нас у червні 2004 року звернутися до суду зі скаргами на незаконні дії 
(у випадку відсутності відповіді – на бездіяльність) органів прокуратури. І хоча закон зобов’язує 
такі скарги розглянути протягом 10 діб, тільки в одному судовому процесі винесено рішення, 
решта процесів ще не закінчені. Печерський районний суд задовольнив скаргу і зобов’язав Гене-
ральну прокуратуру України відповісти на інформаційний запит, проте вона зробила це тільки 
через чотири місяці після винесення рішення, і не добровільно. Не дочекавшись відповіді протя-
гом двох місяців, ми надіслали листа до Печерського суду з вимогою видати виконавчий лист 
для звернення до виконавчої служби. Замість цього суд надіслав до Генеральної прокуратури до-
кумент, невідомий у процесуальному законодавстві, під назвою «Нагадування про необхідність 
виконання судового рішення». Після цього ми й отримали відповідь, але не змістовну, а звичай-
ну відписку. 

Слід зауважити, що значно краще стали відповідати на інформаційні запити регіональні 
управління МВС, головним чином, завдяки принциповій позиції центрального апарату МВС (де-
тальніше див. «Свобода висловлювань і приватність», №3, 2004). 

До апеляційних судів ми надіслали запити стосовно кількості дозволів на зняття інфор-
мації з каналів зв’язку, і як ці дозволи розподіляються між оперативними підрозділами, які 
мають право на проведення оперативно-розшукової діяльності. І хоча ми запитували знеособ-
лені статистичні дані, усі суди відмовили в наданні цієї інформації під різними приводами, 
посилаючись на її секретність, і тільки Чернівецький апеляційний суд надав загальну кількість 
дозволів, наданих в 2003 році. Змістовну відповідь на цей запит ми отримали також з Верхов-
ного Суду України. 

Своєрідними непрямими відповідями на наші запити можна вважати дії державних органів: 
так, СБУ розсекретило «Звід відомостей, що складають державну таємницю» після нашого запи-
ту про законність підстав для присвоєння Зводу грифа «таємно» і жвавого листування та теле-
фонних переговорів з цього приводу; Комісія при Президентові України з питань помилування з 
осені 2001р. регулярно інформує пресу про кількість помилуваних нею засуджених. 

У цілому, на наш погляд, ставлення більшості органів державної влади до обов’язку надава-
ти всім зацікавленим особам інформацію про свою діяльність відповідно до Конституції та Зако-
ну України «Про інформацію» відверто зневажливе. Це свідчить, насамперед, про те, що органи 
державної влади, як і раніше, фактично не звертають уваги на суспільство, яке доручило їм ви-
конання визначених функцій і вправі запитувати про їхнє виконання. 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ. ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ 

2.1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Стаття 30 Закону надає визначення інформації з обмеженим доступом, яка за своїм право-
вим режимом поділяється на конфіденційну й таємну. 

Оскільки конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуван-
ні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб, що отримані ними за власні кошти, 
то режим надання та поширення такої інформації визначається її власниками самостійно. Винят-
ком є інформація, правовий режим якої встановлений Верховною Радою (питання статистики, 
                                                        
190 Інтернет-портал «Права людини в Україні» ХПГ: http://www.khpg.org  
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охорони навколишнього середовища, банківських операцій, податків тощо), а також інформація, 
приховування якої становить загрозу життю і здоров’ю людей. 

Єдиний закон, що найповніше регулює обмеження на доступ до інформації, є Закон України 
«Про державну таємницю», прийнятий у січні 1994р. У серпні 1995р. Міністерством юстиції бу-
ло зареєстровано «Звід відомостей, що становлять державну таємницю». У вересні 1999 року до 
Закону були внесені суттєві зміни. 

Закон «Про державну таємницю» визначає в статті 1 державну таємницю як вид таємної інфор-
мації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охоро-
ни правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України і які через 
це підлягають державній охороні. Ступінь секретності інформації визначається можливою шко-
дою, спричиненою внаслідок її розголошення, і впроваджує різні обмеження у відповідності до 
ступеня секретності. 

Критерії визначення ступеня секретності покладені на Державний комітет України з питань 
державних секретів та технічного захисту інформації. Цей же комітет був спеціально уповнова-
женим центральним органом влади у сфері забезпечення охорони державної таємниці. Але на по-
чатку 1999р. комітет був ліквідований, а його повноваження були передані СБУ. 

Стаття 9 Закону встановлює, що віднесення інформації до державної таємниці здійснюється 
за мотивованим рішенням державного експерта з питань таємниць. Державними експертами у 
Верховній Раді є Голова Верховної Ради, в інших органах державної влади – інші посадові осо-
би, на яких ці функції у відповідних галузях державної діяльності покладені Президентом Украї-
ни за поданням керівника відповідного органу. Стаття 9 містить широкий перелік повноважень, 
прав та обов’язків державних експертів. Зокрема, державний експерт визначає підстави, за якими 
інформацію має бути віднесено до державної таємниці, надає висновок щодо шкоди національ-
ній безпеці України в разі розголошення конкретної секретної інформації, ступінь секретності 
інформації («особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»), строк засекречування (відповід-
но 30, 10 та 5 років – стаття 13). 

У статті 8 перелічена інформація в різних сферах державної діяльності, яка може бути відне-
сена до державної таємниці. Наявність такої статті є, безумовно, суттєвою позитивною рисою 
Закону. Однак, у цьому переліку викликають великі сумніви такі характеристики в сфері оборо-
ни, як чисельність Збройних Сил України та інших військових формувань; у сфері економіки – 
фінансування державного замовлення для забезпечення потреб оборони та безпеки; у сфері дер-
жавної безпеки й охорони правопорядку – фінансування оперативно-розшукової діяльності. 

Слід відзначити також, що Закон у статті 8 забороняє засекречувати будь-які відомості, як-
що цим будуть звужуватися зміст і обсяг конституційних прав і свобод людини і громадянина, 
завдаватиметься шкода здоров’ю та безпеці населення. Не може бути засекреченою інформація 
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, не-
безпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують 
безпеці громадян; про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, 
одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також соціально-демографічні 
показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; про факти порушень прав і свобод 
людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, місцевого самоврядування та 
їх посадових осіб та інша інформація, яка відповідно до законів і міжнародних договорів України 
не може бути засекречена. Проте це не означає, що відповідна інформація є безумовно відкри-
тою, тому що дія цього Закону поширюється лише на державну таємницю, і не поширюється на 
інші види обмежень у сфері інформації. 

Відповідальність за віднесення зазначеної інформації до відомостей, що становлять таєм-
ницю, а також деякі інші порушення Закону про державну таємницю встановлена статтею 212-2 
Кодексу України про адміністративні правопорушення і передбачає накладення штрафу від од-
ного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб – від трьох до 
десяти неоподаткованих мінімумів, а за повторне вчинення порушення протягом року – відповідно 
від трьох до восьми неоподаткованих мінімумів, а для посадових осіб – від п’яти до п’ятнадцяти 
неоподаткованих мінімумів. 

Зміни до Закону «Про державну таємницю», які були ухвалені Верховною Радою України у 
вересні 1999р. , суттєво розширили обсяг інформації, яка засекречується. До інформації у сферах 
оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, яка може 
бути віднесена до державної таємниці, була додана також інформація у сфері науки і техніки, а 
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саме інформація «про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи, 
на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та 
технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впли-
вають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України» (стаття 8). На нашу 
думку, це принципова помилка авторів нової редакції Закону, оскільки засекречування в області 
науки і нових технологій тільки закладає відставання в майбутньому і викликає еміграцію фахів-
ців. У сфері державної безпеки і правопорядку з’явилися нові позиції: до державної таємниці може 
бути віднесена інформація «про особовий склад органів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність», «про організацію режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, державні програми, плани та інші 
заходи у сфері охорони державної таємниці», «про організацію, зміст, стан і плани розвитку тех-
нічного захисту секретної інформації» та «про результати перевірок, здійснюваних згідно з зако-
ном прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів та про зміст матеріалів 
дізнання, досудового слідства та судочинства з питань, зазначених у цій статті сфер». 

Останнє зовсім незрозуміле. Засекречування прокурорського нагляду за дотриманням за-
конності, на нашу думку, неприпустиме, тим більше, що обсяг інформації, яка може бути відне-
сена до державної таємниці у вищезазначених сферах діяльності дуже великий. 

З’явилися нові статті, які докладно описують дозвільний порядок провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, а також діяльності РСО – режимно-секретних органів (не 
підрозділів, а саме органів). РСО отримали великий обсяг прав і важелі впливу на роботу підпри-
ємств, установ і організацій, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею. Якщо 
створення РСО передбачено штатним розкладом, то передбачається введення посади заступника 
керівника з питань режиму, на якого покладаються обов’язки і права керівника РСО. РСО ком-
плектуються спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці із ступенем секретності 
«цілком таємно» або, якщо необхідно, «особливої важливості». РСО має право брати участь у 
проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов’язані з державною таємницею, здій-
снювати перевірки стану й організації роботи з питань її захисту і навіть проводити обшуки на 
робочому місці – як на мене, саме це означає право «здійснювати перевірки додержання режиму 
секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці». 

На превеликий жаль, мусимо констатувати, що державна політика в галузі охорони держав-
ної таємниці змінилася в напрямку все більшого засекречування. 

Стаття 39 передбачає відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю, 
зокрема, за засекречування інформації, яка згідно статті 8 заборонена до засекречування, надан-
ня грифу секретності інформації, що не становить держану таємницю, а також безпідставне засе-
кречування інформації. Але, оскільки вся ця діяльність є фактично секретною, охоплює дуже ши-
рокі сфери діяльності держави, а також враховуючи те, що протягом багатьох десятиріч практи-
чно вся державна діяльність була фактично засекреченою, важко чекати швидкого прогресу у цій 
сфері. І саме тому дуже важливим видається вільний доступ до ЗВДТ. 

Зміни до Закону «Про державну таємницю» не торкалися порядку формування і оприлюд-
нення Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі ЗВДТ). Згідно статті 12 Закону 
(стаття 10 у редакції 1994р. ) зміни і доповнення до ЗВДТ публікуються в офіційних виданнях не 
пізніше трьох місяців з дня одержання відповідного рішення державного експерта з питань таєм-
ниць. ЗВДТ був надрукований в «Урядовому кур’єрі» в серпні 1995р. і неодноразово передруко-
вувався в різних виданнях. Але вже перші зміни до ЗВДТ, внесені наказами Держкомсекретів №2 
від 29 вересня 1995 року, №3 від 12 грудня 1995 року, №1 від 16 січня 1996 року і №2 від 6 лю-
того 1996 року не були опубліковані: перші два мають гриф «таємно», останні два – гриф «для 
службового користування», а потім і сам ЗВДТ отримав гриф «таємно», що було прямим пору-
шенням Закону. Тільки в березні 2001р. він був розсекречений. 

ЗВДТ є досить широким, докладним і охоплює сфери діяльності держави, що визначені в 
статті 8 Закону «Про державну таємницю». Детальний аналіз ЗВДТ не входить в нашу задачу, тому 
ми обмежимося кількома зауваженнями. 

Якщо перша частина ЗВДТ, що стосується сфери оборони, не викликає серйозних питань 
(зокрема, на відміну від Закону, у ньому відсутня заборона на інформацію про чисельність скла-
ду Збройних Сил), то частина друга – сфера економіки – викликає деякий подив. Так, п.2 .6 засе-
кречує кількість медичних матеріалів і продовольства, що постачається у Збройні Сили в мирний 
час. Як це загрожує національній безпеці України? Пункт 2.36 засекречує дані про фінансові ви-



ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2004. ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 132

трати на оборонне замовлення в цілому по Україні. Незрозуміло, які оборонні таємниці це може 
розкрити, проте робить бюджет менш прозорим і підконтрольним, це вже зачіпає інтереси плат-
ників податків. 

Подекуди дивно виглядає п.2 .25, що засекречує відомості про автомобільні дороги спеціа-
льного призначення (опис під’їздів до військових частин та інших закритих об’єктів, а також до 
великих залізничних вузлів, станцій, переправ, морських та річкових портів). Важко собі уявити 
дороги спецпризначення, що ведуть, скажімо, до великих станцій, які можна зберегти в таємниці. 

Що ж стосується сфери державної безпеки і охорони правопорядку, то тут засекречується 
будь-яка інформація, що пов’язана з оперативно-розшуковою діяльністю (п.4 .1 – 4.9). Служба 
безпеки, в свою чергу, стає взагалі закритою для суспільства через те, що навіть інформація про 
її штат (п.4 .14) не може бути оприлюдненою. Пункт 4.17 засекречує відомості про стан, резуль-
тати і перспективи співробітництва СБУ із спецслужбами інших країн. Дивно, навіщо треба при-
ховувати від суспільства відомості про сам факт співробітництва, його напрямки, конкретні ре-
зультати і навіть перспективи, тим більше, що такі дані з’являються у різноманітних ЗМІ і, воче-
видь, ніякої шкоди інтересам України це не завдає. На нашу думку, цей пункт явно застарів, або 
потребує суттєвого редагування. Пункт 4.49 забороняє широкій громадськості знати про фактич-
ний стан охорони державної таємниці. Незрозуміло також, що містить у собі поняття «фактич-
ний стан», але створюється уявлення, що п.п. 4.14, 4.18 і 4.49 захищають швидше відомчі інтере-
си, ніж державні. 

Особливої уваги заслуговує п.4 .48, пов’язаний з архівними відомостями про смертну кару. 
По-перше, невідомо, чому цим відомостям надана найвища ступінь таємності – державна, хоча 
сам вирок, проголошувався цілком відкрито. Якщо це було викликано гуманними міркуваннями, 
то неясно, чому не дозволяли родичам ховати страчених і тримають в таємниці місце їх похован-
ня? Якщо сама смертна кара здійснювалася для повчання і запобігання важких злочинів, як про 
це говорили представники влади, то її треба було б виконувати прилюдно. Зрештою, чи не було 
це зумовлено підсвідомим визнанням держави аморальності такого акту як смертна кара? До ре-
чі, за змістом п.4 .48 не повинна засекречуватися і кількість страт, хоча формулювання було дано 
в такій формі, яка дозволяла владі трактувати статистичні дані про страти як державну таємни-
цю, і такі випадки на місцевому рівні були. 

Як позитивний фактор можна відзначити доповнення розділу ЗВДТ «Загальні положення» 
пунктом 5, в якому дане визначення термінів і понять, які використовуються в ЗВДТ (наказ СБУ 
№3 58 від 2 липня 2004 року). 

Відповідальність за розголошення державної таємниці згідно із статтею 328 Кримінального 
кодексу України (стаття 67 ККУ в редакції 1960р. ) передбачає покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а якщо розголошення спричинило тя-
жкі наслідки – то на строк від п’яти до восьми років. Ця стаття може бути застосована тільки до 
осіб, яким ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків. 

Кримінальних справ по розголошенню засекреченої інформації у 2004 році було небагато. 
Як повідомила Служба безпеки України191, було припинено діяльність шести громадян України, які 
намагалися передати представникам іноземних країн відомості, що становлять державну таємни-
цю та конфіденційну інформацію, що є власністю держави. Недопущена реалізація протиправних 
намірів десяти громадян України щодо передачі відомостей, що становлять державну таємницю. 

2.2. ДОСТУП ДО ЗАХИЩЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА НЕ СКЛАДАЄ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 

Відповідно до статті 30 Закону «Про інформацію» до категорії таємної належить інформація, 
яка становить «державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає 
шкоди особі, суспільству і державі». 

Визначення державної таємниці та режим доступу до інформації, що являє собою державну 
таємницю, встановлюється Законом України «Про державну таємницю». Що ж стосується «ін-
шої передбаченої законом таємниці», то тут ситуація виглядає більш незрозумілою. Порядок від-
несення інформації до категорії таємної, згідно із статтею 30 Закону «Про інформацію», визнача-
                                                        
191 Офіційна сторінка СБУ в Інтернеті: http://www.sbu.gov.ua/reports/ann17-01-2005.shtml.  

http://www.sbu.gov.ua/reports/ann17-01-2005.shtml
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ється відповідними органами при дотриманні вимог Закону «Про інформацію». Оскільки стаття 
21 цього закону передбачає, що джерела і порядок одержання, використання, поширення та збері-
гання офіційної інформації державних органів всіх рівнів визначаються законодавчими актами 
про ці органи, цілком природно очікувати, що це повинно бути відображено у відповідних законах, 
наприклад, «Про міліцію» (1990р. ) або «Про Службу безпеки України» (1992р. ). Стаття 3 Закону 
«Про міліцію» забороняє розголошення відомостей, що становлять службову таємницю, а стаття 7 
Закону «Про Службу безпеки України» – військову, службову, комерційну таємниці, проте визна-
чення цих термінів у законі немає. 

Таким чином, віднесення інформації до категорії таємної, напевно, визначається та регулю-
ється внутрішньовідомчими актами та інструкціями, і підставою до їх створення може бути лише 
стаття 37 Закону «Про інформацію», яка містить загальні положення про інформацію, що не під-
лягає обов’язковому наданню для ознайомлення за запитами, зокрема, таке, як «інформація, що 
не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами». При цьо-
му треба зауважити, що згідно зі статтею 21 Закону «Про інформацію», неопубліковані нормати-
вні акти, що стосуються прав і свобод людини, не мають юридичної сили. 

Яку ж інформацію захищатиме держава і на якій підставі? Певну відповідь на ці питання дає 
Концепція технічного захисту інформації (далі ТЗІ), затверджена Кабінетом Міністрів України в 
жовтні 1997р. Згідно з Концепцією, витік інформації, яка становить державну та іншу передба-
чену законом таємницю, конфіденційної інформації, що є власністю держави, становить одну з 
основних можливих загроз національній безпеці України в інформаційній сфері. Загроза безпеці 
інформації в Україні є зумовленою, як говорить Концепція, різними причинами, серед яких на 
першому місці знаходиться «невиваженість державної політики в галузі інформаційних техноло-
гій, що може призвести до безконтрольного та неправомочного доступу до інформації та її вико-
ристання», а також «діяльність інших держав, спрямована на одержання переваги у зовнішньопо-
літичній, економічній, військовій та інших сферах». 

ТЗІ визначена в Концепції як «діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними 
заходами порядку доступу, цілісності та доступності (унеможливлення блокування) інформації, 
яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації, а 
також цілісності та доступності відкритої інформації, важливої для особи, суспільства і держа-
ви». Це визначення уточнюється одним із принципів формування і проведення державної полі-
тики у сфері ТЗІ: «обов’язковість захисту інженерно-технічними заходами інформації, яка стано-
вить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації, що є власністю 
держави, відкритої інформації, важливої для держави, незалежно від того, де зазначена інфор-
мація циркулює, а також відкритої інформації, важливої для особи та суспільства, якщо ця інфор-
мація циркулює в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, Національній 
академії наук, Збройних Силах, інших військових формуваннях, органах внутрішніх справ, на дер-
жавних підприємствах, в державних установах і організаціях». 

З понять, які згадуються в цьому переліку, закон чітко визначає лише поняття державної та-
ємниці. Незрозумілим залишається поняття «конфіденційної інформації, що є власністю держави». 
Якось необмежено розмитим виглядає також поняття «відкритої інформації, важливої для дер-
жави, незалежно від того, де зазначена інформація циркулює». 

Зрештою, з подібних констатацій можна зробити лише один висновок, а саме, що рішення 
про те, яку інформацію треба захищати, держслужбовці хочуть приймати виключно на свій роз-
суд. Крім того, Концепція передбачає створення підрозділів ТЗІ всюди, де є необхідність захищати 
інформацію. На наш погляд, вищенаведене дає серйозні підстави вважати, що реалізація Концепції 
суттєво й необґрунтовано обмежить доступ громадськості і просто фізичних осіб до цілих кате-
горій необхідної їм інформації. 

Час підтвердив, що ці побоювання не були безпідставними. 11 травня 2004р. Верховна Рада 
України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо сфери 
охорони державної таємниці)». Раніше цей Закон був прийнятий 9 липня 2003 року, проте Пре-
зидент скористався своїм правом вето після суворої критики цього Закону і українськими, і зару-
біжними експертами, і п.6 зауважень Президента вимагав «дати визначення конфіденційної інфор-
мації, що є власністю держави». Тим не менш, Закон знову був прийнятий майже в тому ж вигляді. 
Він суттєво звужує обсяг конституційного права на інформацію (а це вже порушення статті 64 
Конституції, яка забороняє обмеження конституційних прав і свобод, крім випадків, передбачених 
Конституцією). Згадаймо першу частину статті 34 Конституції: «Кожен має право вільно збира-
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ти, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на 
свій вибір». Частина перша статті 2 «Свобода діяльності друкованих ЗМІ» Закону про пресу те-
пер проголошує «право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, 
зберігати, використовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію 
за допомогою друкованих ЗМІ». Аналогічно звужене головне право журналіста – на інформацію: 
тепер журналіст має «право на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та збері-
гання відкритої за режимом доступу інформації» (п.1 частини другої статті 26 Закону про пресу). 
Тим самим порушені два фундаментальні принципи законодавства про свободу інформації192, і 
застосувати трискладовий тест Європейського суду з прав людини на предмет наявності «шкоди» і 
впливу на «суспільні інтереси», який вже врахований у чинному Закону «Про інформацію»193, 
просто неможливо. Зокрема, неможливо застосувати концепцію публічних осіб, обсяг конфіденцій-
ної інформації про яких має бути значно більш відкритим для громадськості, ніж про приватних осіб. 

Отже, тепер не дозволяється одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інфор-
мацію з обмеженим доступом, тобто, за статтею 30 Закону «Про інформацію», конфіденційну 
або таємну інформацію. А конфіденційна інформація, що є власністю держави так і не була ви-
значена. 

Погляньмо ще раз уважно на другу частину статті 30: конфіденційна інформація – це «відо-
мості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юри-
дичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов». Зауважимо, 
що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізи-
чні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, «органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», 
тобто не можуть поширювати інформацію «за їх бажанням відповідно до передбачених ними 
умов». Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення «конфіденційної 
інформації, що є власністю держави». 

Вказана колізія не вирішується введеними у Законі №2 663 частинами 3 та 4 статті 30. Час-
тина 3 стверджує, що стосовно інформації, яка є «власністю держави і знаходиться в користу-
ванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій 
усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обме-
жений доступ – надано статус конфіденційної». Позбавленим логіки і взагалі дивним виглядає 
обмеження доступу до інформації з «метою її збереження». Лишається незрозумілим, відповідно 
до якого закону цей статус надається. Що ж стосується частини 4, де перелічені відомості, яким 
не може бути наданий такий статус (він майже дослівно повторює перелік інформації, яка не може 
бути визнана державною таємницею за статтею 8 Закону «Про державну таємницю – дивись ви-
ще), то можна сміливо прогнозувати, що в даному випадку ці обмеження працювати не будуть: 
саме державні службовці, а не закон, будуть вирішувати, обмежувати доступ до інформації з цих 
причин, чи ні. Дане в Законі «негативне» визначення конфіденційної інформації , що є власністю 
держави, могло б працювати, якщо було б передбачене створення «Зводу відомостей, які станов-
лять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», як це було зроблено з відомостями, 
що становлять державну таємницю. Тоді було б подолано вказану суперечність, коли одні і ті ж 
відомості «за бажанням» одного відомства можуть поширюватися, а іншого – засекречуватися. 
Проте прийнятий Закон створення такого «Зводу» не передбачає. 

Отже, інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка 
складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні норма-
тивні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, інструкції, накази органів виконавчої 
влади тощо) – «опублікуванню не підлягає», «для службового користування», «не для друку» – є 
                                                        
192 Перший – принцип максимального оприлюднення: вся інформація, яку зберігають державні органи влади підлягає оприлюдненню, 
виключення можуть бути тільки для дуже обмеженого числа випадків. Другий принцип характеризує вимоги щодо обмежень: а) ви-
ключення повинні бути ясними, б) описуватися вузько, в) підлягати суворому контролю на предмет наявності «шкоди» і впливу на 
«суспільні інтереси». А саме: відмова державного органу оприлюднити інформацію є виправданою, якщо, по-перше, інформація має 
відношення до легітимної мети, передбаченої законом, по-друге, її оприлюднення має дійсно загрожувати спричиненням суттєвої 
шкоди легітимній меті, і, по-третє, шкода, яка може бути заподіяною вказаній меті, повинна бути вагомішою, ніж суспільний інтерес в 
отриманні інформації. 
193 3 квітня 2003 року до Закону «Про інформацію» була введена стаття 47-1, відповідно до якої особа звільняється від відпові-
дальності за розголошення конфіденційної чи іншої інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що право громад-
ськості отримати цю інформацію переважало права інших осіб, в тому числі держави, щодо нерозголошення такої інформації. 
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самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: «осо-
бливої таємності», «цілком таємно», «таємно», які відповідають встановленому ступеню секрет-
ності згідно із Законом «Про державну таємницю». 

Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: «опублікуванню не підлягає», «не для 
друку» тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих гри-
фів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації 
доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів 
не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних 
актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи «опублікуванню не підлягають» 
або «не для друку» взагалі не існує. 

Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф «для службового користування» 
(далі ДСК), то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові №1 813 від 27 листо-
пада 1998р. «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання доку-
ментів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інфор-
мацію, що є власністю держави». Певно за іронією долі ця постанова була надрукована в «Урядо-
вому кур’єрі» 10 грудня, в день 50-ліття прийняття Загальної декларації прав людини. 

Згідно з п.2 Постанови, центральні і місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого са-
моврядування повинні у шестимісячний термін розробити і ввести в дію переліки конфіденцій-
ної інформації, що є власністю держави. Цій інформації надається гриф ДСК. Хто конкретно, і 
виходячи з яких критеріїв має вирішувати, які саме відомості є конфіденційними, Інструкція не 
визначає. Також незрозуміло, чи будуть доступні ці переліки для широкого загалу. Адже мало не 
кожне відомство відтепер може мати подібний перелік. 

З точки зору принципів інформаційного законодавства логічно припустити, що мав би бути 
створений і оприлюднений «Звід відомостей, які віднесені до конфіденційної інформації, що є 
власністю держави», але протягом 1999-2002 рр. цього не сталося. Слід також відзначити, що 
відповідно до п.3 Постанови виконувати Інструкцію повинні не тільки органи влади і місцевого 
самоврядування, але й підприємства, установи і організації незалежно від форм власності. 

У переліки може потрапити не тільки інформація, яка була створена самим органом влади, 
але й інформація, яка знаходиться в його володінні, користуванні чи розпорядженні. Таким чи-
ном, інформація, що потрапила до державного органу, може стати конфіденційною завдяки рі-
шенню керівника цього органу, про що її творець (першоджерело) може навіть не здогадуватись. 

Згідно з п.5 Інструкції документи органу законодавчої влади, вищого органу виконавчої 
влади та вищих судових органів, що вийшли у світ у 1991р. та пізніше без грифів обмеження до-
ступу, але не були опубліковані в офіційних виданнях, відтепер також розглядаються як матеріа-
ли, що містять відомості обмеженого користування з грифом ДСК. 

Умови зберігання, розмноження і відправлення документів з грифом ДСК не менш жорсткі, 
ніж для документів з відомостями, що складають державну таємницю: реєстрація і знищення чер-
неток і варіантів документів, заборона на означення прізвищ і навіть посад керівників організацій 
тощо (пп. 17-28 Інструкції). 

Ознайомлення представників ЗМІ з документами з грифом ДСК можливе у кожному конк-
ретному випадку тільки з письмового дозволу керівника інституції, що надала цей гриф і тільки 
на підставі письмового рішення експертної комісії про доцільність передачі конкретного доку-
мента журналісту. 

Отже, виглядає так, що вірогідність отримання журналістом інформації з грифом ДСК вкрай 
мала, тим більше, що відповідальність за розголошення конфіденційної інформації лягає на кері-
вника органу, що її передав, а не на журналіста. Що таке експертна комісія, який регламент її ро-
боти, з Інструкції не зрозуміло. Зрозуміло тільки, що до її складу входять «працівники канцелярії, 
режимно-секретного та інших структурних підрозділів». 

П.32 Інструкції відносить справу з несекретними документами до категорії ДСК, якщо у цій 
справі міститься хоча б один документ з грифом ДСК. Але ж в такий спосіб може бути обмежений 
доступ до будь-якої інформації. 

Дуже яскраві і характерні є, на наш погляд, п.п. 51 та 52 Інструкції, згідно з якими справи з 
грифом ДСК, що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне зна-
чення знищуються. При цьому перед знищенням вони «повинні в обов’язковому порядку подріб-
нюватися до стану, що виключає можливість прочитання їх». 
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Кримінальний кодекс, який вступив в дію з 1 вересня 2001 року, містить статтю 330 (в ККУ 
1960 року подібної статті не було), яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк 
до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого за пе-
редачу або збирання з метою передачі іноземним підприємствам, установам, організаціям або їх 
представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіден-
ційну інформацію, яка є власністю держави. Оскільки остання законом не визначена, переліки 
таких відомостей якщо і існують, то не оприлюднені, взагалі незрозуміло, про що йдеться. Стат-
тя 330 може бути застосована тільки відносно осіб, яким ці відомості були довірені або стали ві-
домі у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Якщо ж це розголошення спричинило тяжкі 
наслідки, то воно карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Намагаючись з’ясувати, наскільки широко застосовуються незаконні грифи обмеження до-
ступу, ми проаналізували всі документи, прийняті декількома центральними відомствами в 2000, 
2001, 2002, 2003 та 2004р. р., з метою установити кількість документів з цими грифами. Для цьо-
го була використана комп’ютерна правова система «Ліга: Закон». Аналіз показав, що найбільшу 
кількість документів із зазначеними грифами приймають Президент України і Кабінет міністрів, 
причому Президент використовує гриф «опублікуванню не підлягає», Кабінет міністрів – гриф 
«не для друку», а відомства – в основному гриф ДСК: 

– з 95 з 1636 документів, прийнятих Президентом у 2000 році, мали гриф «опублікуванню не 
підлягає», у 2001 році – 78 з 1461, у 2002 році – 74 з 1479, у 2003 році – 111 з 1794;-  

– кількість документів Кабміну з грифом «не для друку» була у 2000 році – 85 з 2387, у 2001 
році – 39 з 2372, у 2002 році – 100 з 2672, у 2003 році – 46 з 2791 та 12 з грифом ДСК.  

Наводимо узагальнюючі дані про використання обмежувальних грифів у 2004р. (січень-
грудень). 

 
Відомства Загалом Для службового 

користування 
Опублікуванню 
не підлягає 

Не для друку 

Кабінет міністрів України 2432 19 – 44 
МВС 72 4* – – 
СБУ 31 27 – – 
Мінобори 44 2 – – 
Мінекономіки 763 – – – 
Мінпромполітики 37 – – – 
Мінпалива та енергетики 350 – – – 
Мінпраці 144 – – – 
Мінтранс 198 – – – 
Мінюст 111 – – – 
Міносвіти та науки 214 – – – 
Мін.охорони здоров’я 558 1* –  
Мін.фінансів 210 – – – 
Мінагропром 504 1 –  
Державний департамент з питань 
виконання покарань 14 – – – 

Державне казначейство України 76 – – – 
Адміністрація державної 
прикордонної служби України 29 2 (1*) – – 

Державна митна служба 1222 2 – – 
Державна податкова адміністрація 485 – – – 
Генеральна прокуратура 2 – – – 
Президент України 1551 1 113 1 
Національний банк 580 – – 1 
Національна комісія 
регулювання електроенергетики 1397 – 2 – 

Управління державної охорони 12 2*   
 
* Спільно з іншим відомством 
 
Зауважимо, що більшість документів з грифом ДСК раніше мали у базі назву, з якої, принайм-

ні, зрозумілий зміст документа (починаючи з 2002 року документи з грифом ДСК вже не містили 
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назви, а тільки номер і дату прийняття). Документи ж із грифами «не для друку» і «опублікуван-
ню не підлягає» мають тільки номери і дату прийняття – таким чином, неможливо зрозуміти, що 
саме міститься в цих документах. Правда, в окремих рідких випадках, коли документ з’являється в 
тематичних рубриках, він входить туди з назвою. Так, наприклад, з’ясувалося, що розпорядження 
Кабінету міністрів №4 11-р від 13 вересня 2001 року має відношення до пенсій. Але які ж відо-
мості про пенсії повинні засекречуватися від громадян України? Насправді, важко собі уявити яку-
небудь інформацію про пенсійне забезпечення, що не цікавить громадськість. Крім того, закон 
«Про державну таємницю» забороняє засекречувати інформацію, що стосується прав і свобод 
громадян. Оскільки ступінь таємності відомостей із грифом «не для друку», мабуть, нижчий за 
ступінь таємності, що є державною таємницею, то документи, що містять інформацію, яка стосу-
ється прав і свобод людини, не повинні мати цей гриф. А інформація про пенсії, безумовно, стосу-
ється прав людини. З тієї же причини не можна було ставити грифа на Указ Президента №7 09/94 
від 30 листопада 1994 року «Про інформаційно-аналітичне забезпечення Президента України». 

Велика кількість безіменних документів, прийнятих Президентом і Кабінетом міністрів, спо-
нукала нас з’ясувати динаміку їхнього прийняття за більш тривалий період. Виявилося, що гри-
фи «не для друку» і «опублікуванню не підлягає» застосовувалися вже 1994 року ще до достро-
кових парламентських і президентських виборів. Очевидні сплески прийняття таких документів і 
Президентом, і Кабінетом міністрів. Хоча чіткої кореляції між сплесками немає, найчастіше вони 
збігаються з періодами виборчих кампаній і проведення всеукраїнського референдуму. Звертає 
на себе увагу також те, що саме Президент України засекречує значно більшу кількість документів, 
ніж Кабінет міністрів чи будь-яке інше відомство. 

У приватній бесіді один з чиновників, що працює в Адміністрації Президента, сказав, що доку-
менти з грифом «опублікуванню не підлягає» стосуються призначень на посаду та нагород, і, мовляв, 
кого це може цікавити, навіщо витрачати папір на опублікування. Це нехитре пояснення важко при-
йняти на віру, особливо з огляду на приведені вище приклади використання грифів секретності для 
документів, що мають пряме відношення до прав людини. Очевидно одне: чиновники, як і раніше, 
самі вирішують, що потрібно знати громадськості, а що їй буде нецікаво, і позбавляють суспільство 
інформації на свій розсуд. 

При цьому навіть побіжний огляд назв документів з грифами ДСК доводить, що засекречується 
суспільно важлива інформація, яку не можна віднести до кола обмежень, зазначених у статті 34 Кон-
ституції. Так, «Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року», яку, до речі, приймали у 
1996 році без жодних обговорень з громадськістю, й досі ховається під грифом ДСК. Гриф ДСК був 
наданий плану дій Україна-НАТО, знадобилося три місяці тиску громадськості, щоб його відклика-
ли. Має гриф ДСК також договір від 29 жовтня 2002р. між НАК «Нафтогаз України» та РАТ «Газп-
ром» про створення газового консорціуму. Він є закритим навіть для членів спостережної ради 
НАК «Нафтогаз України». Згідно з указами Президента з грифом «опублікуванню не підлягає» про-
давалися у приватну власність об’єкти, продаж яких був заборонений, зокрема, санаторії з цінними 
мінеральними джерелами. Приклади можна наводити далі й далі. 

На нашу думку, незаконна практика використання грифів секретності має стати предметом 
пильної уваги громадськості. Необхідно розкрити усі нормативно-правові акти з грифами «не для 
друку» та «опублікуванню не підлягає» та проаналізувати документи з грифом ДСК щодо обґрун-
тованості їх засекречування. 

3. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Питання прозорості у діяльності влади попри численні укази, розпорядження й обіцянки 
владоможців, залишалось протягом 2004р. відкритим. . Влада різних рівнів начебто й розповсюд-
жувала прес-релізи, проводила більше прес-конференцій, брифінгів, вміщувала інформацію про 
свою діяльність в Інтернеті, але робиться це половинчастими кроками: повідомлялося, як прави-
ло, лише те, що цікаво, на думку влади, а не те, що потрібно громадянам. Спроби журналістів ста-
вити незручні запитання та цікавитися гострими проблемами зустрічали спротив посадовців, пе-
ред журналістами створювалися перепони в їхній діяльності, їм відмовляли в акредитації. Під 
час виборів Президента ці негативні явища значно загострилися. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування неохоче надавали інформацію про 
свою діяльність й часто під різними приводами ухилялися від цього. Іноді вони просто не відпо-
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відають на запити, іноді надсилають звичайні відписки, іноді намагаються обмежитися відповід-
дю по телефону або відповідають тільки на частину запитань. З другого боку, погана інформова-
ність суспільства є насамперед наслідком його млявості та відсутності справжнього бажання її 
отримувати. Незаконна практика використання грифів секретності також має стати предметом пи-
льної уваги громадськості. 

Для виправлення цього неприпустимого становища необхідно: 
1. Припинити практику незаконного втаємничення інформації, в тому числі нормативно-пра-

вових актів, під грифами «не для друку», «опублікуванню не підлягає» та «для службового кори-
стування»; 

2. Розкрити усі нормативно-правові акти з грифами «не для друку» та «опублікуванню не 
підлягає» та проаналізувати документи з грифом ДСК щодо обґрунтованості їх засекречування; 

3. Проаналізувати «Звід відомостей, що становлять державну таємницю» з точки зору об-
ґрунтованості засекречення інформації користуючись трискладовим тестом Європейського суду 
з прав людини на предмет наявності «шкоди» і впливу на «суспільні інтереси» та статтею 47-1 За-
кону «Про інформацію»; 

4. Прийняти новий закон про інформацію, який гарантував би доступ до інформації в орга-
нах державної влади та місцевого самоврядування на основі Рекомендацій Комітету Міністрів 
Ради Європи № R 19 (1981), REC 2 (2002), 13 (2000) Конвенції ЄЕК ООН щодо доступу до інфор-
мації, участі громадськості у прийнятті рішень та доступу до правосуддя в сфері охорони навко-
лишнього середовища (Оргуська Конвенція, прийнята 25 червня 1998 року, ратифікована Украї-
ною у 1999 році); 

5. Враховуючи практику Європейського суду з прав людини і принципи законодавства щодо 
свободи інформації, розробити навчальний курс і провести навчання суддів місцевих і апеляцій-
них судів усіх 27 регіонів України та державних службовців, які працюють у відділах по зв’язках 
з громадськістю в органах державної влади та місцевого самоврядування, щодо міжнародних стан-
дартів доступу до інформації та практики їх застосування в Україні; 

6. Представникам ЗМІ, правозахисних та інших громадських організацій дослідити ефектив-
ність активного та пасивного доступу до інформації на центральному і місцевому рівнях та актив-
ніше оскаржувати у судовому порядку бездіяльність посадовців щодо надання інформації й відмо-
ви у наданні інформації. 

Питання забезпечення права на доступ до інформації може бути позитивно розв’язане лише 
спільними зусиллями нової української влади, яка буде поважати своїх виборців та не бояти-
меться журналістів, представників ЗМІ, які не втратять наполегливості у справі інформування 
громадськості, та суспільства в цілому, що має бути більш активним щодо відкритості та прозо-
рості влади.
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IX. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ194 

Українське інформаційне законодавство переважно спадкувало радянський спосіб регулюван-
ня, внаслідок чого перш за все забезпечуються державні інтереси і другорядним залишається право 
на свободу вираження поглядів. Відстоювання на державному рівні таких невідомих демократи-
чній спільноті правових понять, як «інформаційна безпека держави» чи, ще гірше, «національний 
інформаційний суверенітет», призводить до необґрунтованих та таких, що не відповідають міжна-
родним стандартам, обмежень свободи вираження поглядів, а також відсталості суспільства й дер-
жави в розвитку інформаційної сфери та обміну інформацією. 

1. СВОБОДА ЗМІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ 

Минулого року свобода ЗМІ та журналістів була обмежена системними заходами влади, що 
в кінцевому випадку яскраво виявилося в чіткій та безперечній незбалансованості подачі інфор-
мації на національному та місцевому рівнях, відсутності альтернативних та критичних точок зору. 
Тому ЗМІ переважно не відігравали своєї важливої ролі в забезпеченні демократії. З-за певного 
послаблення тиску влади ситуація частково покращилася в національних ЗМІ під час помаранче-
вої революції. 

В Україні відсутній обов’язок оприлюднювати ім’я власника ЗМІ. Відсутні також ефективні 
положення щодо антимонопольних обмежень на інформаційному ринку. Внаслідок цього усі най-
потужніші загальноукраїнські інформаційні ресурси (радіо, телебачення та газети) сконцентровані 
в руках декількох осіб, які, у свою чергу, тісно пов’язані та сильно залежать від найвищих посадо-
вих осіб країни. Тому підконтрольні їм ЗМІ не критикують владу та не здатні висловлювати дум-
ки, альтернативні до владної позиції. 

З іншої сторони, ті медіа, що намагаються подавати різносторонню інформацію, наражаються 
на тиск з боку правоохоронних, податкових та інших контролюючих органів, припинення трансля-
ції в кабельних мережах та на інші засоби тиску. 

Внаслідок цього журналісти перебувають під постійним тиском власників та менеджерів ЗМІ. 
Умови постійного тиску призводять до неможливості вільно висловлювати свої думки та застосу-
вання самоцензури з метою залишитися на займаній посаді. 

Крім того, журналістів часто переслідують за поширення критичних матеріалів. Правоохо-
ронні органи переважно неналежно та неефективно розслідують злочини, пов’язані з нападами 
на журналістів, погрозами на їхню адресу чи перешкоджанням в їхній діяльності. 

Зокрема, Незалежна медіа профспілка зафіксувала 54 випадки нападів на журналістів протя-
гом минулого року, при чому вони пов’язують більшість з них зі здійсненням своїх професійних 
обов’язків. Якщо аналізувати всі випадки нападів на журналістів, то слід зазначити, що органи 
дізнання з надзвичайною неохотою кваліфікують їх, як такі, що пов’язані з професійною діяльні-
стю. Не виключено, що такий підхід правоохоронних органів стимулює зловмисників використо-
вувати в ході замахів на журналістів спроби імітації пограбування, нещасних випадків, злісного 
хуліганства, тощо. У таких ситуаціях встановити справжні мотиви злочину надзвичайно складно.195 

Іноді таке переслідування ЗМІ та журналістів здійснювалося за допомогою правоохоронних 
чи контролюючих (податкових) органів. 

                                                        
194 Підготовлено виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини Володимиром Яворським. 
195 Звіт за підсумками моніторингу порушень прав журналістів та ЗМІ за 2004 р. Київська незалежна медіа-профспілка. Сторін-
ка в Інтернеті: http://www.profspilka.org.ua. 

http://www.profspilka.org.ua
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Наприклад, директор та його заступник київського та найбільшого українського кабельного 
оператора «Воля» Сергій Бойко та Валерій Самойлов були заарештовані 29 червня за обвинува-
ченням у занятті господарською діяльністю без ліцензії (частина друга статті 202 Кримінального 
кодексу України), а пізніше за трансляцію в закритих кабельних мережах нібито порнографічних 
творів при ретрансляції іноземних супутникових телеканалів Prіvate Gold, Spіce Platіnum та Prіvate 
Blue (стаття 301 Кримінального кодексу України). Невдовзі за цим звинуваченням, проти компанії 
«Воля» та її керівників висунули ще одне звинувачення – цього разу в легалізації (відмиванні) 
доходів, отриманих злочинним шляхом (стаття 209 ККУ). 

Спочатку Господарський суд установив, що діяльність «Волі» не підлягає ліцензуванню. 
А через декілька днів місцевий суд звільнив затриманих і постановив, що вимоги прокуратури 
необґрунтовані. Пізніше були зняті інші звинувачення. 

Удруге директор та бухгалтер фірми «Воля-кабель» були заарештовані 18 серпня за обвинува-
ченням в ухиленні від сплати податків. Це сталося через декілька годин після того, як Апеляцій-
ний суд м. Києва підтвердив рішення місцевого суду щодо необґрунтованості обвинувачень про-
куратури. Заарештовані були звільнені ввечері 21 серпня 

Працівники «Волі» стверджували, що справжньою причиною переслідувань стали відмова 
найбільшого українського кабельного оператора вилучити із соціального пакету, який дивляться 
більшість абонентів, зокрема, у Києві, трансляцію опозиційного телеканалу «5 канал», а також 
включити до цього пакету інші телеканали, у тому числі й телеканал, який належал на той час 
Генеральному прокурору України Г.Васильєву. 

Пізніше один з іноземних власників «Волі» продав свою частку в компанії, а директор С.Бойко 
13 вересня звільнився зі своєї посади. 

Зважаючи на таку системну практику тиску на ЗМІ та журналістів, 16 березня 2004 року 
Верховною Радою України була прийнята постанова за № 1604-IV, якою для забезпечення консти-
туційних гарантій на свободу слова в Україні, вільне вираження переконань, забезпечення плюра-
лізму думок державній податковій адміністрації було рекомендовано відмінити графік перевірок 
засобів масової інформації на період проведення передвиборчої кампанії по виборах Президента 
України в 2004 році. А 6 квітня 2004 року ДПА було видане розпорядження, яким зобов’язали ке-
рівників державних податкових адміністрації в період проведення кампанії по виборах Президента 
України не здійснювати податкову перевірку підприємницької діяльності ЗМІ. 

Не зважаючи на ці документи, контролюючі органи робили спроби здійснити такі перевірки. 
Наприклад, здійснювалася перевірка дочірнього литовського підприємства «Видавниче, інформа-
ційне та рекламне агентство «Такі справи», що є співзасновником часопису «Такі справи плюс» 
(червень 2004 року). 

Широко поширеною практикою протягом минулого року була розсилка Адміністрацією 
Президента України неофіційних вказівок щодо того, висвітлювати чи не висвітлювати ті чи ін-
ші події, у якій тональності поширювати ту чи іншу інформацію, часом із вказівкою конкретних 
цитат та певних подій, на яких слід наголосити, і про події та конкретних осіб, про яких слід 
промовчати (так звані «темники»). Такі вказівки не були формальними, їхнє невиконання при-
зводило до посилення тиску на ці ЗМІ та їхніх власників, наприклад, з боку правоохоронних та 
контролюючих органів. 

У кулуарах парламенту 3 червня було відкрито виставку таких «темників». На двох стендах 
було вивішено темники за різні роки. Найперший з них датувався жовтнем 2001 року, найнові-
ший – травнем 2004. На виставці, крім того, було представлено листи Адміністрації Президента 
за підписом керівництва головного управління інформаційної політики, якими обласним телеко-
мпаніям вказувалося розмістити в ефірі відповідні відеоматеріали. Серед темників також був 
графік, яким наказувалося дотримуватися певної послідовності у висвітленні в ефірі приватними 
телеканалами тем політичної реформи. Унікальним експонатом виставки був лист, який наказу-
вав представникам мас-медіа звітувати про виконання темників.196 

Проте практика використання «темників» була припинена протягом декількох днів під час 
помаранчевої революції, що було зумовлено швидше позицією власників та топ менеджерів те-
лерадіокомпаній, а також протестами журналістів, ніж зміною влади (фактично влада змінилася 
через півтора місяці після цього). 
                                                        
196 За інформацією Інтернет-видання «Українська правда»: http://www.pravda.com.ua  

http://www.pravda.com.ua
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Кількість позовів про відшкодування шкоди в дуже великих розмірах за публікацію дифама-
ційних матеріалів та їхня загальна кількість значно зменшилися з травня 2003 року в зв’язку з 
прийняттям закону про їхнє обмеження через застосування диференційованої ставки державного 
мита по таким справам та, відповідно, зменшення сум компенсації шкоди. Також у цьому законі 
вперше було скасовано відповідальність за поширення оціночних суджень і обмежено право по-
садових осіб органів влади подавати такі позови. Слід зазначити чітку тенденцію: позови проти 
ЗМІ почали переважно стосуватися не відшкодування шкоди, а оприлюднення спростування по-
ширених неправдивих відомостей. 

У 2004 році, за інформацією Державної судової адміністрації, до судів надійшло 442 заяви 
проти ЗМІ в справах про захист честі, гідності та ділової репутації. Ще 280 вже були на цей час у 
судах з минулих років. Суди протягом року загалом розглянули 514 справ проти ЗМІ. 

Суди завершили розгляд 250 справ з винесенням рішення, при цьому в 158 справах позов 
було задоволено, а в 141 справі заяву незадоволено чи залишено без розгляду. При цьому було 
присуджено до стягнення зі ЗМІ 591 тисячу 591 гривну. Тобто, у середньому ЗМІ повинні були 
сплатити 3 744 гривні по кожній справі (приблизно 700 доларів США). Слід зазначити, що обсяг 
заявлених вимог у всіх справах був значно більший: понад 20 млн. гривень. При цьому було спла-
чено державного мита на суму 251 437 гривень. 

У Цивільному кодексі України, що набув чинності з 1 січня минулого року, закладена норма 
відповідно до якої «негативна інформація, поширена про особу, є неправдивою», на підставі чого 
переслідуються журналісти та ЗМІ за висловлювання критичних зауважень. У цьому кодексі 
з’явилася ще низка норм, що обмежують свободу слова в невиправданому обсязі. Наприклад, та-
кож вкрай дивним і небезпечним є твердження, викладене у частині третій статті 296 ЦК про те, 
що «інформація, яка подається посадовою, службовою особою при виконанні нею своїх службових 
обов’язків, є достовірною». Монополізація права на істину «посадовими, службовими особами 
при виконанні ними своїх службових обов’язків» не лише порушує законодавство України, але й 
суперечить здоровому глузду. 

Проект зміни цих положень був внесений до парламенту, проте на кінець року так і не при-
йнятий. А 12 травня один з таких законопроектів, був навіть відхилений парламентом, не зважа-
ючи на вимогу громадськості прийняти цей закон. 

З січня минулого року в Україні почалося впровадження нового законодавства щодо захисту 
суспільної моралі (Закон України «Про захист суспільної моралі» та пов’язані з ним зміни до ін-
ших законів). Відповідно до нього створено державний орган із захисту суспільної моралі. До його 
функцій належить призупинення поширення (без санкції суду) та застосування санкцій за поши-
рення продукції, що порушує суспільну мораль (порнографічного та еротичного характеру або із 
застосуванням жорстокості та насильства тощо). Ним також введено ліцензування суб’єктів, які 
можуть здійснювати поширення такої продукції, а також вводить ліцензування кожного твору 
окремо. Фактично, таке ліцензування є попередньою цензурою творів, що заборонено Консти-
туцією України, оскільки, наприклад, перед друком книжки необхідно отримати відповідну лі-
цензію. 

При цьому слід зазначити, що згадане законодавство чітко не визначає, що може порушити 
суспільну мораль, а дефініції надзвичайно не чіткі та сповнені оціночними виразами. Тому особа, 
яка поширює такий твір, не може передбачити незаконність своєї поведінки. 

За порушення вказаного законодавства передбачаються жорсткі санкції: великі штрафи, кри-
мінальне покарання та закриття ЗМІ. Проте минулого року випадків застосування цих законода-
вчих норм поки що не помічено. Значною мірою це пояснюється тим, що державний орган із захи-
сту суспільної моралі так і не розпочав свою діяльність в минулому році. 

2. ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ 

Рівень свободи слова на телебаченні та радіо виріс тільки під час помаранчевої революції. 
До цього часу проявлявся явний дисбаланс у висвітленні подій. 

Проте місцеві телеканали та радіостанціі зберігали тенденційність та заангажованість у ви-
світленні новин протягом цілого року. Особливо це проявилося в східних та південних регіонах 
України. 
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Опозиційні сили фактично були позбавленні доступу до загальнонаціональних ЗМІ протя-
гом року. Лише під час помаранчевої революції ситуація змінилася на краще, проте не на місце-
вому рівні. 

Державні національні та місцеві телерадіоканали повністю залежать від виконавчої гілки 
влади та подають односторонній погляд на події з відсутністю будь-якої нормальної критики ор-
ганів влади та правлячих політичних сил. 

В Україні існує державне телебачення та радіо, телестудії та друковані видання (газети та 
журнали) різних органів влади (МВС, Прокуратури, податкової адміністрації, Збройних сил, МЗС, 
митної служби та інших). При цьому такі ЗМІ не слугують джерелом важливої інформації, а 
швидше виконують роль рупора та агітації за позитивність кожного органу влади, а альтернативні 
чи критичні думки в них практично відсутні. 

У той же час, у країні відсутнє суспільне (громадське) телебачення та радіо. Закон «Про сус-
пільне телерадіомовлення в Україні» був прийнятий декілька років тому, але рішення про ство-
рення суспільного (громадського) радіо чи телебачення так і не було прийнято. 

Державний орган, що регулює телебачення та радіомовлення (Національна рада України з 
питань телебачення і радіомовлення), був органом, залежним від Президента та парламенту, що 
унеможливлює повноцінне виконання ним своїх функцій. Зокрема, будь-який член цього органу 
може бути відкликаний зі своєї посади в будь-який час, з-за чого він перебуває в повній залежно-
сті від прийнятих ним рішень та органу, що його призначив. Внаслідок такої залежності та інших 
недоліків законодавства процедура видачі ліцензії проводиться закрито та упереджено, а контро-
льні функції цього органу є швидше формальними. 

Така залежність, зокрема, проявляється в дискримінаційній політиці щодо ліцензування те-
лерадіоорганізацій. 

Верховна Рада України прийняла в новій редакції закон «Про Національну Раду України з 
питань телебачення і радіомовлення», проте Президент наклав вето на закон. Коротко усі заува-
ження Президента зводилися до одного: він не погоджується з існуванням незалежного регулю-
ючого органу в сфері телерадіомовлення. 

11 травня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України» з урахуванням зауважень Президента (номер реєстрації 2663). Раніше цей За-
кон був прийнятий 9 липня 2003 року, але Президент скористався правом вето. Фактично ж де-
путати прийняли майже той самий законопроект, зміни торкнулися тільки визначення конфіден-
ційної інформації, що є власністю держави. 

Зміни, внесені до Закону про пресу, суттєво звужують обсяг конституційного права на інфор-
мацію. А саме: частина перша статті 2 «Свобода діяльності друкованих ЗМІ» тепер проголошує 
«право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, ви-
користовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою 
друкованих ЗМІ». Аналогічно звужене головне право журналіста – на інформацію: тепер журна-
ліст має «право на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкри-
тої за режимом доступу інформації» (п.1 частини другої статті 26).197 

Верховна Рада України прийняла в новій редакції Закон України «Про радіочастотний ре-
сурс», що набув чинності 21 жовтня 2004 року. Відповідно до вказаних змін Національна Рада 
України з питань телебачення та радіомовлення стає єдиним органом, що видає ліцензію на мов-
лення в Україні. Відповідно до нової редакції закону: 

– скасовується подвійне ліцензування телерадіоорганізацій Нацрадою та Державним коміте-
том зв’язку, який є залежними від Президента органом виконавчої влади, і що було предметом 
тиску на телерадіоорганізації з боку влади; 

– усуваються можливості несанкціонованого відключення підприємствами зв’язку телерадіо-
організацій, у тому числі й за політичними мотивами. 

Опозиційні телеканали систематично відключали в місцевих кабельних мережах через ніби-
то технічні причини. Так, «5 канал» відключали в Донецьку, Луганську, Харкові, Дніпропетров-
ську та багатьох інших містах. За офіційною позицію це робилося з-за технічних причин. Проте в 
приватних розмовах власники кабельних операторів стверджували про шалений тиск з боку міс-
цевих органів влади та правоохоронців. До сьогодні винних за такі дії не покарано. 
                                                        
197 Більше про даний закон дивіться у розділі про доступ до інформації та в Бюлетені Харківської Правозахисної групи «Свобо-
да висловлювань і приватність», № 2, 2004 рік, http://www.khpg.org.  

http://www.khpg.org
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3. ХРОНІКА ПРОТЕСТУ ЖУРНАЛІСТІВ 

Протягом минулих років відбулися багато ситуативних конфліктів в тих чи інших ЗМІ, ос-
новною причиною яких була вимога їхніх власників чи керівників до журналістів дотримуватися 
неписаної редакційної політики, за якої в принципі не можна було подавати позитивної інформа-
ції про представників опозиції, а іноді просто їх згадувати, та негативну інформацію про представ-
ників провладних сил. Зазвичай, наслідком таких конфліктів ставало звільнення журналістів, їхній 
перехід у більш ліберальне ЗМІ. 

З певною періодичністю виникали більш масові акції протесту, пов’язані з правом журналіс-
тів на свободу слова: щодо вбивств журналістів, щодо поширення темників тощо. 

У другій половині минулого року через збільшення тиску влади на ЗМІ під час виборчої кам-
панії пропорційно зменшувалася свобода журналістів і одночасно зростало їхнє невдоволення іс-
нуючої ситуацією. 

При цьому, ті опозиційні ЗМІ, що зберігали певні стандарти свободи слова зазнавали знач-
ного тиску від влади в різний спосіб: відключення світла, відмова в друці, виключення телекана-
лів з кабельних мереж, подання позовів про скасування ліцензій, погрози, підпал і т.п. Усе це 
прямо відображалося на журналістах, що не могли працювати в таких умовах. 

20 жовтня о 21:00 годині на «5 каналі» у прямому ефірі замість звичного випуску новин від-
булася прес-конференція керівників каналу, на якій керівники каналу заявили про тривалий та 
систематичний тиск. 

Останніми подіями, що призвели до цієї акції стали рішення Господарського апеляційного 
суду про скасування рішення Національної ради про видачу ліцензії ТК «Експрес-Інформ» (а 
значить – «5 каналу») у Києві за позовом телеканалу «Телестудія «Служба інформації» та ухвала 
Печерського райсуду про забезпечення позову народного депутата Володимира Сівковича до Петра 
Порошенка та каналу НБМ, наслідком чого стали арешти рахунків «НБМ».198 

Працівники каналу заявили про такі вимоги: 
1. До Печерського суду м. Києва – зняття арештів з рахунків «5 каналу». 
2. До Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення: 

• скликати позачергове засідання, на якому остаточно визнати «5 канал» переможцем 
першого, а не повторного конкурсу на мовлення на 48 ТВК у м. Києві; 

• привести у відповідність ліцензійним угодам трансляцію «5 каналу» в кабельних мере-
жах у регіонах України. 

3. До народного депутата В. Сівковича: 
• публічно вибачитися за цинічне використання «5 каналу» як інструменту шантажу у 

власних політичних цілях. 
«Правління та журналістський колектив «5 каналу» опинилися у такій ситуації, – йшлося в 

їхній заяві, – що у разі невиконання вимог «5 каналу»199 або ж не реагування на них керівництво 
та ініціативна група журналістів 25 жовтня о 21:00 оголосять голодування». 

Оскільки вимоги не були виконані, то журналісти оголосили голодування 25 жовтня о 21 го-
дині, що транслювалося у прямому ефірі. 

Уже 28 жовтня журналісти п’яти центральних телеканалів (ICTV, «Інтер», «Новий канал», 
«Тоніс» та НТН» заявили про тиск влади та власників каналів, який призводить до того, що ін-
формація про суспільно важливі події подається глядачеві в спотвореному вигляді. 

Їхня позиція пов’язана із тиском на ЗМІ представників влади, які змушують телеканали і їх-
ніх власників висвітлювати події в спотвореному вигляді або взагалі замовчувати суспільно важ-
ливі новини. 

Журналісти, які розуміють власну відповідальність за долю країни, оприлюднили заяву і 
звернулися до своїх колег із закликом підтримати їхнє бажання працювати професійно і надава-
ти громадськості різнобічну й правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні.200 
                                                        
198 За інформацією Інтернет-видання «Телекритика»: http://www.telekritika.kiev.ua. 
199 Сторінка в Інтернеті «5 каналу»: http://www.5tv.com.ua/newsline/118/1879.  
200 За інформацією Інтернет-видання «Телекритика»: http://www.telekritika.kiev.ua. 
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http://www.5tv.com.ua/newsline/118/1879
http://www.telekritika.kiev.ua


ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2004. ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 144

ЗАЯВА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ 

Ми, журналісти українських телеканалів, занепокоєні загрозою висвітлення вирішального 
періоду виборів у спотвореному вигляді. 

Всупереч стандартам професійної журналістики, влада, а під її тиском частина власників 
та менеджерів телеканалів, прагнуть замовчувати важливі події, або перекручують їх сут-
ність. 

Ми усвідомлюємо власну відповідальність за надання людям інформації, на основі якої вони 
роблять свої рішення. 

Тому ми вимагаємо дотримання наступних стандартів висвітлення подій: 
1. Усі інформаційні програми повинні інформувати про всі суспільно значущі події. 
2. Усі інформаційні програми повинні представляти всі значущі точки зору на події, що ви-

світлюються. 
3. Уся інформація, що потрапляє до ефіру, має бути перевіреною та містити посилання на 

джерела. 
Ми зобов’язуємося виконувати ці стандарти. 
Ми впевнені, що повне і професійне висвітлення вирішального періоду виборів є вкрай необ-

хідним для глядачів. 
Ми закликаємо колег приєднатися та підтримати нашу позицію! 
Загалом звернення, що було розміщене на сторінці Інтернет-видання «Телекритика», підписа-

ли 346 журналістів і працівників електронних ЗМІ. 
Того ж дня, 28 жовтня, сім журналістів Студії «1+1» зі служби новин (Наталка Фіцич, Юлія 

Бориско, Віктор Заблоцький, Ігор Скляревський, Федір Сидорук, Галина Бецко та Мар’яна Воро-
нович) добровільно звільнились з каналу після того, як провалились всі спроби переговорів з ке-
рівництвом «Телевізійної служби новин» (ТСН) про відмову від політики темників та цензури. 
За їхніми словами, за нинішніх умов вони не можуть професійно виконувати свої обов’язки та 
надавати суспільству правдиву інформацію. «Наше телевізійне ремесло остаточно перетворилось 
в обслуговування інтересів тих, кому «1+1» відданий його власниками в політичне використан-
ня», – говорили колишні співробітники цього телеканалу.201 

Лише 2 листопада працівники та журналісти «5 каналу» припиняють голодування, оскільки 
знімається арешт з рахунків телеканалу, проте інші вимоги залишаються невиконаними. Також 
телеканал було повернуто в деякі кабельні мережі, зокрема, у Донецьку. 

За повідомленням прес-служби журналістського руху за професійні права, Володимир Голо-
сняк, ведучий програми «Вісті» на Першому національному телеканалі, що відмовився читати 
новини по темниках202, 9 листопада був відсторонений від роботи. Він без пояснень був виклю-
чений з розкладу ефіру на тиждень, хоча за планом мусив з’явитися на екрані в понеділок, вівто-
рок та середу. 

Наступного дня 13 журналістів програми «Вісті» на Першому національному телеканалі за-
пропонували першому віце-президенту НТКУ Миколі Канішевському та директору об’єднання 
«Новини» Артему Петренко ухвалити угоду про редакційну політику. Одночасно журналісти в 
односторонньому порядку зобов’язалися дотримуватися угоди, що означало відмову працювати 
далі по темниках. 

Текст запропонованої Угоди 

«Ми, журналістський колектив Першого Національного Телеканалу, працюємо в одній ком-
панії та робимо спільну справу. 

Ми не підтримуємо жодну політичну силу й не маємо на меті служити комусь, окрім народу. 
У нас єдина мета – подавати суспільству об’єктивну інформацію. 
На сторожі своєї роботи ми ставимо власне сумління, майстерність та відданість високим 

фаховим стандартам». 
Угода про редакційну політику 
Редакційна політика Першого національного телеканалу ґрунтується на наступних засадах: 

                                                        
201 За інформацією Громадського радіо: http://www.radio.org.ua.  
202 Інтернет-видання «Телекритика»: http://www.telekritika.kiev.ua/news/?id=18448.  
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1. Інформаційні випуски та програми повинні об’єктивно висвітлювати всі головні суспільно 
значущі події (Закон України «Про інформацію», статті 5, 6, 9 та 10). 

2. У кожному інформаційному випуску обов’язково має бути витриманий баланс: подані по-
лярні точки зору на подію, що висвітлюється (Закон України «Про інформацію», статті 9 та 10). 

3. Інформація, що подається в ефірі, повинна бути перевіреною, містити посилання на 
джерела (Закон України «Про телебачення і радіомовлення», пункт б) статті 39). 

4. Відбір тем та формування сюжетів є прерогативою виключно шеф-редактора, випуско-
вого редактора та кореспондентів. Пропозиції та рекомендації інших осіб щодо відбору тем та 
формування сюжетів обов’язково розглядаються вказаними вище особами та враховуються на 
їх розсуд. 

5. Втручання державних органів, посадовців, громадських об’єднань, окремих громадян у 
творчу діяльність журналістів, цензура як контроль за ідеологічним змістом випусків не допус-
кається (Закон України «Про телебачення і радіомовлення», стаття 6). 

6. Журналіст має право відмовитися від виконання доручень редакції, якщо вони суперечать 
чинному законодавству (Закон України «Про телебачення і радіомовлення», пункт з) статті 38). 

7. Усі сюжети повинні подаватися в ефір з підписами журналістів. Виключення можуть 
бути лише на прохання журналіста, що готував матеріал, якщо це загрожує його безпеці. Автор 
матеріалу має право підписувати його як власним ім’ям, так і творчими псевдонімами (Закон 
України «Про телебачення і радіомовлення», пункт е) статті 38). 

8. Лише журналіст, що знімав сюжет, має право передати його підготовку іншому журна-
лісту або редактору (Закон України «Про телебачення і радіомовлення», стаття 39). 

9. Будь-які зміни в сюжеті не можуть бути подані в ефір без згоди журналіста, що його 
готував (Закон України «Про телебачення і радіомовлення», пункт ж) статті 38). 

10. Положення Угоди про редакційну політику є обов’язковими для всіх осіб, що будь-яким 
чином беруть участь у створенні інформаційних програм та проектів Першого Національного 
телеканалу, незалежно від місця роботи та форми співпраці: на позаштатній чи штатній ос-
нові, чи в незалежній компанії-виробнику. 

 
Керівництво УТ-1 відмовилося укладати угоду з журналістами про редакційну політику. 

А 15 листопада усіх журналістів, що висловилися проти темників і цензури відсторонили у різ-
ний спосіб від роботи. 

Наступного дня, 16 листопада, журналісти інших телеканалів провели пікетування київсько-
го телецентру на вул. Мельникова 42, де знаходиться УТ-1, проти цензури. 

За інформацією Інтернет-видання «Українська правда», двоє ведучих каналу «1+1» Олесь 
Терещенко та Андрій Тичина 21 листопада відмовилися вести президентський марафон на каналі 
в неділю через «темники»203. 

Уже наступного дня, ведучі ТСН на каналі «1+1» відмовились виходити в ефір. Замість ТСН 
на каналі «1+1» виходила програма В`ячеслава Піховшека і всі бачили огляд новин, що робився і 
подавався однією людиною за чітко визначеними темниками. Таким рішенням закінчилися пе-
ремовини ведучих та журналістів програми ТСН та одного з керівників каналу Володимира Осе-
ледчика. Журналісти заявили, що перемовини з керівництвом каналу триватимуть й надалі. 

Незалежна медіа-профспілка України 23 листопада закликала журналістів приєднатися до 
загальнонаціонального страйку з метою забезпечити подачу чесних та об’єктивних новин. 

Журналісти програми «Вісті» Першого національного телеканалу (УТ-1) 24 листопада ого-
лосили страйк і перестали виходити в ефір. В їхньому відкритому листі, зокрема, було зазначено: 

«Протягом місяця методом ведення переговорів з керівництвом НТКУ ми намагалися зміни-
ти ситуацію в подачі інформації в новинах на користь балансу та об’єктивності. На жаль, ми не 
досягли бажаного результату. Керівництво телекомпанії не спроможне впливати на зміст новин. 
Цим самим порушується закон України про інформацію, право українців на отримання об’єктив-
ної, повної, суспільно важливої інформації. Такий новинний продукт ми вважаємо нелегітимним 
і не хочемо бути причетним до його створення». 

А 25 листопада на каналі УТ-1 у випуску новин об 11.00, який виходить із сурдо-перекладом, 
ведуча-перекладач Наталя Дмитрук проігнорувала текст основної ведучої Тетяни Кравченко про 
оголошені ЦВК підсумки виборів. Замість нього вона «сказала» своїм глядачам наступне: «Резуль-
                                                        
203 «Українська Правда» з посиланням на джерело на каналі 
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тати ЦВК є сфальсифікованими. Не вірте. Наш Президент – Ющенко. Мені дуже прикро, що до 
цього доводилося перекладати неправду. Більше я цього не робитиму. Не знаю, чи побачимось». 
Після цього вона приєдналася до оголошеного раніше страйку. 

Того ж дня Канал «1+1» відмовився від темників, відновив повноцінне інформаційне мов-
лення і гарантував подання повної та неупередженої інформації. У прямому ефірі, що відбувався 
у прайм-тайм на понад 90 відсотків території країни, журналісти та керівництво телеканалу ви-
ступили із заявою. 

Заява телеканалу «1+1» 

Ми усвідомлюємо свою відповідальність за упередженість інформації, яку досі поширював 
канал під тиском і за директивами різних політичних сил. Нинішнє протистояння в суспільстві 
змушує нас чітко виголосити принципи своєї подальшої роботи. Від сьогодні за зміст телевізій-
ного продукту відповідає лише колектив і менеджмент Студії «1+1». Ми гарантуємо, що будь-
яка інформація, поширена нашим каналом, буде повною і неупередженою відповідно до профе-
сійних стандартів журналістики. 

В ефірі «1+1» будуть висвітлюватися всі значущі події в Україні та за її межами і надава-
тися рівні можливості для висловлення своєї позиції всім учасникам суспільно-політичного жит-
тя. Ці принципи будуть дотримані доки канал існуватиме у телеефірі», стверджують Олександр 
Роднянський, Володимир Оселедчик, Максим Варламов, Алла Мазур, Людмила Добровольська, Анна 
Безулик, Олесь Терещенко, Андрій Тичина, Марина Кухар, Анатолій Борсюк, Вахтанг Кіпіані, Ольга 
Герасим’юк, Юрій Макаров, Сергій Полховський, Сергій Долбілов, Євген Зінченко, Марічка Падал-
ко, Анатолій Єрема, В’ячеслав Піховшек і весь колектив Студії «1+1».204 

 
Того ж дня та наступного, практично усі загальнонаціональні телеканали відмовилися від 

практики використання темників і почали подавати новини у переважно збалансований спосіб із 
висвітленням різних точок зору та наданням опозиції права виступу. 

4. ОГЛЯД НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТІВ 

Колишній директор радіо «Континент» Сергій Шолох виїхав у США, де 28 жовтня отримав 
політичний притулок. Радіо «Континент» ретранслювало новини іноземних радіостанцій, зокрема, 
радіо «Свободи». На радіостанцію з цього приводу чинився постійний тиск з боку органів влади 
та контролюючих органів. А 3 березня 2004 року ретрансляційне обладнання радіостанції було 
конфісковане за обвинуваченням у трансляції без ліцензії Національної ради з питань телебачен-
ня і радіомовлення. 

Редактор інформаційного агентства «Статус Кво» (єдиного регіонального агентства в цьому 
місті) Володимир Чістілін був звільнений 29 жовтняу Харкові. за нібито прогул на роботі, але 
повідомили йому про це лише 1 листопада. Він стверджував, що його звільнили через політичні 
публікації агентства. Адвокат Петро Бущенко в рамках Фонду правової допомоги Української 
Гельсінської спілки з прав людини подав позов в інтересах В.Чістіліна про поновлення на роботі. 
Зараз справа знаходиться в суді. 

З фактом відмови в наданні друкарських послуг зіткнулася редакція донецького опозиційно-
го видання – тижневика «Остров». Видавництво газети «Донбас» повідомило редакцію, що бі-
льше не друкуватиме газету. У листі причиною відмови названа велика завантаженість устатку-
вання та регулярна поломка друкарських верстатів. Директор типографії в телефонній розмові з 
редактором «Острова» повідомив, що жодних причин, крім технічних, для розірвання угоди з 
видавництвом немає. Пізніше, «Острову» відмовили в друці зі схожою аргументацією ще 14(!) 
типографій – не лише на Донеччині, але й в сусідніх областях.205 

Шевченківський районний суд м. Києва 28 січня прийняв рішення про закриття газети 
«Сільські вісті», що всупереч законам України розпалювала міжнаціональну ворожнечу. Позива-
чами в суді виступали Міжнародний антифашистський комітет і Об’єднана єврейська громада 
                                                        
204 Сторінка телеканалу «1+1» в Інтернеті: http://www.1plus1.net/about/news.phtml?637.  
205 Звіт за підсумками моніторингу порушень прав журналістів та ЗМІ за 2004 р. Київська незалежна медіа-профспілка. Сторін-
ка в Інтернеті: http://www.profspilka.org.ua.  

http://www.1plus1.net/about/news.phtml?637
http://www.profspilka.org.ua
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України на чолі з Вадимом Рабиновичем. Суд виніс рішення про припинення випуску газети 
«Сільські вісті» на підставі порушення газетою частини першої статті 3 Закону України про за-
соби масової інформації (друковані видання) за поширення інформації, що розпалює міжнаціо-
нальну ворожнечу. Як сказано в рішенні суду, в газеті «Сільські вісті» у номерах від 15 листопа-
да 2002 р. та 30 вересня 2003 р. були опубліковані статті Василя Яременко «Міф про український 
антисемітизм» та «Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів». Судом визнано, що ці статті 
містять у собі інформацію, що розпалює міжнаціональну ворожнечу. Проте рішення суду до сих 
пір не набуло чинності, оскільки воно було оскаржено в апеляційному порядку. Розгляд справи 
ще не завершено. 

Печерський райсуд м. Києва 5 лютого виніс рішення за позовом Міністра внутрішніх справ 
Миколи Білоконя до тижневика «Дзеркало тижня» та заступника головного редактора цього ви-
дання Юлії Мостової про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної 
шкоди. Рішенням суду відомості, поширені в статті «Нічим дихати»206 щодо Міністра внутрішніх 
справ України, визнані такими, що не відповідають дійсності і порочать честь, гідність та ділову 
репутацію Білоконя. Судом першої інстанції ухвалено рішення зобов’язати тижневик «Дзеркало 
тижня» упродовж місяця спростувати зазначені відомості на тій самій сторінці газети тим же 
шрифтом та стягнути на користь Білоконя 2 000 гривень з ТзОВ «Дзеркало тижня» та 1 025 гри-
вень з Мостової. Газета, за словами її представників, частково погодилася із позовними претензі-
ями. Проте за даними «Телекритики», це було пов’язано з небажанням автора розкривати джере-
ла своєї інформації.207 

Державний комітет у справах національностей та міграції підготував 12 позовів до львівсь-
кої газети «Ідеаліст» за поширення матеріалів, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу. У се-
редині серпня розпочався перший судовий процес, що не закінчився до кінця року. 

Місцевий суд Франківського району міста Львова 29 грудня задовольнив позов народного 
депутата В.Яворівського з приводу захисту честі та гідності, ділової репутації та спростування 
недостовірної інформації до газети «Молода Галичина». Газета поширила інформацію, що депу-
тат в радянські часи був агентом КДБ і писав доноси, а також є причетним до вбивства головного 
редактора «Літературної України» Л.Плюща. Окрім спростування відомостей, суд наказав також 
сплатити компенсацію народному депутату у розмірі 30 тисяч гривень (приблизно 5,6 тисяч до-
ларів США), замість 100 тисяч, що вимагав Яворівський.208 

За повідомленням Кримського агентства новин, Апеляційний суд Автономної Республіки 
Крим 11 лютого задовольнив позов депутата Верховної Ради АПК Миколи Котляревского до ре-
дакції газети «Євпаторійський тиждень» та її редактора Володимира Лутьєва про захист честі, 
гідності, ділової репутації й відшкодування моральної шкоди. Суд визнав недійсними відомості, 
що були викладені В. Лутьєвим про депутата та зобов’язав редакцію опублікувати спростування 
тим же шрифтом на першій сторінці (20-ти тисячним тиражем). Суд також стягнув на користь 
позивача як відшкодування моральної шкоди з В. Лутьєва 300 тисяч гривень (приблизно 56 тисяч 
доларів), а з редакції газети – 10 тисяч гривень. 

Апеляційний суд міста Києва 23 червня 2004 року задовольнив апеляційні скарги газети 
«Голос України» та журналіста Сергія Лавренюка. Суд скасував рішення Дарницького районного 
суду від 27 червня 2003 року про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування відомос-
тей, що не відповідають дійсності і відмовив позивачам – ЗАТ «ТНК-Україна-Інвест», ВАТ «Ли-
сичанськнафтооргсинтез», О. Г. Креденцеру – у задоволенні їхніх позовних вимог у повному обся-
зі. Рішенням Дарницького суду було визначено стягнути з газети «Голос України» та журналіста 
Сергія Лавренюка по 238 500 гривень на користь ЗАТ «ТНК-Україна-Інвест». 

Раніше, 22 квітня 2004 року Судова палата в цивільних справах Верховного суду України, 
задовольнивши касаційні скарги «Голосу України» та С. Лавренюка, скасувала рішення Апеля-
ційного суду міста Києва від 17 вересня 2003 року, направивши скаргу на розгляд Апеляційного 
суду. В Ухвалі Верховного суду зазначається, що «скасовуючи рішення суду першої інстанції і 
ухвалюючи нове рішення, апеляційний суд допустив істотні порушення норм процесуального 
права» (справа була розглянута без відповідача). Крім того, «застосовуючи до встановлених об-
ставин норми матеріального закону, суд допустився помилки в тлумаченні статті 7 ЦК України». 
У порушення вимог п. 7 частини першої статті 203 та статті 208 ЦПК України, суд не зазначив, у 
                                                        
206 Газета «Дзеркало тижня», http://www.zn.kiev.ua/nn/show/474/44736.  
207 Інтернет-видання «Телекритика»: http://www.telekritika.kiev.ua 
208 Більше інформації на сторінці в Інтернеті: http://korpunkt.ru/razdel10_2_0.html.  

http://www.zn.kiev.ua/nn/show/474/44736
http://www.telekritika.kiev.ua
http://korpunkt.ru/razdel10_2_0.html
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якій частині рішення стосується кожного з позивачів та всупереч змісту закону зобов’язав редак-
цію опублікувати відомості, які, на думку позивачів, відповідають дійсності. 

Таким чином, 23 червня Апеляційний суд фактично встановив, що відомості, викладені в 
статтях С. Лавренюка «Спецоперація «санація», «Спецоперація «санація» – 2» та «Навіщо платити 
більше», відповідають дійсності.209 

Ленінський райсуд міста Вінниця 17 вересня ухвалив рішення про тимчасове припинення 
виходу «Вінницької газети» за порушення закону про вибори Президента України. Суд прийняв 
це рішення після розгляду скарги довіреної особи Петра Симоненка Віктора Петрова. Петров 
оскаржив факт надання оцінок та коментування газетою програми кандидата на посаду президе-
нта України, що заборонено законом для комунальних та державних засобів масової інформації. 
Суд закрив газету до 21 листопада – дня закінчення передвиборчої кампанії.210 

Працівники міліції в Луганській області 28 листопада заарештували машину з тиражем газе-
ти «Твій вибір» начебто за те, що в ній були поширені заклики до повалення конституційного 
ладу. Такі заклики містилися нібито у матеріалах правозахисників, зокрема, науковій статті щодо 
права народу на повстання, яке закріплене у деяких Конституціях інших демократичних країн. 
При процедурі арешту, були порушені норми багатьох законів України та перевищені повнова-
ження правоохоронцями. Невдовзі тираж відпустили, проте винні у таких діях не покарані. 

Верховний Суд України 19 травня скасував вирок Соснівського районного суду міста Чер-
каси та ухвалу Апеляційного суду Черкаської області про засудження за опір працівникам міліції 
головного редактора газети «Свобода» Олега Ляшка. Справу скеровано на новий розгляд Соснів-
ського районного суду міста Черкаси. У квітні 2002 року, після вилучення двох накладів газети 
«Свобода», через що і започаткувалась кримінальна справа, про яку ідеться, Олега Ляшка було 
ув’язнено на 10 діб. У вилучених номерах був розміщений текст запиту народного депутата Гри-
горія Омельченка щодо деяких аспектів діяльності бувшого Генерального прокурора України Ми-
хайла Потебенька. 5 лютого 2003 року суддя Соснівського районного суду Алла Чечот визнала 
Олега Ляшка винним у здійсненні злочину середнього ступеню тяжкості і засудила до виплати 
штрафу у розмірі 255 гривень.211 

Російський Центр екстремальної журналістики зафіксував в Україні протягом минулого ро-
ку 5 випадків затримання чи арештів журналістів: 

1. Запорізька область. 27 лютого. Андрій Токовенко, Дмитро Капустін212 
2. Запорізька область. 18 березня. Артем Тимченко213 
3. Київ. 28 квітня. Володимир Бойко214 
4. Закарпатська область. 22 травня. Костянтин Сидоренко215 
5. Львів. 28 травня. Ірена Тершак216 

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Здійснити програму реформування державних ЗМІ через зміну їхньої системи управлін-
ня та фінансування відповідно до рекомендацій Ради Європи та ОБСЄ. Найкращим прикладом 
такого реформування є запровадження громадського телерадіомовлення на базі державного теле-
каналу УТ-1 та Першого національного радіоканалу. 

2. Реформувати інститут державного регулювання телебачення та радіо – Національну Раду 
України з питань телебачення та радіомовлення – відповідно до Рекомендацій Комітету Мініст-
рів Ради Європи № 23 (2000), 1 (1999), Директиви № 95/47/ЄС Європейського парламенту та Ра-
ди від 24 жовтня 1995 року. Слід законодавчо та на практиці забезпечити незалежність держав-
ного органу регулювання телерадіомовлення. Національна рада з питань телебачення і радіомов-
лення повинна отримувати достатнє фінансування, необхідне для забезпечення її незалежності та 
належного виконання своїх функцій. 
                                                        
209 За інформацією Інтернет-видання «Телекритика»: http://www.telekritika.kiev.ua.  
210 Інтернет-видання «Українська правда»: http://www.pravda.com.ua.  
211 За інформацією Інституту масової інформації. В Інтернеті: http://imi.org.ua/?id=read&n=3612&yy=2004.  
212 Докладніше на сторінці Центру: http://www.cjes.ru/monitoring/view_monitoring.php?id=3729.  
213 http://www.cjes.ru/monitoring/view_monitoring.php?id=3817.  
214 http://www.cjes.ru/monitoring/view_monitoring.php?id=3899.  
215 http://www.cjes.ru/monitoring/view_monitoring.php?id=3922.  
216 http://www.cjes.ru/monitoring/view_monitoring.php?id=3923.  
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3. Скасувати закони «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та «Про державну підтрим-
ку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»; при цьому передбачити скасування 
окремих пільг журналістам державних ЗМІ. 

4. Прийняти нову редакцію закону про телебачення та радіомовлення, що відповідав би 
стандартам Ради Європи, ОБСЄ та Європейського Союзу. 

5. Внести зміни до законодавства щодо можливості визначення справжнього власника ЗМІ, 
особливо телеканалів і радіостанцій, впровадження ефективного контролю за концентрацією ЗМІ 
в руках одного власника чи його родини, антимонопольними обмеженнями на інформаційному 
ринку відповідно до рекомендацій Ради Європи, ОБСЄ та Європейського Союзу, а також впровад-
ження необхідних процедур щодо покарання порушників законодавства про концентрацію ЗМІ. 

6. Забезпечити швидке та прозоре розслідування всіх заяв щодо випадків насильства та смерті 
журналістів і гарантування реалізації прав журналістів. 

7. Зобов’язати власників ЗМІ оприлюднювати зміст редакційної політики, а також негайно 
оприлюднювати будь-які зміни в редакційній політиці; встановити юридичну відповідальність за 
не оприлюднення чи невчасне оприлюднення редакційної політики або оприлюднення редакцій-
ної політики, яка не відповідає дійсності. 

8. Запровадити державну програму підтримки місцевих друкованих ЗМІ національних і мо-
вних меншин у місцях їх компактного проживання. 

9. Прискорити процедуру ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телеба-
чення, Додаткового протоколу до Конвенції про транскордонне телебачення, а також прийняти 
зміни до законодавства для імплементації її норм, а також положень Директиви ЄС 85/552/ЕС, 
97/36/ЕС «Телебачення без кордонів». 

10. Ліквідувати Державний комітет телебачення і радіомовлення під час розгляду проекту 
змін до Конституції України.
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X. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ В УКРАЇНІ217 

1. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРАВА 
НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

1.1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ 

Право мирних зібрань гарантується статтею 39 Конституції України: 
«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися су-
дом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з ме-
тою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і 
свобод інших людей». 

Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання виконувати низку міжнародних документів, 
які стосуються прав людини і містять посилання на право на мирні зібрання – Загальна деклара-
ція прав людини (стаття 20), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (стаття 21) 
та Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод (стаття 11). 

Конституційний Суд України в рішенні від 19 квітня 2001 року зазначив, що право на мирні 
зібрання є «невідчужуваним і непорушним» правом громадян і дав офіційне тлумачення статті 39 
Конституції, зокрема щодо термінів сповіщення органів влади про проведення масового заходу. 
Також Конституційний Суд визначив, що конкретизувати окремі положення статті 39 Конститу-
ції повинен окремий закон, який до цього часу не прийнятий. 

1.2. ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МИРНІ ЗІБРАННЯ КОЛИШНЬОГО СРСР 

В Україні відсутнє будь-яке законодавство, яке регулює реалізацію права на мирні збори, 
окрім конституційних положень та обмежень загального характеру. 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та суди досі використовують но-
рмативні акти колишнього СРСР, такі, як Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 
року «Про порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних заходів і демонстрацій в 
СРСР», що, на нашу думку, є незаконним. 

Постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України 
окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року передбачає, що «до прийн-
яття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти 
законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що 
вони не суперечать Конституції і законам України», однак це зовсім не означає, що вищезгада-
ний указ має чинність. 

Цей Указ встановлює дозвільний порядок проведення і 10-денний термін для подачі по-
відомлень про проведення масових зібрань. Дозвільний порядок полягає у наданні дозволу 
органом влади на проведення мирного зібрання після подачі відповідного прохання організа-
торами акції. 
                                                        
217 Розділ підготовлено Володимиром Чемерисом, членом правління Інституту «Республіка» та членом правління Української 
Гельсінської спілки з прав людини. Якщо інше не зазначено, в розділі використані матеріали Інституту «Республіка» та Українсь-
кої Гельсінської спілки з прав людини. 

Формат: Список
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Таким чином, згаданий Указ суперечить Конституції України, зокрема, статті 39, що встанов-
лює для організації масових зібрань повідомчий, а не дозвільний порядок, і яка не містить обмежень 
щодо терміну подачі повідомлень, а також іншим положенням Конституції. 

Проте Мукачівський міськрайонний суд фактично взяв на себе повноваження Конституцій-
ного Суду і прямо вказав у своєму рішенні про заборону пікетів з 1 до 4 травня 2004 року, що Указ 
Президії ВР СРСР від 28.07.1988 «діє на день подачі заяв до Мукачівської міськради про проведен-
ня пікетування». 

Повідомчий порядок полягає у подачі заяви про проведення заходу організаторами до орга-
нів місцевої влади, що не мають, у свою чергу, відмовити у його проведенні. Такі мирні збори 
можуть бути заборонені виключно у судовому порядку за поданням місцевих органів влади. 

1.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

Правоохоронні органи використовують загальні правові норми щодо забезпечення громад-
ського порядку, хоча майже усі затримані особи під час розгону масових зборів несуть відпові-
дальність за «злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції» (стаття 
185 Кодексу про адміністративні правопорушення України) або «порушення порядку організації 
і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» (стаття 185-1 Кодексу про адмі-
ністративні правопорушення). 

Вказані статті передбачають покарання у вигляді попередження, штрафу від 8 до 25 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно від 20 доларів США до 80 доларів США), 
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробіт-
ку або адміністративного арешту терміном до 15 діб. 

Крім того, часто правоохоронці застосовують правові норми статті 129 Кримінального кодек-
су України щодо відповідальності за блокування доріг та транспортних комунікацій. 

При цьому не зафіксовано жодного випадку покарання посадових і службових осіб за пере-
шкоджання у реалізації особами свого права на мирні зібрання. 

1.4. ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

Конституція визначає, що право на мирні збори може бути обмежено лише відповідно до за-
кону. Незважаючи на це, місцеві органи влади часто приймають власні правові акти, що грубо 
порушують свободу мирних зібрань. 

Такі рішення прийняті міськими радами більшості обласних центрів України, зокрема, у Ки-
єві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Сумах, Львові та у деяких районних центрах. Слід та-
кож додати, що відповідно до статті 92 Конституції права і свободи людини, гарантії цих прав і 
свобод, основні обов’язки громадянина визначаються виключно законами України, а не рішен-
нями місцевих органів влади. 

Більшість з цих рішень місцевих рад ґрунтуються на згаданому Указі Президії ВР СРСР і 
встановлюють десятиденний термін для повідомлення про захід. Крім того, такі рішення встано-
влюють суттєві антиконституційні обмеження права на мирні зібрання. 

Наприклад, «Положенням про проведення масових заходів у м. Дніпропетровську», затверд-
женим рішенням виконкому від 21 серпня 2003 року, визначено: 

«18. З метою забезпечення належних умов безпеки, громадського порядку, додержання са-
нітарних норм і правил при проведенні масових заходів організатори зобов’язані: 

1. забезпечити встановлення металевого огородження навколо сцени та серед натовпу 
(саме так – натовпу!!!, – примітка автора); 

2. забезпечити встановлення необхідної кількості пересувних санвузлів; 
3. застрахувати свою відповідальність перед третіми особами (глядачами, запрошеними, 

учасниками) 
4. проводити масові заходи не пізніше 23 години. 

19. Організатори масових заходів спільно з представниками 
5. Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області, 
6. Дніпропетровського державного комунального підприємства електромереж зовнішнього 

освітлення «Міськсвітло», 

Формат: Список

Формат: Список
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7. Дніпропетровських міських електричних мереж ВАТ ЕК «Дніпрообленерго», 
8. управління транспорту міської ради, 
9. управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста, 
10. вибухотехнічної служби УМВС у Дніпропетровській області, 
11. 8-го загону державної пожежної охорони міста повинні за 3 години до початку масо-

вого заходу скласти акт обстеження місця проведення масового заходу та надати його викон-
кому міськради». 

Щодо зборів релігійних громад цим «Положенням» встановлюється дозвільний порядок про-
ведення масових заходів, який суперечить повідомчому порядкові, гарантованому статтею 39 Кон-
ституції України та статтею 21 Закону про свободу віросповідання та релігійні організації: «Релі-
гійні заходи за межами передбачених Законом України «Про свободу совісті та релігійні органі-
зації» місць та будівель проводяться кожного разу з дозволу виконкому міської ради після 
розгляду мети та програми проведення заходу управлінням внутрішньої політики міської ради». 

Інститут «Республіка» звернувся до низки прокурорів областей України з пропозицією ви-
нести протести на рішення відповідних органів місцевого самоврядування, які визначають поря-
док організації та проведення масових заходів. У визначений законом термін відповіді на ці зве-
рнення не надійшли, тому Інститут «Республіка» звернувся до Генерального прокурора України 
з пропозицією винести протести на рішення: 

– Дніпропетровської міської ради №2207 від 21.08.03 – «Положення про проведення масо-
вих заходів у м. Дніпропетровську»; 

– Львівської міської ради №367 від 16.04.2004 року – «Про порядок організації і проведення 
у м. Львові зборів, мітингів, пікетувань, вуличних походів і демонстрацій»; 

– Сумської міської ради №757-МР від 28 квітня 2004 року – «Про Положення про порядок 
організації і проведення масових акцій у м. Суми»; 

– Харківської міської ради №221 від 07.03.2000 року «Про затвердження Тимчасового поло-
ження «Про порядок розгляду міськвиконкомом питань щодо організації та проведення зборів, 
мітингів, походів та демонстрацій у місті Харкові»; 

– Чернівецької міської ради народних депутатів №265/10 від 17.04.96 «Про місця для прове-
дення мітингів, маніфестацій та інших масових політичних заходів в м. Чернівці»; 

– Запорізької міської ради №2 від 12.01.01 «Положення про порядок розгляду звернень з пи-
тань проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій у м. Запоріжжі». 

Застосування норм, що регулюють встановлення «малих архітектурних форм» 
при реалізації громадянами права на мирні зібрання 

Деякі місцеві влади для регулювання і проведення масових заходів використовують ще одне 
положення, яке формально не стосується права на мирні зібрання – про встановлення на терито-
рії міст «малих архітектурних форм». Такі положення ухвалені міськими радами багатьох украї-
нських міст, зокрема, Києва і Донецька. 

«Малі архітектурні форми» – кіоски, ларьки, намети та інші невеликі за розміром споруди, 
які встановлюють підприємства різних форм власності для того, щоб вести комерційну діяльність. 
Окрім того, такі «форми» мають функціонувати доволі довгий час. Встановлення таких «форм», 
безсумнівно, має підлягати регулюванню з боку місцевих влад, зокрема, не суперечить європейсь-
кій практиці надання дозволу на встановлення «малих архітектурних форм» з комерційною метою. 

Але в Україні з 1990-го року – часів студентського голодування – стало традицією проведення 
акцій протесту у формі наметових містечок. У цих наметових містечках не ведеться жодної комер-
ційної діяльності, їх метою є привернення уваги людей до суспільно значущих проблем та пропа-
ганда поглядів мешканців цих містечок. Окрім того, таке наметове містечко припиняє існування 
після закінчення акції протесту. Таким чином, правове регулювання встановлення наметових мі-
стечок має здійснюватись у межах положень про право на мирні зібрання, а не у межах положень 
про «малі архітектурні форми». 

Проте міські ради зазвичай користуються положеннями про «малі архітектурні форми» для 
того, щоб обмежити право громадян на мирні зібрання. Так було в Києві у 2001 році, коли за рі-
шенням Старокиївського районного суду на підставі положення про «малі архітектурні форми» 
було демонтоване наметове містечко акції протесту «Україна без Кучми». Так було і у Донецьку 
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у грудні 2004 року, коли Донецький міськвиконком подав до місцевого суду заяву про заборону 
встановлення наметів на території міста (у ході засідання суду, в якому сторону відповідача 
представляв Інститут «Республіка», представник міськвиконкому відкликав свою заяву). 

1.5. ЗАКОНОПРОЕКТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

У 2004 році парламент України розглянув два законопроекти щодо свободи мирних зібрань 
(проект закону № 5242 «Про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні», 
внесений народними депутатами України Г.Й.Удовенком, І.І.Миговичем, І.В.Сподаренком, В.В. 
Тараном-Тереном; проект закону № 5242-2 «Про збори, мітинги, походи і демонстрації», внесений 
Президентом України)218. 

Проект, запропонований Президентом, являв собою майже точну копію законопроекту, запро-
понованого на розгляд Державної Думи урядом Російської Федерації, який викликав хвилю крити-
ки російських правозахисників. 

Інший законопроект був запропонований групою народних депутатів, які представляли опо-
зиційні на той час парламентські фракції. Безперечно позитивною рисою Законопроекту № 5242 
слід вважати норму, яка передбачає, що організатори можуть не подавати до відповідних місце-
вих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування письмове повідомлення про 
проведення пікетування групою громадян, кількість яких не перевищує 50 осіб. Не менш позити-
вним є те, що повідомити про цей захід вони можуть напередодні в усній формі (стаття 6). Однак, 
виходячи з практики вітчизняних органів влади та самоврядування, можна припустити, що саме 
усна форма повідомлення про пікетування слугуватиме одним із засобів, який намагатимуться 
використати певні посадові особи для того, щоб перешкоджати пікетуванню з небажаної для них 
теми. Крім того, наметове містечко, як особлива (складна) форма пікету може існувати після зви-
чайного повідомлення, передбаченого цим законом, відповідних органів влади. 

До позитивів законопроекту № 5242 можна також віднести виділення низки заходів, які вза-
галі не підпадають під дію цього законопроекту, як, наприклад весілля, збори громадських орга-
нізацій, народні свята, тощо, тоді як можна припустити, що згідно з законопроектом № 5242-2 
проведення вищезгаданих заходів потребуватиме проходження такої процедури. 

Не дивлячись на те, що ці два проекти були подані представниками різних політичних сил, 
значною мірою ці два проекти схожі. Часом вони різняться швидше у цифрах. 

Наприклад, Конституція України не передбачає жодних обмежень права на мирні зібрання 
ні щодо місця, ні щодо часу, ні щодо тривалості, ні щодо організаторів. Натомість обидва законо-
проекти встановлювали обмеження права громадян збиратися і вільно висловлювати свою думку 
у всіх названих вимірах. І у всіх випадках – без висновків суду, а лише за рішенням чиновників 
органів внутрішніх справ, державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Президентський законопроект запроваджував обмеження щодо місць проведення «прилюдних 
заходів» (термін із проекту) – не ближче 50 метрів від резиденції Президента України, будинків 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного 
Суду України, Генеральної прокуратури України, дипломатичних представництв іноземних дер-
жав, місій міжнародних організацій, тобто місць, що найчастіше стають об’єктами пікетувань та 
адресатами акцій протесту. Проект депутатів встановлював такі ж обмеження, проте у 25 метрів. 

Якщо президентський законопроект вимагав від організаторів повідомляти про масовий за-
хід за 10 днів до його початку, то проект депутатів – за 3 дні. 

Крім того, стаття 10 президентського законопроекту всупереч статті 39 Конституції встано-
влювала обмеження щодо часу і термінів проведення масових заходів: «Прилюдний захід може 
починатися не раніше 9 години і завершуватися не пізніше 22 години... Гранична тривалість 
прилюдного заходу, що проводиться одним і тим самим організатором (організаторами), не 
повинна перевищувати п’яти годин підряд». 

Особливе занепокоєння правозахисників викликало положення законопроекту Президента 
про «уповноважених органів внутрішніх справ, виконавчої влади та місцевого самоврядування», 
які мали б право «приймати рішення про зупинення або припинення прилюдного заходу» (стаття 14 
                                                        
218 Проекти законів доступні в Інтернеті на сторінці серверу Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua. Аналіз законо-
проектів правозахисниками та матеріали громадських слухань щодо них доступні в Інтернеті на сторінці: www.rupor.org.  

http://www.rada.gov.ua
http://www.rupor.org
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проекту) та «виводити з місця проведення прилюдного заходу громадян» (стаття 15) на свій влас-
ний розсуд, без рішення суду. 

Схожа норма – про право представників правоохоронних органів «припиняти» проведення 
мирних заходів містилася і у проекті депутатів. 

Втім, 4 червня 2004 року Верховна Рада України відхилила обидва законопроекти. Символіч-
но, що цього ж дня Державна Дума Росії схвалила аналогічний законопроект. 

2. ОГЛЯД ПОРУШЕНЬ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ ЗА 2004 РІК 

2.1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФАКТІВ ПОРУШЕНЬ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ 

Протягом 2004 року в Україні відбулися масові порушення права на мирні зібрання з боку 
місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів внут-
рішніх справ та судів першої інстанції. 

Низка пікетів, мітингів та демонстрацій (у більшості випадків – заходи опозиції) були без-
підставно заборонені у судовому порядку. 

Для розгону (навіть без рішення суду про заборону) мітингів та походів із соціальними ви-
могами міліція застосовувала силу, в результаті чого учасники мітингів отримали фізичні травми. 

У кількох випадках учасники мирних зібрань були атаковані невідомими людьми, яких по-
страждалі небезпідставно пов’язують з правоохоронцями. Попри те, що у багатьох випадках за 
фактами таких нападів були відкриті кримінальні справи, жодного із зловмисників не затримано. 

Низка організаторів та учасників мирних заходів зазнали адміністративних переслідувань. 
За фактами блокування адміністративних будівель та транспортних магістралей з боку учас-

ників акцій протесту – прихильників обох головних кандидатів у президенти – порушено низку 
кримінальних справ. Втім, ці справи згодом були припинені. 

Порушення права на свободу мирних зібрань зафіксовані практично в усіх регіонах України. 
У 2004 році громадяни України стали більше користуватися своїм правом на мітинги й де-

монстрації, а перебіг мітингів став гострішим порівняно з попередніми роками. Проте не варто 
однозначно пов’язувати це загострення з виборчою кампанією. Протягом перших дев’яти місяців 
року мітинги з суто соціальними вимогами викликали набагато жорсткішу протидію влади, ніж 
мітинги політичного або передвиборчого характеру. Натомість протягом жовтня–грудня багато-
чисельні мітинги й демонстрації противників президента й уряду відбувалися з порівняно неве-
ликою кількістю порушень права громадян на мирні зібрання. 

2.2. ОГЛЯД ФАКТІВ ПОРУШЕНЬ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ПРОТЯГОМ 2004 РОКУ 

2.2.1. Категорії масових заходів 

Судячи з повідомлень Департаменту зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ 
України219, протягом січня – вересня 2004 року в Україні відбулося понад 40 тисяч масових за-
ходів, у яких взяли участь понад 25 мільйонів громадян. Більшість з них була присвячена тій чи 
іншій даті і відбувалися у дні державних або релігійних свят: Новий Рік – 3,8 тис заходів з 2,5 млн. 
учасників, День перемоги – масові заходи у 7 тис. населених пунктів і 5 млн. учасників; День 
Києва – понад 150 тис. учасників; День молоді – близько 1 100 заходів з 1 млн. учасників; День не-
залежності – понад 1 000 заходів і 315 тис. учасників (у День Конституції масових заходів відбу-
валося небагато). Усі ці зібрання пройшли практично без ексцесів (за виключенням затримання 
кількох футбольних фанатів після матчу «Шахтар» – «Дніпро» та осіб у стані алкогольного 
сп’яніння). 

Іншу категорію масових заходів являли собою політичні зібрання – ті, які проводились полі-
тичними організаціями під політичними гаслами. До цієї ж категорії треба віднести передвиборчі 
заходи. Інформації про їхню чисельність у офіційних джерелах немає. Наймасовішими з них бу-
ли демонстрації 9 березня (день народження Тараса Шевченка), 1 травня, організовані партіями 
різної політичної спрямованості, масові зібрання 4 липня у Києві під час висування кандидата 
В. Ющенка та у Запоріжжі – висування кандидата В. Януковича. За оцінками Інституту «Респуб-
                                                        
219 Офіційна сторінка Міністерства внутрішніх справ України в Інтернеті: http://www.mvs.gov.ua.  

http://www.mvs.gov.ua
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ліка» таких заходів у різних містах України відбулося понад тисячу за участі близько 300 тис. 
громадян. 

У багатьох випадках суди першої інстанції за поданням органів місцевого самоврядування 
забороняли такі мітинги (як правило – мітинги опозиційних партій, але у окремих випадках 
(Львів) – мітинги провладної СДПУ (о)). 

2.2.2. Судові обмеження права на свободу мирних зібрань 

За даними Державної судової адміністрації України протягом 2004 року до судів надійшло 
308 заяв органів місцевого самоврядування (міськвиконкомів) та місцевих органів державної ви-
конавчої влади (обласних державних адміністрацій) про обмеження права громадян, громадських 
та політичних організацій на мирні зібрання. Одна така справа залишилась не розглянутою ще 
з 2003 року. 

Закінчено провадження із винесенням рішення у 269 таких справах. З них у 229 справах позов 
задоволено і право громадян було обмежене, у 15 справах провадження було закрите, у 21 випадку 
заяви залишені без розгляду, 3 справи передані у інші суди за підсудністю. Тобто, усього заверше-
но 308 справ, в тому числі 3 справи – понад строки, встановлені Цивільним процесуальним кодек-
сом України. 

У більшості випадків суди першої інстанції «автоматично» задовольнили заяви місцевих ор-
ганів влади, про що свідчить кількість таких рішень у співвідношенні до загальної кількості заяв 
до суду. Заяви були задоволені у 74,3 відсотках випадків. 

У всіх випадках, які були проаналізовані Інститутом «Республіка», такі рішення були без-
підставними або ґрунтувалися на неконституційних підставах – Указові Президії ВР СРСР від 28 
липня 1988 року «Про порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних заходів і де-
монстрацій в СРСР» або рішеннях органів місцевого самоврядування, які суперечать Конституції 
України. Апеляційні ж суди, як правило, відміняли (у випадку заборони мітингів) або пом’якш-
ували (у випадку адмінарешту учасників мітингів) рішення районних та міськрайонних судів, що 
черговий раз свідчить про необґрунтованість та помилковість цих рішень. 

Крім того, у більшості випадків суди першої інстанції порушували низку процесуальних норм. 
Так, Роменський міськрайсуд провів своє засідання 5 серпня у присутності лише однієї сторони – 
представника Сумської облдержадміністрації і за відсутності представника студентів, які органі-
зували піший похід за маршрутом Суми – Київ. Відтак суд вислухав лише аргументи влади, чим 
порушив принципи неупередженості та змагальності. 

У багатьох випадках суд знехтував презумпцією невинуватості: рішенням судів обмежено 
права громадян – тобто покарано – не за реальні порушення, а за «ймовірність» (на думку позива-
чів і суду) порушень, інакше кажучи, за порушення, які громадяни не здійснили. При цьому такі 
припущення не підтверджувалися жодними фактами (сутичками сторін у минулому, небезпекою 
учасників тощо). 

Наприклад, районні суди Києва, Львова, Мукачева та інших міст 28-30 квітня 2004 року за 
поданням місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування позбавили 
права (обмежили право) на демонстрації та мітинги 1 травня – у День Праці, традиційний день в 
Україні для проведення політичних демонстрацій – представників різних, лівих і правих, сил: 
Української Національної Асамблеї і Спілки Анархістів України, Комуністичної партії України і 
блоку «Наша Україна», Прогресивної Соціалістичної партії і Соціалістичної партії, товариству 
«Просвіта» і благодійному фонду «Жінки-русинки Закарпаття». Ці заборони стали безпрецеден-
тними в історії новітньої України за своєю масовістю: така чисельність заборон характерна хіба 
що для ситуації надзвичайного стану і її можна порівняти хіба що з чисельністю заборон на по-
чатку 2001-го року (періоду акції «Україна без Кучми»). 

Підставами для таких рішень судів стали «ймовірність» зіткнень представників різних полі-
тичних сил під час масових заходів та вже згаданий раніше Указ Президії Верховної Ради СРСР 
від 28 серпня 1988 року «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних похо-
дів і демонстрацій в СРСР». 

Наводимо цитати щодо обґрунтування «ймовірності» порушень: 
12. «Його (масового заходу) спрямування з великою ймовірністю вказує на вірогідність по-

рушення громадського порядку в місці проведення заходу» (заява Київської міської державної 
адміністрації до Шевченківського районного суду від 28 квітня 2004 року, підписана заступни-
ком голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Б. Стичинським); 

Формат: Список
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13. пікетування Мукачівської Ратуші двома організаціями (Українська соціал-демократична 
молодь та Фонд регіональних ініціатив) «викликає у суду боязнь у виникненні конфліктної ситу-
ації між ними» (рішення Мукачівського міськрайонного суду 30 квітня 2004 року, головуючий – 
О. Куропятник). 

Те, що для судів підставою для заборон мітингів є «ймовірність» або «боязнь» зіткнень різ-
них політичних сил під час масових акцій, стало причиною появи новітньої «політтехнології» 
для заборон акцій окремих політичних сил. Ця «політтехнологія», що застосовувалась і раніше, з 
1 травня 2004 року набула масового характеру. Вона полягає в тому, що після повідомлення про 
проведення заходу однією з організацій, інша організація, яка має іншу політичну спрямованість, 
повідомляє відповідний місцевий орган влади про проведення власного заходу у той же час і то-
му ж місці, що і в перша організація. Далі суд забороняє проведення обох мітингів, посилаючись 
на можливість сутичок між різними політичними силами. 

Не дивлячись на хиткість підстав, суди в усіх вказаних випадках задовольнили заяви місце-
вих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про обмеження 
права громадян на мирні зібрання. 

Звичайно, кожна демонстрація, марш чи інший такий захід спричиняє масу проблем владі. 
Проте Європейський суд з прав людини підтвердив, що під даною статтею розуміються позитив-
ні зобов’язання держави захищати тих, хто реалізує своє право на мирні збори від насильства су-
противників, зокрема від контр-демонстрації (справа організація «Платформа «Лікарі за жит-
тя» проти Австрії, 1985, параграфи з 65 по 72). Оскільки обидві сторони здійснюють тотожне 
право, що забезпечується статтею 11 Європейської Конвенції, то коли одна зі сторін має на меті 
зруйнувати активність іншої, то влада перш за все повинна забезпечити право тих, хто здійснює 
своє зібрання мирно: 

«Будь-яка демонстрація може дратувати чи ображати тих, хто виступає проти ідей чи вимог, 
на підтримку яких вона проводиться. Проте в її учасників, тим не менш, повинна бути можли-
вість проводити її без побоювання застосування щодо них фізичної сили з боку супротивників: 
такі побоювання завадили би виражати свої думки щодо суспільно-важливих питань. У демокра-
тичному суспільстві право на проведення контр-демонстрації не може зумовлювати обмежен-
ня права на демонстрацію. Виходячи з цього, забезпечення істинної, ефективної свободи прове-
дення мирних зібрань не може полягати лише в утриманні влади від втручання: чисто негативна 
концепція ролі держави суперечить предмету та меті статті 11,» – зазначено у вказаному вище рі-
шенні Європейського суду з прав людини. 

З огляду на це широко поширена практика заборони мирних зібрань лише на підставі того, 
що на одному і тому самому місці будуть проводитися мирні зібрання двох протилежних сторін 
не може бути підставою для обмеження права на мирні збори. Таку практику можна вважати та-
кою, що суперечить європейським стандартам. 

Рішення про обмеження права на мирні зібрання, як правило, приймаються у переддень про-
ведення масових зібрань, що не залишає організаторам можливості оскаржити рішення районних 
судів у апеляційному порядку до початку заходу, тобто, фактично, позбавляє їх можливості по-
новити своє конституційне право на мирні зібрання. 

Ще одним порушенням з боку місцевих органів влади, зокрема, Київської міської державної 
адміністрації, є відмова у прийнятті повідомлень від організаторів масових заходів з огляду на 
закінчення робочого часу. Наприклад, у випадку з громадською організацією Українська народ-
на самооборона повідомлення не було прийнято о 17-ій годині 30 квітня в той час, коли робочий 
день у Київській міськдержадміністрації закінчується о 18-ій. Серед іншого, це можна пояснити 
відсутністю законодавчо визначеної процедури подачі повідомлення про проведення мирних 
зборів. 

Більшість організаторів масових заходів 1 травня 2004 року не виконали рішень судів, поси-
лаючись на їх неконституційність. Виконали ці рішення лише блок «Наша Україна» в Києві (ще 
до рішення суду, 28 квітня, врахувавши пропозицію КМДА, «Наша Україна» змінила характер і 
місця проведення своїх заходів) та Українська соціал-демократична молодь і Фонд регіональних 
ініціатив у Мукачевому. 

Не дивлячись на це, перешкод проведенню акцій з боку органів внутрішніх справ не зафік-
совано. Не відбулося також жодних сутичок між представниками різних політичних сил, яких 
так остерігалися місцеві органи влади та судді. Зокрема, не було жодних зіткнень у «проблемних» 
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регіонах, де такі сутички мали місце раніше: ні у Львові – між комуністами та націоналістами, ні 
в Донецьку – між представниками «Нашої України» та Партії регіонів України. 

Найбільше судових заборон припало на мітинги 1 травня, але заборони тривали й після цієї 
дати. Наприклад, Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя заборонив захід опозицій-
ної «Нашої України» 15 травня, Суворівський районний суд міста Херсон задовольнив заяву Хер-
сонського міськвиконкому про обмеження права Херсонської організації Української народної 
партії та інших організацій на проведення 17 червня мітингу, Городнянський районний суд Черні-
гівської області заборонив Чернігівській організації Соціалістичній партії України та Чернігівсь-
кій профспілці підприємців розгорнути наметове містечко в селі Сеньківка 26-27 червня під час 
міжнародного фестивалю «Дружба-2004». 

Акція протесту працівників освіти міста Львова з вимогами виконання державними вико-
навцями рішень судів Львівщини про забезпечення виплат педагогічним працівникам відповідно 
до статті 57 Закону України «Про освіту», розпочата 7 жовтня, полягала у встановленні наметового 
містечка (вже традиційної з 1990-го року форми проведення заходів протесту) біля приміщення ви-
борчого штабу кандидата у президенти України Віктора Януковича, який одночасно був Прем’єр–
міністром України. 29 жовтня один із ініціаторів акції Андрій Соколов звернувся у виконавчий 
комітет Львівської міської ради із повідомленням про її проведення. У відповідь міська рада 5 жовт-
ня звернулась у місцевий суд Галицького району міста Львова із заявою про обмеження права гро-
мадян на проведення вказаної акції. В аргументації ради йшлося про недотримання організато-
рами наметового містечка однієї із вимог Указу Президії ВР СРСР від 28 липня 1988 року «Про 
порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних заходів і демонстрацій в СРСР», згід-
но з якою ініціатори акції повинні повідомити місцеві влади про захід за 10 днів до його прове-
дення. Крім того, як вважала міськрада, акція вчителів могла б також порушити Закон про вибо-
ри, перешкоджаючи роботі обласного штабу Януковича. А також акція, як вважали у міськраді, 
перешкоджатиме нормальному рухові пішоходів і транспорту. 7 жовтня Галицький районний 
суд розглянув скаргу міськвиконкому і задовольнив її. Учасники акції не мали часу оскаржити це 
рішення суду (воно було прийняте у день початку акції) і не виконали його, не виконали (і навіть 
не намагалися виконувати) це рішення й правоохоронні органи та виконавча служба. 

Інститут «Республіка» зафіксував лише два випадки, коли суди першої інстанції не задово-
льнили заяви органів місцевої влади про «обмеження права на мирні зібрання» протягом січня-
вересня 2004 року (зазвичай термін «обмеження права» у рішеннях судів означає просто заборо-
ну): 19 травня Луцький міськрайонний суд відмовив у задоволенні заяви Луцького міськвикон-
кому, а 9 червня суд Ленінського району м. Кіровограда відмовив Кіровоградському міськвикон-
кому у задоволенні його заяви. В обох випадках місцеві влади намагалися заборонити акції «На-
шої України». 

Проте протягом вересня-грудня 2004 року Інститутом «Республіка» було зафіксовано лише 
два випадки судових заборон мирних заходів – у Дніпропетровську та Львові (про цей випадок 
ми говорили вище) – але в обох випадках судові рішення не були виконані і жодних репресій про-
ти організаторів та учасників мітингів не застосовувалося. 

Натомість суди першої інстанції у останні місяці року у більшості випадків не задовольняли 
заяви місцевих органів влади про обмеження права на мирні зібрання, не вбачаючи для цього кон-
ституційних підстав. Навіть суди, які раніше «автоматично» задовольняли подання місцевих влад 
про заборону мирних зборів, тепер такі подання відхиляли. 

2.2.3. Переслідування організаторів та учасників мирних зібрань 

У більшості випадків політичні організації не виконали рішень судів, вважаючи їх такими, 
що порушують статтю 39 Конституції України, яка гарантує право мирних зібрань і міліція не 
застосовувала до них силових методів. Натомість низка учасників опозиційних акцій вже після їх 
завершення зазнала переслідувань. 

Відповідно до вимог статті 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод і практики Європейського суду з прав людини переслідування осіб за їхню участь чи орга-
нізацію ними мирних зібрань є порушеннями права на свободу мирних зібрань. 

Двоє активістів опозиційної «Нашої України» – Іван Варченко та Євген Золотарьов – 5 трав-
ня були засуджені суддею Київського районного суду міста Харків Володимиром Плетньовим 
відповідно до 10 та 15 діб адмінарешту за статтею 185 Кодексу про адміністративні правопору-
шення в Україні («незаконна хода» під час проведеної ними 1 травня акції «Остання сорочка для 
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Януковича»). Після винесення протесту на це рішення прокурором Харківської області Василем 
Сінчуком суддя Плетньов скоротив термін адміністративного арешту І. Варченка та Є. Золотарьо-
ва був до 3 діб. Згодом постановою голови Апеляційного суду Харківської області Василя Брин-
цева це рішення було скасоване як незаконне. 

20 травня 2004 року було затримано мешканця Закарпаття Андрія Фленька. Фленько повід-
омив про свій намір пікетувати Закарпатську облдержадміністрацію з вимогою виконання По-
станови Верховної Ради щодо Мукачевого від 12 травня 2004 року. Зокрема, відставки Закарпат-
ського губернатора Різака, начальника управління міністерства внутрішніх справ у Закарпатті 
Варцаби та його заступника Русина. Незважаючи на те, що судового рішення про заборону пікету-
вання не було, активіста було затримано, а намети, встановлені у ході акції, знесені. Під тиском 
громадських організацій Фленька згодом було звільнено. 

У Мукачевому 22 травня було затримано Костянтина Сидоренка, який раніше брав участь у 
акціях протесту. 25 травня Мукачівський міськрайонний суд засудив його за статтею185 адмін-
кодексу («непокора правоохоронцям») до 5 діб адмінарешту. 

У травні, через виступ на мітингу, організованому студентами в Сумах, було звільнено жур-
наліста сумської обласної телерадіокомпанії Костянтина Єлішевича. 

Зарічний районний суд міста Суми 10 червня 2004 року почав розгляд справи Артема Семен-
ченка, який є головою Сумської міської організації опозиційної Української народної партії та 
обласної молодіжної громадської організації «Молодь Сумщини», за звинуваченням у порушенні 
порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (стаття 185-1 
Кодексу про адміністративні порушення України) під час проведення 5 червня в дитячому парку 
«Казка» культурно-мистецького екстрим-фестивалю «Енергія молоді». За поданням міського від-
ділу внутрішніх справ Артема Семенченка було звинувачено в тому, що він організував після за-
кінчення фестивалю о 21.00 годині вуличний похід під банером громадської організації «Молодь 
Сумщини» центром міста площею Незалежності до вул. Соборної. Але 22 червня Зарічний райсуд 
своїм рішенням виправдав Семенченка. 

Відбувались також інші репресії проти учасників акцій протесту сумських студентів. Так, 24 
вересня студенту Сумського національного аграрного університету (СНАУ) Олександру Степа-
ненку прямо на лекції у присутності близько 150 чоловік декан агрономічного факультету Віктор 
Кабанець заявив: «Нашого головного революціонера та політичного діяча ми відрахували з універ-
ситету». Наказ про відрахування підписав виконуючий обов’язки ректора СНАУ Валерій Жмай-
лов, підстави для відрахування: «У зв’язку з грубим порушенням дисциплінарних порядків СНАУ 
і пропусками занять, що може призвести до відставання у навчанні». Потім в аудиторію зайшли 
люди в формі – охорона університету – і силоміць вивели студента за територію вузу. За кілька 
днів, після запиту до Міністерства освіти щодо згаданих подій народного депутата України Валенти-
ни Семенюк, який вона проголосила з трибуни Верховної Ради, Степаненка було відновлено в 
університеті. Репресії проти студентів викликали нову хвилю протестів студентів та мешканців Сум. 

2.2.4. Бездіяльність правоохоронних органів під час нападів 
на учасників мирних зібрань 

Попри те, що представники правоохоронних органів безпосередньо не застосовували сили 
проти учасників мирних зібрань у більшості випадків, у кількох випадках ці учасники були ата-
ковані невідомими і зазнали тілесних ушкоджень. При цьому міліціонери не втручалися у події 
і не припиняли порушень громадського порядку. 

У багатьох з цих випадків були порушені кримінальні справи за фактами нанесення ушкод-
жень громадянам, які, втім і досі не розслідувані. Все це дає підстави припускати, що напади на 
учасників мирних зібрань здійснювали особи, пов’язані з правоохоронними органами або місце-
вими владами. 

Європейський суд з прав людини неодноразово підтверджував, що під гарантуванням права 
на свободу мирних зібрань розуміються позитивні зобов’язання держави захищати тих, хто реа-
лізує своє право на мирні збори від насильства супротивників. «Будь-яка демонстрація може дра-
тувати чи ображати тих, хто виступає проти ідей чи вимог, на підтримку яких вона проводиться. 
Проте в її учасників, тим не менш, повинна бути можливість проводити її без побоювання засто-
сування щодо них фізичної сили з боку супротивників: такі побоювання завадили би виражати 
свої думки щодо суспільно-важливих питань», – зазначено у його рішенні по справі організації 
«Платформа «Лікарі за життя» проти Австрії» (1985, параграфи з 65 по 72). 
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Так, 23 жовтня 2004 року близько 15.00 у Києві перед будівлею Київської обласної дер-
жавної адміністрації, де розташована також Центральна виборча комісія України (ЦВК), 
розпочався мітинг прихильників виборчого блоку «Наша Україна». Після його завершення 
на площі біля приміщення ЦВК залишилося близько ста прихильників виборчого блоку «Наша 
Україна», серед яких перебували кандидат на пост Президента України В.Ющенко та народні 
депутати – члени його виборчого штабу. Близько 23.00 год. на площі Лесі Українки з боку вулиці 
Кутузова та бульвару Дружби Народів до громадян, які перебували біля ЦВК, швидким кроком 
наблизилась група молодих людей (за різними свідченнями – від 50 до 100 осіб). Між ними та 
громадянами, що перебували на пл. Лесі Українки, виник конфлікт, що тримав менше хвилини, 
і в ході якого 8 громадян отримали тілесні ушкодження. Як повідомив Департамент зв’язків з 
громадськістю МВС України, за вищевказаними фактами слідчими відділами Головного управ-
ління МВС України в м. Києві та органами прокуратури порушені кримінальні справи. За тверд-
женнями депутатів, у затриманих нападників було вилучено посвідчення правоохоронних органів. 

Трохи інша ситуація відбулася у Чернігові 26 листопада 2004 року, де під час пікетування 
Чернігівської міської ради були побиті як міліціонери так і учасники мітингу. Підбурюваний на-
родним депутатом України Миколою Рудьковським, малоконтрольований натовп спробував 
штурмувати приміщення ради, проте зустрів законний опір міліціонерів, що здійснювали її охо-
рону. У результаті дій організаторів мітингу виникла бійка, в якій міліціонери застосували спеці-
альні засоби (дубинки, світлошумові гранати). У результаті протизаконного штурму, що відбувся 
за закликом народного депутата, декілька міліціонерів були травмовані та доставлені у лікарню. 
Не зважаючи на абсолютну протизаконність дій учасників і особливо керівника мітингу, вони не 
були притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства.220 

У Луганську 29 листопада 2004 року на колону прихильників Ющенка чисельністю близько 
70 осіб було здійснено напад тридцятьох невідомих, озброєних бейсбольними бітами та метале-
вими прутами. Вони почали бити учасників колони та забирати мобільні телефони, відеокамери і 
фотоапарати у журналістів. У результаті були госпіталізовані Юрій Моцний, Олександр Вели-
кий, Євген Савченко та громадянин Канади Сільве Россель. За даним фактом порушено криміна-
льну справу за ознаками частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Лу-
ганська міліція не забезпечила охорону колони прихильників Ющенка, знаходилася поруч, проте 
не втручалась у хід подій. Зараз триває слідство по кримінальній справі, проте завершення його 
не видно. Українська Гельсінська спілка з прав людини подала позов щодо неправомірності дій 
правоохоронців, що знехтували обов’язком охорони громадського порядку та, на нашу думку, 
неналежно розслідують даний злочин. 

Також міліція продемонструвала бездіяльність під час знесення наметів прихильників Ющен-
ка 10 грудня 2004 року у Донецьку. 

Також варто зазначити, що безпосередніх зіткнень між учасниками масових заходів прихи-
льників кандидатів Януковича та Ющенка, навіть коли ці заходи відбувалися безпосередньо 
один біля одного і в один час (так було у Києві, Харкові, Дніпропетровську та інших містах), не 
зафіксовано окрім одного випадку. 

У Донецьку прихильники Януковича 28 листопада 2004 року зірвали мітинг прихильників 
Ющенка. Проти 30 чоловік було застосовано силові методи, закидано яйцями та побито. Право-
охоронні органи відсторонилися від виконання своїх функцій. Більше того, за деякими даними 
вони навіть сприяли розгону мітингуючих. Низка представників політичної опозиції змушена була 
звернутися у лікувальні заклади. Міліція ж відмовилася приймати від них заяви про побиття. 

2.2.5. Особливості порушень прав учасників мирних зібрань 
з вимогами соціального характеру 

Масові заходи із соціальним змістом були менш чисельними, але проходили набагато гост-
ріше, ніж заходи політичні. Щодо них влада реагувала найжорсткіше. Органи внутрішніх справ 
вдавалися до силових дій проти учасників акцій протесту навіть у тих випадках, коли організа-
тори завчасно повідомили місцеву владу про захід і не було судового обмеження права на мирні 
зібрання чи заборони акції. 

Наприклад, 15 травня київська міліція застосувала силу для розгону пікету акції «SOS», який 
проходив біля Верховної Ради України. Учасники «SOS» – батьки незаконно засуджених (як во-
                                                        
220 За матеріалами Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. 
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ни вважають) дітей, завчасно повідомили місцеву владу про свій захід і цей захід не був заборо-
нений у судовому порядку. Проте пікет (кілька десятків немолодих жінок та чоловіків) було розі-
гнано. Учасники пікету отримали травми, що підтвердили медичні установи, але Печерська район-
на прокуратура у м. Києві відмовилась порушити кримінальну справу за фактом побиття людей 
та перевищення правоохоронцями своїх повноважень. 

Учасників акції «SOS» було знову затримано 17 вересня, коли вони проводили пікет біля 
адміністрації Президента України. Втім, затриманим не висунули жодних звинувачень, лише про-
вели «профілактичні бесіди». За кілька годин, коли у приміщенні адміністрації завершився бри-
фінг заступника глави цієї установи пана Василя Базіва, затриманих відпустили. 

Найбільше судових заборон, силових дій міліції та переслідувань учасників виникли під час 
протестів студентів сумських університетів, спрямованих проти об’єднання кількох місцевих 
вищих навчальних закладів та призначення ректором об’єднаного університету депутата парла-
менту О. Царенка (студенти не висували жодних політичних вимог і не представляли якоїсь полі-
тичної партії чи кандидата у президенти). 

Проти ночі 1 серпня сумська міліція затримала понад 20 учасників студентського протесту – 
мешканців наметового містечка у сквері ім. Шевченка. Дев’ятеро з них були засуджені до 1 доби 
адмінарешту за статтею 185 Кодексу про адміністративні правопорушення («опір міліції»). Двоє 
були затримані на 72 години, але правоохоронці так і не змогли висунути їм звинувачення у збе-
ріганні наркотиків, начебто знайдених під час обшуку містечка. Близько 12 години 1 серпня сум-
ська міліція знову атакувала наметове містечко, встановлене після того, як організатори повідо-
мили місцеву владу про свій намір саме у такий спосіб провести свій протестний захід. Рішення 
суду про обмеження права на мирні зібрання щодо організаторів містечка не було, проте міліціо-
нери ліквідували намети. Атака на містечко студентського протесту відбулася у присутності мі-
ського голови міста Сум Володимира Омельченка. 

Роменський міськрайонний суд Сумської області 5 серпня розглянув заяву Сумської облас-
ної державної адміністрації «про обмеження проведення пішого походу сумських студентів з 
м. Суми до Києва» і вирішив: 

«Заборонити проведення сумськими студентами пішого походу із м. Суми – Ромни – Київ 
під назвою Студентський спротив». 

Вранці 6 серпня сумська міліція, спираючись на рішення Роменського міськрайсуду, затри-
мала близько 30 учасників студентського походу Суми – Київ. Всі вони були засуджені до 1 доби 
адмінарешту за «традиційною» статтею 185 Кодексу про адміністративні правопорушення («опір 
міліції»). Один з учасників походу – студент Сумського педагогічного університету В’ячеслав Ко-
биляков – опинився у лікарні з тяжкими травмами. У обох випадках затримання – 1 та 6 серпня – 
міліцейськими операціями керував заступник начальника Сумського управління міліції Костян-
тин Безсалов. 

Дії української влади щодо сумських студентів засудила також низка міжнародних правоза-
хисних організацій. 

Одна з організаторів акції протесту сумських студентів, Олександра Веснич, за юридичної 
підтримки Інституту «Республіка» подала 16 серпня до Апеляційного суду Сумської області ска-
ргу на згадане рішення Роменського міськрайонного суду від 5.08.04. У скарзі вказано на невід-
повідність цього рішення до 39-ї статті Конституції України та статті 11 Європейської Конвенції 
про захист прав людини та основних свобод, а також на порушення Роменським міськрайонним 
судом низки процесуальних норм – розгляд справи за відсутності однієї з сторін, порушення за-
сад змагальності та неупередженості під час судового засідання. У скарзі було також вказано, що 
під час походу сумських студентів не було жодних порушень громадського порядку і не існувало 
жодних загроз здоров’ю населення або правам інших осіб. 

Апеляційний суд Сумської області 8 листопада, розглянувши скаргу Веснич, скасував рі-
шення Роменського міськрайонного суду від 5 серпня, але вже 2 грудня Сумська обласна держав-
на адміністрація подала до Верховного Суду України касаційну скаргу на цю ухвалу Апеляційного 
суду, зазначивши, що «Апеляційний суд Сумської області помилково зробив висновок про допущені 
порушення порядку вирішення питань». Сумська обласна державна адміністрація просить Вер-
ховний Суд скасувати ухвалу Сумського Апеляційного суду та залишити в силі ухвалу Роменсь-
кого міськрайсуду. Досі Верховний Суд не розглянув цю касаційну скаргу. 



СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ В УКРАЇНІ 

 161 

Кілька тисяч торговців ринку «Троєщина» в Києві 25 серпня, протестуючи проти закриття 
цього ринку, перекрили транспортний рух через Московський міст. Міліція не втручалася у події 
навіть тоді, коли виникали сутички між мітингуючими та водіями автомобілів. Наступного дня 
кілька десятків учасників мітингу (в основному – громадян країн Сходу) було притягнуто до ад-
міністративної відповідальності терміном до 15 діб. 

Натомість акції протесту торговців Центрального ринку Харкова, які тривали у травні, прой-
шли без ексцесів. 

Окремо у цій категорії масових заходів слід виокремити мітинг у Сімферополі, присвячений 
60-й річниці депортації кримських татар (за оцінками правоохоронців у мітингу взяли участь бли-
зько 25 тис. чоловік) та низку мітингів проти війни в Іраку, які пройшли у травні – червні (Київ, 
Суми, Хмельницький та ін.) і які були організовані громадськими та політичними (Комуністич-
ною партією України та Соціалістичною партією України) організаціями (чисельність учасників 
невелика). Ці мітинги пройшли без ексцесів, і їх учасників влада не переслідувала. 

2.3. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ ПРОТЯГОМ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КАМПАНІЇ (ЖОВТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2004 РОКУ) 

У зв’язку з президентськими виборами (31 жовтня 2004 року) кількість демонстрацій, мітин-
гів та пікетів в Україні значно збільшилась, збільшилась також кількість їх учасників, і практично 
всі масові заходи носили політичний характер. Навіть заходи із соціальною тематикою набували 
політичного забарвлення. 

Фактично політичний характер носили також акції екологів у Києві, які протестували проти 
рішень Київської міської ради, згідно з якими низка земельних ділянок у заповідних зонах Києва – 
Феофанії та Пущі–Водиці – надавалася у користування політикам з провладного табору (заради 
справедливості слід відзначити, що серед них були і кілька діячів політичної опозиції). 

Загалом, судячи з повідомлень Департаменту зв’язків з громадськістю Міністерства внутрі-
шніх справ України, у жовтні – листопаді 2004 року (до другого туру президентських виборів, 
який відбувся 21 листопада), у передвиборчих масових заходах взяли участь сотні тисяч громадян 
у всіх регіонах України. Наймасовішими з них були студентське віче на підтримку кандидата у 
президенти Віктора Ющенка (16 жовтня, близько 20 тис. осіб), мітинг прихильників Ющенка бі-
ля приміщення Центральної виборчої комісії (23 жовтня, 13 тис. осібі) та всеукраїнська благо-
дійна соціально-культурна акція «Молодь – проти! Молодь – за!» (фактично – акція на підтримку 
кандидата Віктора Януковича, яка проходила у багатьох містах України). 

Увечері 21 листопада в Києві, а з 22 листопада у багатьох інших містах, в основному на За-
ході та в Центрі України, розпочалися акції прихильників Віктора Ющенка. Вимогами цих акцій 
були скасування результатів другого туру виборів, у якому за даними Центральної виборчої ко-
місії переміг Янукович, і визнання переможцем виборів Ющенка. Акції у більшості випадків бу-
ли безстроковими. Мітинги відбувалися не лише у містах, але й у багатьох селах (на Заході 
України, у Київській, Чернігівській та Сумській областях), де протягом десятиліть жодних масо-
вих заходів не проводилося. 

Після того, як 3 грудня 2004 року судова палата у цивільних справах Верховного Суду Укра-
їни прийняла рішення про те, що через численні порушення українського законодавства під час 
другого туру президентських виборів результати цих виборів встановити неможливо, а також 
про проведення переголосування другого туру, і особливо після того, як Верховна Рада України 
8 грудня прийняла постанову про недовіру Центральній виборчій комісії, а також ухвалила зміни 
до Конституції – «політичну реформу» – акції прибічників Ющенка почали затухати. Втім, останні 
їх намети – у Києві – були демонтовані лише напередодні інаугурації нового президента 23 січня 
2005 року. 

Натомість, особливо після дня переголосування 26 грудня 2004 року, коли переміг Віктор 
Ющенко, на Сході та Півдні України розпочалися масові акції прихильників кандидата у прези-
денти Януковича (втім, ці акції були менш масштабними, ніж акції прихильників Ющенка). 

Загалом під час проведення згаданих політичних акцій у жовтні – грудні 2004 року кількість 
порушень права на мирні зібрання значно скоротилася порівняно з попередніми дев’ятьма міся-
цями. Пояснити це можна тим, що через масовий тиск на органи влади громадських організацій 
та самих учасників маніфестацій змінилося ставлення органів державної влади та місцевого само-
врядування до права громадян на мирні зібрання. 
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Судові обмеження права на свободу мирних зібрань 

Протягом цього часу Інститутом «Республіка» було зафіксовано лише два випадки судових 
заборон мирних заходів – у Дніпропетровську та Львові (про цей випадок ми говорили вище) – 
але в обох випадках судові рішення не були виконані і жодних репресій проти організаторів та 
учасників мітингів не застосовувалося. 

Натомість суди першої інстанції у більшості випадків не задовольняли заяви місцевих орга-
нів влади про обмеження права на мирні зібрання, не вбачаючи для цього конституційних під-
став. Навіть суди, які раніше «автоматично» задовольняли подання місцевих влад про заборону 
мирних зборів, тепер такі подання відхиляли. 

Наприклад, 28 жовтня 2004 року Зарічний районний суд міста Суми відмовив міській раді у 
задоволенні заяви про обмеження права на мирні зібрання прихильників кандидата у президенти 
Віктора Ющенка, а Шевченківський райсуд Києва двічі – 6 та 20 листопада відмовив Київській 
міській державній адміністрації у задоволенні заяви про «обмеження» права штабу Ющенка на 
мирні зібрання, які той збирався проводити на Майдані Незалежності у центрі Києва. Раніше, у 
2002 році, цей же суд за заявою Київської міськдержадміністрації заборонив проводити на Євро-
пейській площі Києва акцію політичної опозиції «Повстань, Україно!». Того ж року це рішення 
було скасоване Київським апеляційним судом, який вказав, що для заборони акції «Повстань, 
Україно!» не було конституційних підстав. 

У рішенні від 20 листопада Шевченківський райсуд Києва фактично дав «зелене світло» для 
проведення штабом Ющенка у ніч 21-22 листопада на Майдані Незалежності акції «паралельно-
го підрахунку голосів у другому турі президентських виборів», яка вранці 22 листопада переросла 
у безстрокову акцію протесту проти підсумків виборів. 

Більше того, 22 Київська міська рада, чиїм виконавчим органом є Київська міська державна 
адміністрація – ініціатор згаданих судових заборон мирних зібрань, під головуванням Київського 
міського голови Олександра Омельченка, прийняла рішення про підтримку акції протесту при-
хильників Ющенка на Майдані Незалежності. Подібні рішення прийняли більшість місцевих рад 
на території Західної та Центральної України. 

Місцеві ради на Сході та Півдні України також протягом жовтня – грудня не подавали до 
суду заяв про обмеження права на проведення мирних заходів прибічників Януковича, а щодо 
спроб судового обмеження права прихильників Ющенка проводити мирні зібрання, Інститутом 
«Республіка» зафіксовано лише один прецедент – у Донецьку. 

10 грудня кілька прихильників Ющенка, які приїхали до Донецька з Києва, встановили на-
мети біля пам’ятника Джону Юзу. За двадцять хвилин група невідомих зруйнували наметове мі-
стечко. За фактом побиття учасників наметового містечка та присутніх там у той момент журна-
лістів була порушена кримінальна справа (до сих пір не розслідувана), але того ж дня виконком 
Донецької міської ради подав до суду заяву про обмеження права громадянина Остапа Кривдика 
(який подавав до виконкому повідомлення про проведення акції) встановлювати намети на тери-
торії міста Донецьк. У своїй заяві міськвиконком послався на рішення міськради ще 1999 року, 
яке регламентує порядок організації та проведення масових заходів у місті і на вже цьогорічне 
(11 червня 2004 року) рішення мерії про «малі архітектурні форми» з доповненнями до нього, 
прийнятими 25 листопада – вже у час розпалу акцій протесту. У цьому доповненні Донецька 
міськрада вирішила: «Внести доповнення до рішення міської ради від 11 червня 2004 р. №11/11 
«Про затвердження Правил розміщення малих архітектурних форм на території м. Донецька», 
доповнивши пункт 12 Правил абзацом наступного змісту: «На території міста забороняється 
розміщення малих архітектурних форм, у тому числі палаток, з метою проживання у них насе-
лення». 

Ворошилівський районний суд Донецька 13 грудня 2004 року розпочав розгляд заяви міськ-
виконкому про обмеження права громадянина Кривдика (інтереси якого представляв юрист Ін-
ституту «Республіка») встановлювати у Донецьку намети, але у ході судового засідання предста-
вник міськвиконкому Максим Ровинський відкликав свою заяву. 

Репресії проти учасників мирних зібрань та розгін міліцією мирних зборів 

Протягом жовтня–грудня 2004 року зафіксовано один випадок розгону міліцією мирного зі-
брання без рішення суду. Цей випадок стався знов таки у Сумах. 
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Біля приміщення Ковпаківського районного суду міста Суми 13 листопада виник стихійний 
мітинг за участю 100 – 150 осіб. Приводом для мітингу стало затримання спостерігачів на вибор-
чій дільниці № 46 від кандидата у президенти Віктора Ющенка. Того ж дня 6 осіб було засуджено 
до 10 діб адмінарешту за «непокору працівникам правоохоронних органів» у ніч після першого 
туру виборів, коли вони вимагали вивісити результати голосування у приміщенні виборчої діль-
ниці. На засідання Ковпаківського районного суду, де розглядалася справа спостерігачів, не до-
пустили ні захисників, ні журналістів, ні батьків затриманих. Пізніше особи, які були засуджені 
на цьому закритому судовому процесі, були визнані міжнародною правозахисною організацією 
«Міжнародна Амністія» першими в’язнями сумління в Україні. 

Учасники стихійного мітингу вимагали прояснення ситуації і не випускали міліцейський ав-
томобіль, який віз затриманих до місця ув’язнення. Спеціальний загін міліції «Беркут» разом з не-
відомими в цивільному розігнали мітинг. Було застосовано кийки та сльозогінний газ. В журна-
лістки Ірини Черняк було відібрано диктофон і також побито. Низка учасників мітингів потрапили 
до лікарні з важкими травмами. 

Такі дії міліції призвели до того, що в Сумах відновилися масові акції непокори, зокрема, 
сумські студенти встановили біля приміщення облдержадміністрації намети, та понад 20 студен-
тів оголосили голодування. До захисту спостерігачів підключились українські правозахисні орга-
нізації та Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова. За рішенням Сум-
ського апеляційного суду ув’язнених мали звільнити 17 листопада, проте вони відбули усі 10 діб 
адмінпокарання. 21 грудня 2004 року Ковпаківський райсуд Сум переглянув своє рішення від 13 
листопада і не побачив у діях спостерігачів від кандидата Ющенка порушень. Зараз вони оскар-
жують своє незаконне засудження та вимагають відшкодування нанесеної їм шкоди. 

Також деякі учасники мирних зібрань зазнали переслідувань вже після проведення таких зі-
брань. Так деякі учасники всеукраїнського студентського віча на підтримку кандидата у прези-
денти Віктора Ющенка, яке відбулося у Києві 16 жовтня 2004 року, за кілька днів після повер-
нення до своїх міст, були звинувачені у різних кримінальних злочинах (збуті фальшивих грошей, 
крадіжці мобільних телефонів і т. д.). Такі випадки були зафіксовані у містах Чернігові, Вінниці, 
Севастополі, Полтаві. В усіх випадках місцеві суди визнали такі звинувачення безпідставними. 

Зокрема, 18 жовтня 2004 року у Чернігові було затримано понад 20 студентів місцевих вузів. 
Деяким з них, всупереч чинному законодавству України, навіть не висувалося жодного звинува-
чення. Хоча декільком громадянам України було заявлено, що вони схожі чи то на осіб, що за 
день до затримання вкрали мобільний телефон, чи то на осіб, що місяць тому зґвалтували когось 
у міському парку. Згодом вони були звільнені, але увечері того ж дня працівниками міліції було 
затримано студента 3 курсу Чернігівського державного педагогічного університету Олександра 
Коваленка. Його підозрювали у купівлі та збуті фальшивих грошей, але внаслідок тиску громад-
ських організацій та допомоги адвоката, наданого студентові Чернігівським громадським коміте-
том захисту прав людини, кримінальну справу проти нього було припинено. 

Згодом – наприкінці жовтня у Києві та інших містах України відбулися масові обшуки у 
офісах та приватних помешканнях громадських активістів, які організовували або брали участь у 
організації пікетів, мітингів та демонстрацій. В результаті обшуків міліціонери не виявили нічого 
протизаконного. 

Інститут «Республіка» розцінює такі дії правоохоронців як переслідування та залякування 
учасників мирних зібрань. 

Заяви представників органів державної влади та місцевого самоврядування 
про обмеження права на мирні зібрання 

Разом з тим фактом, що випадків порушень права на мирні зібрання у жовтні – грудні 2004-го 
поменшало, треба констатувати й те, що керівники органів державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування закликали до обмеження цього права і давали вказівки правоохоронним 
органам про силове припинення мітингів та демонстрацій. Проте у переважній більшості право-
охоронці, суди та підлеглі вказаних керівників цих вказівок не виконували. 

Так, 5 листопада 2004 року голова Київської міської державної адміністрації Олександр 
Омельченко заявив журналістам, що місцева влада не дасть дозволу на проведення акції під на-
звою «Народ не здолати» на Майдані Незалежності. Він також наголосив, апелюючи до рішення 
Київської міської ради № 317/418 від 24 червня 1999 року, що проводити масові заходи (окрім 
загальнодержавних свят) на Хрещатику та Майдані Незалежності не дозволено. 
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Такі заяви суперечать статті 39 Конституції України, яка не встановлює обмежень права на 
мирні зібрання ні у просторі, ні в часі, і органи місцевого самоврядування або органи виконавчої 
влади згідно зі статтею 92 Конституції не мають повноважень встановлювати будь-які інші но-
рми, які стосуються прав людини, або обмежувати ці права на своїй території. А відповідно до 
статті 39 Конституції України для проведення мирних зібрань достатньо лише повідомлення ор-
ганів місцевої влади і не потрібно жодних дозволів. 

У листопаді 2004 року позачергова сесія Одеської міськради прийняла звернення до громади 
міста Одеси. Враховуючи загострення громадсько-політичної ситуації в Україні, беручи до уваги 
пропозиції Одеського міського голови Руслана Боделана і депутатських фракцій, міськрада за-
пропонувала припинити в місті проведення всіляких мітингів, пікетів та інших дій, що не спри-
яють стабілізації соціально-економічної обстановки, а також припинити існування будь-яких неза-
конних органів, комітетів та інших формувань (йшлося про органи самоорганізації громадян, які 
опікувалися організацією та проведенням маніфестацій). 

Схожі заклики пролунали від голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергія 
Куніцина. Він пропонував ввести мораторій на проведення в регіоні будь-яких політичних акцій, 
«спрямованих на політизацію ситуації.» 

22 листопада 2004 року була оприлюднена спільна заява Генеральної прокуратури України, 
Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, у якій вони закликали укра-
їнців утриматись від масових акцій після другого туру президентських виборів. Не маючи нічого 
проти закликів громадян до участі чи неучасті у різноманітних заходах, все ж мусимо звернути 
увагу, що згадана заява – заява органів державної виконавчої влади, так званих «силовиків». До 
того ж тон цієї заяви дозволяє розцінювати її як пересторогу громадянам України не реалізову-
вати своє конституційне право на мирні зібрання. 

3. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Незважаючи на відсутність національного законодавства, суди переважно не застосовують 
практику Європейського суду з прав людини, а використовують норми, встановлені неконститу-
ційними рішеннями місцевих влад. Внаслідок чого більшість рішень національних судів, особливо 
першої інстанції, суперечать статті 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та основ-
них свобод. 

Місцеві органи влади, правоохоронні органи та переважна більшість судів тлумачать термін 
про завчасне сповіщення дуже широко. На думку багатьох з них, цей термін повинен бути не ме-
нше 10 днів, що застосовувалося в СРСР. Конституційний суд визначив, що конкретні строки 
повинні бути визначені законом, зазначивши, що: «Ці строки не повинні обмежувати передба-
чене статтею 39 Конституції України право громадян, а мають служити його гарантією і вод-
ночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого само-
врядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, по-
ходів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей». 

Зрозуміло, що не суперечить європейській практиці норма про обов’язок організаторів по-
переджувати владу про проведення публічних мирних зборів, проте, очевидно, такі строки мають 
бути розумними та гнучкими. Як показує досвід, адміністративна та судова практика часто пору-
шує ці вимоги і неправомірно обмежує права громадян. У більшості рішень судів, якими було 
обмежено право громадян на мирні зібрання, підставою для таких обмежень була подача органі-
заторами масових заходів повідомлень про них не у строк, визначений рішенням місцевих рад. 

Таким чином адміністративна практика, яка фактично склалася в Україні, забороняє прове-
дення спонтанних мирних зборів, актуальність у проведенні яких, може зникнути за декілька днів. 
Це, у свою чергу, не відповідає європейським стандартам з прав людини. 

Суди першої інстанції, як правило, задовольняють подання органів влади щодо заборони 
проведення мирних зборів. Протягом перших 9-ти місяців 2004 року суди першої інстанції (крім 
кількох випадків, наприклад, у Луцьку та Кіровограді) задовольнили заяви місцевих органів влади 
про заборону зібрань. Це, окрім іншого, пояснюється залежністю цих судів від місцевої влади. 
Лише у жовтні – грудні, у період передвиборчої кампанії та наступних за нею масових акцій 
протесту, значною мірою під тиском правозахисних організацій, практика судів почала мінятися. 
Так Шевченківський райсуд Києва та Ковпаківський райсуд Сум, які у першій половині року за-
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довольняли заяви місцевих влад про заборону мітингів, у жовтні відхилили подібні заяви. Протя-
гом грудня жодного судового обмеження права на мирні зібрання не зафіксовано. 

Апеляційне оскарження «автоматичних» рішень судів першої інстанції розглядається декі-
лька місяців, що унеможливлює ефективний захист порушеного права та його відновлення. При 
цьому неможливо вимагати відшкодування шкоди за винесення судами таких рішень, оскільки 
неправомірні рішення судів першої інстанції переважно скасовуються апеляційними судами. 

Констатуємо наявність великої кількості судових рішень про заборону мирних зборів напе-
редодні їхнього проведення, що унеможливлює оскарження такого рішення, а також має наслідком 
перенесення такої акції, що створює додаткові конфлікти. 

Держава в особі правоохоронних органів (міліції) не виконує позитивні зобов’язання країни 
у відповідності до статті 11 Європейської Конвенції, зокрема, щодо створення умов для прове-
дення мирних зборів і забезпечення правопорядку. При найменшій, навіть умовній, загрозі поряд-
ку, суди забороняють такі заходи, особливо коли це стосується демонстрації чи інших масових 
акцій опозиції. Завжди заборонялися мирні збори, коли дві протилежні політичні організації ма-
ють намір провести мирні збори в одному місці та в один час. Цим часто користуються політичні 
супротивники для зриву масових акцій опонентів. Така судова та адміністративна практика супе-
речить європейським стандартам. Проте вона спостерігається практично в усіх заборонах на про-
ведення мирних зібрань по всій Україні. 

Слід також зазначити, що правоохоронні органи часто застосовують надмірну силу щодо 
розгону мирних зібрань, застосовуючи до мирних людей непропорційні до наявної загрози захо-
ди примусу. 

Загалом влада не може встановлювати загальну заборону проведення мирних зібрань у тих 
чи інших місцях. Проте такі заборони можуть встановлюватися тимчасово за певних обставин та 
на підставі конкретних фактів. Особливо це стосується центральних районів населених пунктів, 
оскільки надання можливості проводити публічні акції на краю міста чи за містом суперечить 
меті та сутності права на мирні збори. Адміністративна практика в Україні показує, що органи 
місцевого самоврядування приймають окремі нормативні акти (що, до речі, не належить до їхньої 
компетенції та суперечить Конституції України), якими забороняють проведення будь-яких пуб-
лічних масових мирних акцій в центрі населеного пункту. При цьому вони відводять місця для 
проведення мітингів і демонстрацій на околицях міста чи стадіонах, що суперечить самій сутності 
права на мирні збори. 

Також поширеною адміністративною практикою є відмова органів місцевого самоврядуван-
ня у прийнятті повідомлення про проведення мирних зборів в порядку завчасного сповіщення 
органів влади про їхнє проведення. Вимоги до такого повідомлення та процедура їхнього подання 
не передбачена жодним нормативно-правовим актом, що створює підстави для численних зло-
вживань з боку посадових осіб органів влади. 

З огляду на це необхідно законодавчо запровадити правові засоби захисту прав осіб при реа-
лізації права на мирні зібрання. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

2. Розробити інструкції для правоохоронних органів, які б регламентували їх поведінку під 
час проведення мирних зібрань. 

3. Провести навчання працівників спеціальних підрозділів та патрульно-постової служби 
правоохоронних органів з метою: забезпечення ними громадського порядку при проведенні мир-
них зібрань, охороні учасників мирних зібрань, а також підстав і умов використання ними спеціа-
льних засобів і фізичної сили; забезпечення незалежного контролю за реалізацією їхніх повноважень 
під час проведення мирних зібрань. 

4. Перекласти українською мовою рішення Європейського Суду з прав людини по статті 11 
Європейської Конвенції захисту прав людини та основних свобод, що стосуються свободи мирних 
зібрань та передати ці переклади в усі місцеві та апеляційні суди. 

5. Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, розробити навчальний курс і 
провести навчання суддів місцевих і апеляційних судів усіх 27 регіонів України щодо практики 
застосування статті 11 Європейської Конвенції в судовій практиці щодо подань органів влади про 
заборону мирних зібрань. 

Формат: Список
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6. Верховному Суду України доцільно узагальнити практику рішень судів в справах про 
обмеження права на мирні збори та демонстрації. 

7. Розробити законопроект про проведення мирних зібрань, враховуючи практику Євро-
пейського Суду з прав людини та позитивну практику демократичних країн, і сприяти його прий-
няттю парламентом. 

8. Органи місцевого самоврядування та державної влади повинні скасувати свої рішення 
щодо затвердження Положення про порядок проведення мирних зібрань та використання «малих 
архітектурних форм», привести інші свої рішення у відповідність до вимог Конституції України 
та статті 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Прокуратура 
України повинна опротестувати у судовому порядку такі рішення місцевих органів влади в разі 
відсутності реакції з їхнього боку. 

9. Уповноваженому Верховної ради України доцільно більше уваги звертати на порушення 
місцевими органами влади та правоохоронними органами права на мирні збори. 

10. Організаторам мирних зборів рекомендуємо оскаржувати у судовому порядку рішення 
судів першої інстанції про обмеження права на мирні зібрання, а також незаконні дії правоохо-
ронних органів. Інститут «Республіка» та Українська Гельсінська спілка з прав людина розглядають 
такі справи як приоритетні при можливості надання правової допомоги при таких порушеннях.
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XI. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ (АСОЦІАЦІЙ)221 

Ситуація зі свободою асоціацій суттєво не змінилася протягом 2004 року. Ускладнилася ре-
єстрація НПО, а правове регулювання в цілому залишається таким, що не відповідає сучасним 
умовам та потребам громадянського суспільства. 

Українське законодавство передбачає багато видів організацій, що можна віднести до не-
державних (неурядових, також вживається скорочення НУО та НДО) та непідприємницьких (не-
прибуткових, далі по тексту – НПО): об’єднання громадян (політичні партії та громадські органі-
зації), молодіжні та дитячі громадські організації, організації роботодавців, професійні спілки, 
благодійні організації, релігійні організації, творчі спілки, асоціації підприємств та інші. 

Громадські організації можуть існувати шляхом створення юридичної особи та без створен-
ня юридичної особи, проте з обов’язковим повідомленням про утворення. Релігійні громади мо-
жуть існувати навіть без такого повідомлення. Усі інші непідприємницькі організації можуть іс-
нувати виключно у формі юридичних осіб. Недоліком законодавства є не визначення правового 
статусу незареєстрованих організацій та неможливості захистити їхні права. 

Більшість з цих організацій можуть створювати об’єднання таких організацій. 
Проте українське законодавство не передбачає створення організацій, що об’єднували би фі-

зичних та юридичних осіб, як членів організації (засновників), а також об’єднань різних видів 
недержавних організацій. Вважаємо такі обмеження законом необґрунтованими. 

НПО в законодавстві різняться за метою створення, а також за порядком створення. Кожен з 
видів НПО має свої особливості правового регулювання, що визначені окремим власним спеціаль-
ним законом, в якому зазначається порядок їх заснування, діяльності та ліквідації. 

Така кількість видів недержавних організацій є мало виправданою. Це також підтверджуєть-
ся й тим, що за податковим законодавством вони нічим взагалі не відрізняються. Не відрізняють-
ся вони й за своєю сутністю, як формою реалізації свободи асоціацій. Даний необґрунтований 
поділ зберігся з радянських часів і зараз створює істотні перепони для розвитку НПО, штучно 
обмежуючи їхню правоздатність. 

Таким чином, у законодавстві існує певна суперечність. Податкове законодавство визначає 
тільки два види організацій: підприємства та неприбуткові організації. Статус неприбуткової ор-
ганізації набувається за окремою процедурою. Тому існує ситуація, коли реєструється, наприклад, 
громадська організація чи благодійна організація, проте їм не надають неприбуткового статусу. 
Тому такі організації, з точки зору податкового законодавства, є підприємствами. І такі організації 
не можна вважати «непідприємницькими (неприбутковими) організаціями» в повному розумінні 
цього терміну, оскільки вони можуть займатися комерційною діяльністю практично без обмежень. 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про об’єднання громадян» «діяльність об’єднань 
громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною». 

Відповідно до статті 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення «керівництво об’єд-
нанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено 
у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само 
участь у діяльності таких об’єднань тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до 
ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (приблизно від 80 до 415 доларів 
США). Отже, керівника «небажаної» організації можна оштрафувати на 2210 грн. (піврічну пе-
ресічну зарплатню) тільки за те, орган реєстрації відмовив їй у реєстрації на формальних підста-
вах. Для порівняння, за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації цей Кодекс карає 
                                                        
221 Підготовлено виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини Володимиром Яворським. У розділі ви-
користані окремі положення експертної доповіді Олександра Винникова «Аналіз відповідності Закону України «Про об’єднання 
громадян» Конвенції про права людини та основні свободи». 
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штрафом у 8-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На жаль, законом не передба-
чено автоматичної легалізації об’єднань громадян у випадку, якщо орган реєстрації не повідомить 
про вмотивовану відмову в легалізації протягом встановленого законом строку. 

Невідомі приклади застосування статті 186-5 КпАП. Проте її застосування у майбутньому 
може порушити право на свободу асоціацій, оскільки фактично перетворює право на обов’язок 
утворювати асоціації. 

Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іно-
земні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років і не можуть бути юридичні особи. 
Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, 
особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжних та дитячих організацій – 15-річного ві-
ку. Для утворення об’єднання громадян необхідна згода не менше трьох осіб, які відповідають 
вищевказаним умовам. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але мо-
жуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їхніми статутами. Такі обмеження порушують 
їхні права: основною функцією профспілок залишається захист трудових та соціальних прав пра-
цівників, чого фактично позбавляються «не громадяни». Існуюча концепція залишилася з радян-
ських часів, коли профспілки розглядалися як політична організація пролетаріату, а будь-які іно-
земці потенційно становили загрозу національній безпеці. 

Релігійні організації можуть бути засновані виключно громадянами України, що досягли 18-
річного віку, в кількості не менше 10 осіб. Також не відповідають міжнародним стандартам й ці 
обмеження щодо іноземців та осіб без громадянства. 

Творчі спілки створюються групою професійних творчих працівників відповідного фахового 
напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська – у складі не менш як 100 осіб, регіональ-
на (місцева) – не менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори 
культури і мистецтва чи їх інтерпретації. 

З цього року, завдяки набранням чинності новим Цивільним кодексом України, стало мож-
ливим утворювати установи – непідприємницькі, неприбуткові організації, що засновані на виді-
ленні майна і можуть не мати власних членів.222 До 1 січня 2004 року утворення таких організа-
цій було неможливим. 

Створення недержавної організації однією чи двома особами або за заповітом законодавст-
вом не передбачене. 

НПО набувають статусу юридичної особи з моменту їхньої легалізації. І вони користуються 
усіма правами, які належать іншим видам юридичних осіб. 

Проте законодавство передбачає певне обмеження правоздатності недержавних організацій. 
Наприклад, об’єднання громадян відповідно до закону може мати у власності лише те майно, яке 
воно використовує для своєї статутної діяльності. Хоча факти застосування цього положення не 
відомі. Також суттєві обмеження закладаються легалізуючим органом щодо видів діяльності НПО. 

Для українського законодавства важливим залишається мета створення об’єднання громадян 
та інших НПО, хоча ні у Європейській Конвенції про захист прав людини та основних свободі 
(стаття 11), ні в Конституції мета утворення організації не має жодного значення. Виняток ста-
новить утворення політичних партій та профспілок. 

Закон «Про об’єднання громадян» прямо суперечить статті 36 Конституції України та статті 
11 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод в частині визначенні ме-
ти створення громадської організації. Зауважмо, що визначення громадської організації в статті 3, 
як об’єднання громадян для задоволення своїх законних соціальних, економічних, творчих, віко-
вих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, трактується виконавчими 
органами буквально, тобто вважається, що громадські об’єднання створюються лише для захисту 
власних прав й інтересів або прав й інтересів своїх членів. Слід звернути увагу, що політичні 
інтереси в цьому переліку відсутні, тобто законних підстав для створення громадсько-політич-
них НУО, зокрема правозахисних, строго кажучи, немає. Користуючись цим положенням закону, 
Міністерство юстиції України та його місцеві органи відмовляють у реєстрації правозахисним 
організаціям. Повідомлень про відмови в реєстрації на підставі невідповідності статутної мети 
статті 3 Закону було багато. Наприклад, у Києві активісти подали документи для реєстрації Київської 
правозахисної групи. Проте Київське міське управління Міністерства юстиції України відмовило 
                                                        
222 Докладніше дивіться пункт 3 статті 83, статтю 86, пункт 3 статті 87, пункт 3 статті 88 та статті 101– 103 Цивільного кодексу 
України. 
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їм у реєстрації, зазначивши, що мета створення організації (захист прав людини та основних сво-
бод) суперечить законодавству. Аналогічною була причина відмови в реєстрації київській орга-
нізації «Гельсінкі – 90». При цьому перспектива судового оскарження слабка: в своєму листі 
№01-8/319 від 6 липня 2000 р. Вищий арбітражний суд України підкреслив, що «об’єднання гро-
мадян створюються для спільної реалізації його членами (учасниками) своїх прав і свобод на осно-
ві єдності інтересів та виконання обов’язків, що відображають головну мету, завдання, напрямки, 
форми та методи діяльності об’єднань». Так, саме посиланням на невідповідність статті 3 та вказа-
ний Лист мотивувало Луганське управління юстиції відмову в реєстрації змін до статуту луганської 
НУО «Поступ», яка основною метою діяльності проголосила «провадження культурно-освітньої 
діяльності серед дітей і молоді, а також стимулювання творчої активності дітей і молоді». 

Обмеження мети створення об’єднань громадян задоволенням своїх законних спільних інте-
ресів не відповідає ні ознакам добровільності та спільної реалізації прав і свобод громадян у стат-
ті 1 Закону «Про об’єднання громадян» , ні «добровільного угруповання для спільної мети» в тлу-
маченні Європейського суду з прав людини223. 

З іншої сторони, без положень у статуті щодо захисту прав інших осіб, податкова інспекція 
може звинуватити організацію в зайнятті нестатутною діяльністю, що може тягнути за собою зна-
чні фінансові наслідки. 

Звичайно, що у таких випадках можна стверджувати, що власне реалізація мого права та ін-
тересу полягає у захисті прав інших людей. Проте, очевидно, що законодавство потребує зміни. 

Майно недержавних організацій з неприбутковим статусом після ліквідації організації не 
може розподілятися між їх членами, а повинно бути використано для виконання статутних завдань 
або на благодійні цілі. 

Іншою особливістю НПО є їхня реєстрація відповідно до територіального статусу: місцево-
го, всеукраїнського та міжнародного. Організації не мають права поширювати свою діяльність за 
межі визначеної статутом території діяльності організації. При цьому збільшення чи зміна тери-
торіальної діяльності НПО прямо пов’язана з наявністю осередків організації у інших (нових) те-
риторіально-адміністративних одиницях. Таких обмежень не існує для підприємств. 

У Києві в зв’язку з цим виникли істотні проблеми для багатьох громадських організацій піс-
ля перерозподілу районів у місті. Унаслідок цього, через рішення Міської ради про зміну кордо-
нів районів багато юридичних осіб потрапили до інших районів міста. Підприємства у цьому ви-
падку просто і швидко перереєструвалися в контролюючих органах інших районів (податкова ін-
спекція фонди соціального страхування та пенсійний фонд). Але НПО не могли так зробити. 
Проблема ускладнилася тим, що для громадських організацій немає процедури перереєстрації в 
наслідок зміни місця знаходження: для цього треба внести зміни до статуту, який відмовиться 
реєструвати територіальне відділення Міністерства юстиції України через те, що тоді реєстрація 
організації за новою адресою не належатиме до його територіальної компетенції. Тому, фактич-
но, громадським організаціям через непродумане правове регулювання пропонували ліквідувати 
організацію в одному районі і зареєструвати її в іншому за тією ж адресою з усіма витікаючими з 
цього наслідками (вартість ліквідації та реєстрації організації, час необхідний для цього, розірван-
ня договорів, призупинення проектів, звільнення працівників і т.п.). У таких випадках організа-
ціям довелося знайти легший варіант і змінити адресу свого місця знаходження в тому ж районі, 
коли це було можливо (наприклад, район взагалі не ліквідували). Така ситуація створює явно шту-
чні та необґрунтовані складнощі у реалізації права на свободу асоціацій. У цьому контексті норма 
частини 4 статті 9 Закону «Про об’єднання громадян», яка гаранту право громадських організацій 
самостійно визначати територію своєї діяльності виглядає просто глузуванням. 

Процедура реєстрації є дуже ускладненою в порівнянні з реєстрацією інших юридичних осіб 
(наприклад, підприємств), тривалість реєстрації яких є значно простішою. Середня тривалість 
реєстрації НПО в залежності від її виду визначається від одного місяця (політичні партії) до трьох 
(релігійні організації), хоча на практиці документи неодноразово повертаються на доопрацювання 
легалізуючим органом і така реєстрація триває в середньому 4-8 місяців. Для порівняння – реєст-
рація підприємств триває не більше 5-10 робочих днів. 

Цього року процедура реєстрації була ще більше ускладнена в зв’язку з набуттям чинності 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»224, 
що містив декілька норм, які можна по різному тлумачити. Зокрема, за цим законом легалізація 
                                                        
223 Young, James and Webster v. the United Kingdom, European Court of Human Rights, Series B, No. 39, p.47.  
224 Набув чинності з 1 липня 2004 року. 
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всіх об’єднань громадян та інших НПО має дублюватися реєстрацією у державному реєстраторі 
виконавчого комітету місцевої ради. 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у своєму ли-
сті № 7801 від 9 листопада 2004 року роз’яснив, що: 

«Після реєстрації в цих органах (передбачених законами про НПО) вищезазначені суб’єкти 
звертаються до державного реєстратора у виконавчій комітет міської ради міста обласного 
значення або району, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію за місце-
знаходженням юридичної особи для засвідчення факту створення та включення їх до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. При цьому подається запо-
внена реєстраційна картка (форма №6), пред’являється оригінал свідоцтва про державну реєст-
рацію у відповідному органі та ідентифікаційний код, отриманий від органу статистики (якщо 
це не новостворене об’єднання). На підтвердження включення до Єдиного державного реєстру 
державним реєстратором оформлюється та видається свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи встановленого зразка.» 

Тобто, підтвердив факт подвійної реєстрації НПО. 
Підстави для відмови у реєстрації НПО є нечіткими, що призводить до необхідного тлума-

чення законодавства легалізуючим органом та відповідних зловживань. Наприклад, реєстрація 
НПО, не зважаючи на відсутність змін у законодавстві, постійно змінюється в сторону усклад-
нення. Якщо документи, що подані на реєстрацію НПО, суперечать будь-яким вимогам законо-
давства, легалізуючий орган відмовляє у реєстрації. При цьому чіткі підстави відмови законом не 
визначені, а також, зазвичай, вони не зазначаються у відповіді легалізуючого органу, а вказується 
загальне посилання на суперечність законодавству України. У кращому разі йде посилання яким 
статтям закону суперечать документи, хоча при цьому перераховують усі можливі статті і не вка-
зують конкретних недоліків реєстраційних документів. 

Закон про об’єднання громадян містить перелік дозволених видів діяльності. І хоча він і є 
дуже широким, проте вважається органами влади (Мін’юстом та податковою інспекцією) все ж 
таки вичерпним, що в принципі не відповідає ні духу, ні букві закону. Іншими видами діяльності 
організації можуть займатися лише у випадку, коли такі права надані іншими законами. Принай-
мні такої позиції притримується основний легалізуючий орган – Міністерство юстиції. Адмініст-
ративна практика не дозволяє неприбутковим організаціям займатися видавничою діяльністю, 
здійснювати частково оплачувані соціальні послуги, а також займатися будь-якою іншою діяль-
ністю, що навіть теоретично має на меті отримання прибутку. 

Також для заняття певними видами діяльності, що потребують отримання ліцензії, організа-
ція повинна визнати себе господарюючим суб’єктом, що може призвести до втрати нею статусу 
неприбуткової організації. Це не стосується отримання ліцензії на провадження соціальних по-
слуг. Її отримання є обов’язковим для недержавних організацій, що надають так звані «соціальні 
послуги». При цьому термін «соціальні послуги» визначено надзвичайно не чітко, що дозволяє 
віднести до таких будь-яку діяльність для фізичних осіб. Впровадження ліцензування є суттєвою 
перепоною в діяльності таких організацій. 

Минулого року в парламенті розглядався законопроект про внесення змін до Закону України 
«Про соціальні послуги»225, яким пропонувалося обмежити дію цього закону, зокрема, тільки на 
заходи, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Лише 21 жовтня 2004 року цей за-
кон було прийнято у першому читання (за основу).226 

Іншим важливим недоліком українського законодавства є відсутність заохочення благодій-
ної діяльності. Наприклад, система надання державних пільг побудована за неправильною сис-
темою, оскільки пільги отримують певні види організацій, фактично незалежно від того чи здій-
снюють вони таку діяльність. Таким чином, благодійна організація може, отримавши податкові 
пільги (статус неприбутковості), здійснювати значний обсяг діяльності, що приноситиме прибу-
ток і який може не спрямовуватися на здійснення благодійної діяльності. Проте з іншої сторони 
підприємства навіть при здійсненні благодійної діяльності не отримують жодних податкових 
пільг. Тому доцільно перебудувати систему надання податкових пільг шляхом їх надання виклю-
чно за видом діяльності, а не за відношенням до виду організації. Це стимулюватиме розвиток 
                                                        
225 Проект закону № 5254 від 15 березня 2004 року про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» (щодо учасни-
ків ринку послуг), внесений народним депутатом А.Матвієнко. Проект був позитивно схвалений у комітетах парламенту та експерт-
ним управлінням Верховної Ради України. 
226 Див. також Інтернет-видання про права людини РУПОР: http://www.rupor.org/index.php?r=7.  

http://www.rupor.org/index.php?r=7
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благодійної діяльності в країні, а також розвитку діяльності неприбуткових недержавних органі-
зацій. 

Викликає занепокоєння тенденція до законодавчого обмеження можливостей фінансування 
непідприємницьких організацій від українських пожертвувачів та власної економічної діяльнос-
ті, коли Законом «Про державний бюджет України на 2004 рік» держава відмовилась від стиму-
лювання пожертвувачів на користь НПО та позбавила НПО можливостей отримувати кошти від 
власної діяльності. Така позиція блокує доступ національного інвестора у громадський сектор та 
примушує українські НПО шукати кошти за кордоном для реалізації власних проектів. 

У парламенті готується до прийняття Проект Закону «Про непідприємницькі організації», 
який об’єднує всі ці види організацій і здійснює загальне їхнє регулювання та загалом відповідає 
європейським стандартам. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Прийняти новий закон «Про непідприємницькі організації»227, що визначив би чіткі єдині 
умови створення та припинення діяльності усіх видів НПО, в тому числі організацій, створення 
яких не передбачено українським законодавством, а також отримання ними відповідних подат-
кових пільг через отримання статусу неприбуткової організації. 

2. Спростити процедуру реєстрації недержавних організацій через уніфікацію процедури ре-
єстрації НПО з підприємствами та скасувати подвійну реєстрації НПО двома органами виконав-
чої влади. 

3. Скасувати територіальний поділ діяльності НПО та обмеження їхньої діяльності територі-
єю адміністративно-територіальної одиниці, в якій вони зареєстровані. 

4. Скасувати практику ліцензування соціальних послуг, що надаються НПО не за рахунок 
державного чи місцевого бюджетів. 

5. Створити можливості для сприяння благодійній та іншій неприбутковій діяльності через 
надання податкових пільг виключно за умовами здійснення благодійної чи іншої соціально-зна-
чимої діяльності, а не в залежності від створення того чи іншого виду організацій, що можуть і 
не надавати такі послуги. 

6. Припинити практику обмеження джерел фінансування та призупинення пільг для підпри-
ємств, що здійснюють благодійну діяльність, законом України про державний бюджет на кожний рік. 

7. Законодавчо визначити умови закупівлі соціальних послуг державою та надання держав-
ної допомоги недержавним неприбутковим організаціям. 

8. Виключити статтю 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення, що встановлює 
відповідальність за діяльність незареєстрованих громадських організацій. 

9. Підписати та ратифікувати Конвенцію про визнання правосуб’єктності міжнародних не-
державних організацій (ETS N 124), що набула чинності 1 січня 1991 року.

                                                        
227 Проект закону № 0961 від 14 травня 2002 року «Про непідприємницькі організації», внесений народними депутатами Матві-
єнко А.С., Омельченко Г.О. та Єрмаком А.В. Проект прийнято у першому читанні, проте з червня 2002 року він не виноситься на 
друге читання в парламенті.  
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XII. ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ 
ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ228 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 

У період СРСР діяла дозвільна система реєстрації громадян («прописка»), коли органи дер-
жавної влади на власний розсуд вирішували, дозволяти чи не дозволяти особі постійно прожива-
ти за тією чи іншою адресою. 

Конституційний Суд України своїм рішенням від 14 листопада 2001 року встановив, що до-
звільний порядок вибору особою місця проживання суперечить Конституції України. Проте да-
ний порядок фактично і надалі застосовувався, оскільки новий порядок реєстрації громадян не 
приймався. 

З 1 січня 2004 року в Україні почав діяти новий закон «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні» (далі по тексту – «Закон»). Лише 28 липня Кабінет Міністрів 
затвердив заяву та форму талону для реєстрації, тобто півроку реєстрація здійснювалася фактич-
но по неписаним правилам переважно за старою процедурою. 

А 26 травня 2004 року МВС України Наказом № 571 «Про організацію реєстрації і зняття з 
реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб в Україні» затвердив настанову з пи-
тань оформлення документів і контролю щодо реєстрації місця проживання та перебування фі-
зичних осіб в Україні. Пізніше, після обмеження практики відкріпних посвідчень під час виборів, 
МВС було звинувачено у тому, що воно масово видавало вкладні талони до паспорту для мож-
ливості реєстрації в іншому місті і голосування там за списками виборців. Внаслідок таких дій 
МВС, Генеральна Прокуратура 21 грудня внесла протест на цей наказ, і МВС тимчасово зупини-
ла його дію. 

Згаданий закон має багато переваг, оскільки все ж таки скасовує дозвільну систему реєстра-
ції громадян, але поряд з цим він встановлює можливість жорсткого контролю над пересуванням 
громадян по країні. Тобто, виникає така собі контрольована свобода, несумісний продукт пост-
тоталітарної держави. 

І як показує практика, закон не позбавив цю процедуру адміністративного чиновницького 
свавілля, що усе-таки значною мірою зберігає елементи дозвільності у цій системі. 

На виконання рішення Конституційного Суду України, законом замінюється прописка на 
реєстрацію місця проживання за достатньо простою процедурою. 

Зокрема, для реєстрації місця проживання необхідно подати: 
1) письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто. У разі, якщо особа 

з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може 
бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення, посвідченого в установленому 
порядку; 

2) паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про 
народження або свідоцтво про належність до громадянства України. Іноземець та особа без гро-
мадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання; 

3) квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати; 
4) два примірники талона зняття з реєстрації. 

                                                        
228 Підготовлено Володимиром Яворським, Українська Гельсінська спілка з прав людини. 
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Вимагання інших документів заборонено, хоча на практиці це не виконується. Зокрема, ло-
гічно на практиці вимагати письмовий дозвіл власника житла, в якому реєструється дана особа 
(договір, заява тощо). Про це опосередковано вказано у постанові про встановлення зразка заяви, 
де необхідно вказати підстави реєстрації, які, в свою чергу, очевидно, й треба підтвердити. 

Виникають й інші логічні складнощі. Наприклад, з особами, що не мають документів: щоб 
отримати документи необхідно звернутися за місцем проживання до відповідного органу влади, 
а щоби офіційно отримати місце проживання, що можна підтвердити документально, необхідно 
подати документ про особу – виникає замкнене коло. З цього, правда, є певний вихід, але він важ-
кий, бо вимагає належної правової допомоги. У таких випадках можна звернутися до суду з заявою 
про встановлення юридичного факту проживання в певному місці. Хоча знову ж таки не іденти-
фікована документально особа в Україні позбавлена права подавати заяви до суду, оскільки тоді 
не визначеним є заявник. Хоча і це можна подолати у тому ж таки судовому процесі через встано-
влення особи в судовому порядку. А тепер уявімо, що всю цю процедуру треба подолати бездом-
ному. Звучить абсурдно і в той же час вбиває всі надії на відновлення прав бездомних. 

У парламенті був внесений законопроект Л.Черновецького,229 спрямований на полегшення 
процедури отримання реєстрації для осіб, що не мають документів. Зокрема, депутат пропонує 
подавати документи за місцем перебування особи. Проте, на практиці таку пропозицію важко буде 
реалізувати. Зокрема, через те, що особі все одно необхідно довести законність свого перебування 
у цьому місці, а відповідну угоду, наприклад, про оренду житла, неможливо укласти без посвід-
чення особи. 

Місцем проживання за Законом вважається місце, де громадянин переважно проживає біль-
ше 6 місяців. Якщо хтось живе в іншому місці понад 6 місяців, йому треба змінювати місце ре-
єстрації. І по прибутті на нове місце проживання необхідно зареєструватися протягом 10 днів. 

Тому можна зазначити, що концептуально закон зробив з права на вибір місця проживання 
обов’язок зареєструватися, невиконання якого тягне за собою відповідне покарання. За прожи-
вання без реєстрації встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Відповідно 
до закону, міліція може зупиняти людей на вулиці, перевіряти і якщо ви не доведете, що ви пе-
ребуваєте в чужому місті менше вказаного у законі терміну – штрафувати, а потім доводьте свою 
правоту в суді. 

Закон також вводить певні нові поняття для українців: поряд з реєстрацією постійного місця 
проживання, що є обов’язковою, впроваджена і реєстрація тимчасового місця перебування в міс-
ці, де особа проживає від одного до 6 місяців. Така реєстрація проводиться протягом 7 днів з мо-
менту прибуття на нове місце перебування (відрядження, відпустка, лікування, туризм тощо, які 
тривають понад один місяць). 

Не дуже точно в законі про свободу пересування визначено обов’язок реєструвати місце пе-
ребування. Зокрема, законом визначено, що «особи, які перебувають більше одного місяця за ме-
жами адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстроване їхнє місце проживання, і які 
мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за рішенням 
суду, або призиваються на дійсну військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у су-
довому процесі в будь-якій якості, зобов’язані зареєструвати місце перебування». 

Реєстрація проводиться спеціальними органами державної влади з питань реєстрації, що вхо-
дять до Міністерства внутрішніх справ. Проте вже зараз, нарешті, прозвучали заяви з боку органів 
влади про передачу цих функцій Міністерству юстиції України, як цього вимагає Рада Європи. 

Істотним недоліком законодавства є прив’язування можливості реєстрації до власності осо-
би (її житла), що є вкрай необдуманим в країні, де існує реальна житлова проблема для третини 
населення. Тобто, ці люди просто не в змозі отримувати реєстрацію або отримують її не за місцем 
справжнього проживання. При цьому, особи, що орендують житло, у абсолютній більшості ви-
падків також не реєструються за цим місцем проживання. Тому що це не вигідно обом сторонам: 
у власника виникають податкові зобов’язання, певні проблеми з можливістю займатися підприєм-
ницькою діяльністю та можливими проблемами з необхідністю висилити орендаря у будь-який 
період без надання іншого житла (що в принципі суперечить духу радянського житлового кодек-
                                                        
229 Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 
в Україні» (реєстр. № 5357), поданий народним депутатом України Черновецьким Л. М. Прийнятий парламентом 11 січня 2005 року 
у першому читанні (за основу). 



ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2004. ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 174

су), а у орендаря немає бажання сплачувати більше через податки власника та мати зайві клопоти 
з оформленням документів. 

Інша проблема, що виникає у зв’язку з цим законом – це проживання у житлі державної (ко-
мунальної) власності чи відомчому житлі. Тоді, коли ви їдете до бабці на літо у відпустку на два-
три місяці, то мусите поміняти реєстрацію, що автоматично тягне за собою втрату такого житла 
відповідно до законодавства. 

А у статті 7 цього закону зазначається, що особа знімається з реєстрації внаслідок винесення 
судового рішення про позбавлення права власності на житлове приміщення та користування жи-
тловим приміщенням, хоча у жодній іншій статті реєстрація жодним чином не пов’язується з жи-
тлом та правом власності. 

Експерти відзначають, що згаданим законом детально не визначений порядок переходу від 
прописки до реєстрації, що призводить до негативних соціальних та економічних наслідків. 

Зокрема, ним декларується, що надання прав не може залежати від місця проживання, проте 
на практиці всі соціальні, пенсійні, медичні, комунальні послуги прив’язані до місця реєстрації і 
механізму заміни надання їх не розроблено. 

В адміністративній практиці органів державної влади зустрічається практика відмови у при-
йнятті на роботу з-за відсутності реєстрації. Наприклад, така практика існує в Міністерстві закор-
донних справ, що відмовляє у роботі особам на підставі відсутності реєстрації в Києві. При цьому, 
звісно, це робиться усно для неможливості оскаржити таке рішення. 

Також більшість експертів вважає, що наявність одночасної реєстрації місця проживання та 
місця перебування є недоцільним. Таке положення фактично втілює подвійну реєстрацію фізичних 
осіб, що в свою чергу обмежує право особи на свободу пересування та вільний вибір місця прожи-
вання. 

Таким чином, можна підсумувати, що новий закон, який набув чинності минулого року, 
ускладнив життя особам, що не мають документів або власного житла. Також, очевидно, він за-
лишає значний простір для зловживань, особливо з боку патрульно-постової служби міліції. За-
лишаються не вирішеними й значна кількість супровідних проблем, зокрема, з соціальним обслу-
говуванням населення, що тісно пов’язане з реєстрацією. 

Крім того, в Україні так і не створена автоматизована система обліку місця проживання гро-
мадян, що негативно відбивається на ефективності дій влади та реалізації прав особи. Наприклад, 
під час виборів проблемою залишаються численні помилки у списках виборців, коли сотні грома-
дян заносяться до списків за вже давно недійсними даними про місце проживання. 

Негативною адміністративною практикою є фактично постійна необхідність носіння особою 
з собою паспорту або іншого документу, що посвідчує особу. Паспорт необхідний для здійснен-
ня багатьох повсякденних операцій, в тому числі проходження в усі будівлі органів влади. 

Широко поширеною практикою правоохоронних органів є затримання особи лише за відсут-
ність при собі документів, що посвідчують цю особу, зокрема паспорту. Законодавство надає право 
правоохоронцям затримати будь-яку таку особу на декілька годин, а іноді діб, до з’ясування даних 
про таку особу. Це право часто використовується правоохоронцями з метою шантажу, вимагання 
хабара чи зловживання посадовим становищем. 

Для виїзду за кордон усі громадяни України повинні отримати закордонний паспорт. Його 
отримання вимагає проходження значних бюрократичних процедур і триває за загальним прави-
лом три місяці. Така тривалість навряд чи є обґрунтованим обмеженням права людини на вільне 
пересування, в тому числі виїзду за кордон. При цьому вартість усієї процедури (з урахуванням 
усіх зборів за отримання усіх необхідних до подачі документів) складає приблизно 50 євро, що 
дорівнює еквіваленту 1,3 мінімальних заробітних плат на місяць. Внаслідок цього значна кількість 
малозабезпеченого населення, зокрема, люди пенсійного віку та непрацездатні, не можуть отрима-
ти закордонний паспорт, що є перепоною для вільного виїзду з країни. 

Існують категорії осіб, яким заборонений виїзд за кордон в інтересах національної безпеки. 
Вони добровільно підписують зобов’язання не виїздити за межі країни, що є передумовою отри-
мання допуску до певної інформації, що містить державну таємницю. Така практика викликає 
обґрунтовані заперечення, оскільки вона не передбачена законом і не досягає мети охорони таєм-
ниці в умовах існування Інтернету та нових інформаційних технологій, що зменшують значення 
державних кордонів. Очевидно, такі обмеження є явним рудиментом радянської епохи і мають 
бути скасовані. 
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2. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВІЛЬНОГО ПЕРЕСУВАННЯ 
ПІД ЧАС ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 

Під час виборчої кампанії правоохоронні органи, зокрема, працівники патрульно-постової 
служби МВС та ДАІ часто створювали штучні перешкоди для пересування осіб з метою обмежи-
ти їхню участь у громадських публічних акціях протесту та зустрічах з представниками опозиції. 
Обмежувався рух транспорту шляхом простого блокування доріг, частими перевірками шоферів 
автобусів і машин з подальшим накладанням штрафів під надуманими підставами або навіть заби-
ранням номерів транспортних засобів. Внаслідок таких агресивних дій, водії громадського транс-
порту, автобусів відмовлялися їхати у необхідному напрямку. 

Також помічені випадки необґрунтованих відмов в продажі квитків на залізничний транс-
порт у напряму до Києва у перші дні помаранчевої революції. Поїзди їхали напівпорожніми, а 
сотні людей не могли дістатися столиці. 

Наводимо декілька характерних прикладів цих порушень права на свободу пересування. 
Ще 9 серпня 2004 року сумські студенти йшли маршем на Київ і були зупинені та розігнані 

загонами спецпризначення МВС. Влада та правоохоронці заявили, що студенти не мали права 
йти територією Роменського району Сумської області згідно із рішенням міського суду Ромен.230 

Увечері 15 жовтня не були випущені з Одеси чотири мікроавтобуси, на яких до Києва для 
участі в Студентському Віче повинна була їхати велика група місцевих студентів. З автобусів 
зняли номери, а у водіїв забрали посвідчення водія. Аналогічний тиск здійснювався на всі авто-
підприємства міста. Така ж ситуація складалася в Миколаєві та Херсоні.231 

У Миколаєві 22 жовтня велика група студентів, що мала намір їхати до столиці для участі у 
Всеукраїнському Віче 23 жовтня, зустріла спротив працівників правоохоронних органів, коли сі-
дала до потягу у напрямку до Києва: їх обшукували, перевіряли документи і багатьох було затри-
мано.232 

Штаб кандидата в Президенти Віктора Ющенка повідомляв, що влада перешкоджає учасни-
кам акції «Сила народу проти фальсифікацій» дістатися до Києва. Так, у Київській області міліція 
ходила по хатах, погрожуючи забрати водійські права, повідомляв керівник Київського штабу 
Ющенка Євген Жовтяк. За його словами, 22 жовтня була дана вказівка майже всім АТП Київсь-
кої області зняти номерні знаки з рейсових автобусів та маршрутних таксі, які збираються наступ-
ного дня прямувати до столиці. У смт. Згурівка, що на Київщині, по хатах ходила міліція, поперед-
жаючи населення – якщо ті поїдуть 23 жовтня до Києва, у них заберуть водійські права. 

Керівник Чернігівського штабу Віктора Ющенка Владислав Атрошенко повідомив, що 23 
жовтня було знято всі маршрутні рейси до Києва з Чернігівської області. 

Правоохоронні структури Черкаської області не випустили автобуси делегації з Кам’янки, 
заблокувавши виїзд. У результаті жителі міста змушені були вдатися до блокування залізниці. 
Лише після цього їм було надано можливість виїхати рейсовими автобусами. Мали місце також 
зняття номерів з автобусів під різними приводами, які рухались з інших районів Черкащини у 
напрямку Києва. У Черкасах правоохоронці не випустили мікроавтобус, який мав везти черкась-
ку пресу до Києва. В результаті журналісти добиралися на легкових авто. В Умані правоохоронці 
вдавалися навіть до пробивання шин на колесах автобусів делегації, повідомляла прес-служба 
штабу. 

В усіх напрямках 22 жовтня о 20.00 були заблоковані виїзди з Івано-Франківська. Дороги за-
блокували вантажні машини з пробитими колесами, імітуючи ДТП. Присутня там міліція поясню-
вала тільки те, що нібито водій пішов шукати, як поремонтувати колеса. У результаті дороги були 
перегороджені так, що могла проїхати лише легкова машина, і то під наглядом міліції. 

Рівненська делегація була затримана 23 жовтня представниками ДАІ на 51 кілометрі Жито-
мирської траси. Доки проходила перевірка документів, у автобусах було пробито шини коліс, по-
відомляла прес-служба штабу Ющенка.233 
                                                        
230 Сторінка Громадського радіо в Інтернеті: http://www.radio.org.ua/reports/?eid=&id_numb=20951 
231 Неофіційна сторінка в Інтернеті прихильників Сили народу: 
http://www.silanaroda.com/index.php?itemid=87&mode=full.  
232 Інформаційна агенція Гаряча лінія в Інтернеті: http://hotline.net.ua/content/view/2962/37.  
233 Інтернет-видання Українська правда: http://www2.pravda.com.ua/archive/2004/october/23/2.shtml.  

http://www.radio.org.ua/reports/?eid=&id_numb=20951
http://www.silanaroda.com/index.php?itemid=87&mode=full
http://hotline.net.ua/content/view/2962/37
http://www2.pravda.com.ua/archive/2004/october/23/2.shtml
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У Тернополі 23 жовтня ДАІ затримало автобуси, через що замість двохсот людей у Київ 
прибули лише сорок. І ті вирушили у столицю потягом. Чотири ж автобуси напередодні від’їзду 
працівники ДАІ забрали на діагностику і повернули водіїв у депо усувати виявлені дрібні недо-
ліки. На думку координатора коаліції молоді «Наша Україна» Ігоря Гірчака, даішники прискіпу-
валися до техніки лише з метою не випустити студентів з міста. Адже в депо для далекої подорожі 
студентам видали чотири найкращих автобуси, які вже наступного ранку здійснювали свої рей-
си, і претензій від працівників ДАІ до них не було.234 

Чинилися також аналогічні численні перепони тим, хто намагався потрапити до Києва 21-23 
листопада для участі в акціях протесту проти фальсифікацій результатів виборів у другому турі. 

Автопробіг «Поїзд дружби» неодноразово блокувався протягом 15-24 грудня у Одесі, Криму 
та Донецьку. 

Жодний з відомих нам випадків не був розслідуваний правоохоронними органами, і, відпо-
відно, винні у порушенні прав людини не знайдені та не покарані. При цьому, слід зазначити, що 
абсолютна більшість цих порушень була здійснена особовим складом Міністерства внутрішніх 
справ України не без відома, а скоріше навіть за наказом їхнього керівництва. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Завершити створення автоматичної системи обліку місця проживання громадян із засто-
суванням кращих зразків інших країн; 

2. Забезпечити захист персональних даних особи щодо її реєстрації та пересування; 
3. Відповідно до Висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи № 190 щодо вступу Украї-

ни до Ради Європи необхідно передати функції реєстрації громадян, іноземців та осіб без громадян-
ства на території країни до Міністерства юстиції України; 

4. Завершити реформування законодавства у сфері реєстрації осіб з урахуванням позитивної 
міжнародної практики та закону України про свободу пересування та вільний вибір місця прожи-
вання. 

5. Скасувати практику обмеження виїзду за кордон осіб, що мають допуск до державної таєм-
ниці. 

6. Внести зміни до законодавства з метою впровадження процедур забезпечення прав бездом-
них та осіб без документів.

                                                        
234 Студенти стали невиїзні // Газета «Аргумент», № 43 (154), 27 жовтня 2004 року. 



ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 177 

XIII. ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
ТА НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ235 

Цей розділ присвячений проблемам дискримінації та нерівності в Україні за ознаками раси, 
кольору шкіри, громадянства, етнічної належності та мови. Питання дискримінації за ознаками 
релігії та гендерної належності розглядається, відповідно, у розділах, присвячених свободі релігії 
та правам жінок. 

1. КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ ПРОБЛЕМ ДИСКРИМІНАЦІЇ І НЕРІВНОСТІ 

Для України є характерними такі проблеми, де вбачають прояви дискримінації та нерівності. 
1. Рівність в доступі до освіти 
Нерівність в реалізації права на освіту пов’язана виключно з доходами відповідної родини 

і можливістю оплатити навчання. 
2. Недискримінація в шкільній програмі 

– висвітлення ролі меншин; 
– програма різних курсів, особливо історії. 

Тоталітарна спадщина дає про себе знати в освіті в галузі гуманітарних дисциплін, коли 
йдеться про роль титульної нації і окремих національних меншин та етнічних груп. 

3. Рівність в галузі працевлаштування, зокрема: 
– доступ до ринку праці; 
– умови праці; 
– можливість доступу до всіх рівнів працевлаштування; 
– умови звільнення. 

Ця проблема стосується певною мірою колишніх депортованих, які повертаються в Україну, 
та представників окремих груп та етносів, зокрема вихідців з Кавказу (яких абсолютно безглуздо 
називають «особи кавказької національності»), Азії та Африки, ромів, тощо. 

4. Рівність в праві власності і житлових умовах, зокрема: 
– компенсація за втрачену власність; 
– доступ до колишньої власності (реституція); 
– доступ до термінового житла і його якість у випадку втрати власності, пошкодження 

або окупації власності; 
– приватизація землі. 

Ця проблема є, можливо, найбільш гострою для представників депортованих народів. Варто 
зауважити, що вони знаходяться в нерівному становищі в порівнянні з нащадками розкуркулених, 
які принаймні теоретично мають право на повернення житлових будинків згідно з Законом Укра-
їни «Про реабілітацію жертв політичних репресій». Є підстави говорити про нерівність при роз-
паюванні землі в Криму, де велика кількість кримських татар не можуть взяти участь в процесі 
приватизації. 

5. Рівний доступ до соціальних послуг 
– доступ до соціального благополуччя, соціальної опіки (включно з материнством і дитин-

ством), пенсіям тощо; 
– доступ до базових послуг таких, як вода, електрика, каналізація; 
– рівність соціальних та комунальних послуг. 

                                                        
235 Підготовлено Євгеном Захаровим, співголовою ХПГ та головою правління УГСПЛ. 
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Наслідком повернення родин колишніх депортованих є нерівність у житлових умовах і до-
ступу до комунальних послуг. Ця проблема стосується також окремих груп репресованих за полі-
тичними мотивами, але не реабілітованих, зокрема, чисельну групу засуджених радянськими су-
дами до 1991 р. за відмову від строкової служби в армії з релігійних мотивів. Ці люди не отриму-
ють компенсації і пільги, передбачені для реабілітованих. Те ж саме стосується українців – вояків 
УПА, які досі не реабілітовані. 

6. Рівність в економічних проектах, зокрема участь в проектах розвитку. 
Ця проблема стосується ослаблених етнічних груп, які не мають змоги домогтися виділення ко-

штів для задоволення їх соціальних, національно-культурних та інших потреб, та кримськотатарсько-
го народу, який, навпаки, обґрунтовано потребує виділення фінансування в обсягах, які держава не в 
змозі задовольнити. 

7. Рівність в питаннях громадянства, зокрема умови його отримання. 
Одну з п’яти умов отримання українського громадянства – а саме, доведення, що людина не 

є громадянином іншої держави, – досить часто просто неможливо виконати внаслідок загрози для 
життя при поверненні за необхідним документом в країну, де вони раніше мешкали, або внаслі-
док обтяжливих вимог оплати виходу з громадянства іншої країни. 

8. Рівність в реалізації права на повернення (зв’язок з поверненням громадянства та проїз-
них документів, безпеки, житла, працевлаштування, доступу до соціальних послуг, примирення). 

Ця проблема знов таки стосується представників депортованих народів, які повертаються в 
рідні місця. 

9. Рівне поводження правоохоронців 
– свобода від погроз та застосування фізичної сили; 
– поводження під час арешту; 
– поводження під час затримання. 

Загальна важка проблема застосування катувань та жорстокого поводження з затриманими ще 
більше загострюється, коли йдеться про вихідців з Кавказу, Азії, Африки та представників окре-
мих етнічних груп, зокрема ромів. 

10. Рівне поводження в місцях попереднього ув’язнення та установах виконання покарань 
– умови тюремного утримання; 
– поводження тюремного персоналу. 

Персонал місць попереднього ув’язнення та установ виконання покарань більш брутально 
поводиться з вихідцями з Кавказу, Азії, Африки та представниками окремих етнічних груп, зок-
рема, ромами. 

11. Рівність в реалізації права на безпеку та особисту недоторканність 
– державний захист проти сили, погроз та залякування; 
– свобода від свавільного арешту чи затримання. 

Вихідці з Кавказу, Азії, Африки та представники окремих етнічних груп, зокрема, ромів, є 
більш вразливими. 

12. Рівність у реалізації права вільно обирати й бути обраним та доступі до участі в уряді 
та органах місцевого самоврядування 

Представники кримськотатарського народу та деяких національних меншин й етнічних груп 
скаржаться на нерівність у реалізації цього права і вимагають введення в виборчу систему спеці-
альних квот. 

13. Рівність у реалізації права на свободу думки, совісті та релігії 
У різних регіонах України почуваються нерівними різні гілки православної церкви та греко-

католицька церква, на цьому ґрунті багато говорять про дискримінацію, але це скоріше майнове 
питання, ніж питання свободи совісті. Є певні підстави говорити про дискримінацію нетрадицій-
них релігій у порівнянні з канонічними, ця нерівність має регіональну специфіку. 

15. Рівноправність національних культур та мов 
– використання рідної мови в публічній і приватній сфері; 
– навчання рідній мові; 
– отримання освіти рідною мовою; 
– доступ до культурних цінностей. 

Ця проблема є найбільш гучною і потребує уваги як на рівні етнополітики, так і на рівні змін 
у законодавстві. 
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2. ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ 

Сучасна етнонаціональна структура українського суспільства відповідно останнього перепи-
су населення (грудень 2001 р.) виглядає наступним чином. Найбільш чисельним є український 
етнос: титульна нація становить 37.5 млн. Найбільш чисельною національною меншиною є росі-
яни – 8.3 млн. Вісім національних меншин представлені кількістю від 100 тис. до 500 тис.: біло-
руси (275 000), молдавани (258 600), кримські татари (248 200), болгари (204 600), угорці (156 600), 
румуни (151 000), поляки (144 100), євреї (103 600), вісім національних меншин та етнічних груп – 
кількістю від 30 тис. до 100 тис.: вірмени (99 900), греки (91 500), татари (73 300), роми (47 600), 
азербайджанці (45 200), грузини (34 200), німці (33 300), гагаузи (31 900). Решта етнічних груп 
представлені кількістю менше 30 тис. 

Варто підкреслити одну з найбільш характерних тенденцій етнонаціонального розвитку Украї-
ни протягом років незалежності (1991-2002): зменшення загальної чисельності населення з 52 млн. 
до 48,1 млн. та чисельності низки етнічних груп (серед яких – росіяни, євреї, білоруси, поляки), 
та зростання кількості українців, кримських татар, вірмен, грузин та азербайджанців. 

Головною рисою структури поселення етнічних груп є їхня територіальна розпорошеність. Існує 
лише декілька областей з помітною часткою неукраїнських етнічних груп: Одеська, Харківська, 
Донецька та Луганська (росіяни складають від 20 до 39% загального населення); Чернівецька об-
ласть з румунським та молдавським компонентами (12,5% та 7,3%, відповідно); Закарпатська об-
ласть (угорці складають 12,1% всього населення). У Криму чисельність кримських татар дорів-
нює 12% населення півострова; в Одеській області зосереджуються поселення болгар (більш, ніж 
6% загального населення). 

У згаданих та в інших областях є ареали компактного розселення греків, гагаузів, німців, 
поляків та ромів. 

Варто зауважити, що юридичне поняття національних меншин, дане в статті 3 Закону «Про на-
ціональні меншини в Україні», є недосконалим. Воно не охоплює дійсну етнічну ситуацію в Украї-
ні і переважаючу після Другої світової війни тенденцію етнічної гетерогенності, яка передбачає 
забезпечення можливості самовизначення етносів. До національних меншин не можна віднести 
кримських татар, гагаузів, караїмів та кримчаків, чий етногенез відбувався на землях сучасної 
України. Ці етноси не мають державні утворення поза межами України. На нашу думку, врахо-
вуючи чисельність кримських татар (їх в Україні вже близько 260 тисяч), рівень почуття їх націо-
нального самоусвідомлення та спільності між собою та інші характеристики, їх слід ідентифіку-
вати як народ. Особливий статус мають караїми та кримчаки, на наш погляд, їх можна віднести 
до корінних народів. 

Загалом кількісні характеристики не є визначальними. Типова для західних держав модель 
«титульна нація – національні меншини» може примірюватись до України з суттєвими застере-
женнями. Її можна застосувати тільки для західного регіону країни. В решті регіонів України 
ситуація інша. Там досі відчувається старий вектор національної політики КПРС із виразною ро-
сійською домінантою, при якій народи так званих «суверенних» республік були насправді націо-
нальними меншинами, права яких на практиці постійно ігнорувалися. Український етнос, ослаб-
лений 350-літньою русифікацією, продовжує почувати себе національною меншиною, як це було 
колись в СРСР. В той же час росіяни не можуть психологічно примиритися із статусом національної 
меншини й не бажають адаптуватися до нових умов, тим більше, що в багатьох регіонах України 
вони разом із зрусифікованими українцями, євреями, болгарами, білорусами, греками тощо є сус-
пільною домінантою. 

Виходячи з цих особливостей можна чекати порушення національних прав в двох площинах: в 
Галичині можуть бути утиски прав національних меншин – росіян, поляків, євреїв тощо (напри-
клад, при найманні на роботу), на сході і півдні порушуються права етнічної більшості – україн-
ців (право дати своїм дітям освіту рідною мовою, користуватися державною мовою тощо). Таким 
чином, для підтримки гармонійного міжнаціонального миру українська етнополітика, законодав-
ство та адміністративна практика повинні передбачати захист прав не тільки національних мен-
шин та етнічних груп, а й ослабленої титульної нації. Доки вона буде залишатися ослабленою, 
доти суспільство не гарантоване від конфліктів. 
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Український народ не має іншого місця для реалізації свого права на самовизначення. Тверд-
ження, буцімто національний характер української державності автоматично веде до порушення 
прав національних меншин, є результатом тривалої дискримінаційної щодо українців пропаганди, 
на якій будувати майбутнє України просто недопустимо. Навпаки, чим більше відмовлятимуть 
українському народові в праві побудувати свою державність, тим гостріші форми прийматиме 
його протест. Тому права національних меншин можуть бути надійно захищені лише в тому випадку, 
якщо вони визнають національний характер державності України. У свою чергу, радикальні україн-
ські політичні угрупування мають усвідомити, що права українців не можуть бути захищені через 
порушення прав інших національностей. 

Загальним принципом державної етнополітики, на нашу думку, має стати забезпечення всім без 
винятку мешканцям України певного рівня реалізації громадянських, політичних, соціальних, еко-
номічних і культурних прав в поєднанні з широкою програмою сприяння розвитку культур і мов тих 
етносів, які були штучно ослаблені в минулому (українці, кримські татари та інші) за умови, що таке 
сприяння не зачіпає права інших етнічних груп. 

3. СТАНОВИЩЕ ДЕПОРТОВАНИХ НАРОДІВ 

Як зазначалося вище, депортації 40-х років зазнали представники різних етносів України. 
Проблеми депортованих мають регіональну та місцеву специфіку. Найбільше конфліктогенною 
є ситуація в Криму, тому нижче подається короткий аналіз положення депортованих з Криму. 
Крім того, коротко розглядається становище караїмів та кримчаків, які потребують термінової 
державної допомоги. 

3.1. КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАРОД 

Питання національної цілісності кримськотатарського етносу 

На сучасний стан кримськотатарського народу, якого було піддано поголовній депортації в 
1944 році, значний вплив має незавершеність процесу повернення до етнічної батьківщини – в 
Крим. Повернення зіткнулося з штучною протидією регіональної влади Криму, відсутністю діє-
вої державної політики щодо облаштування репатріантів, жорстокою економічною кризою і роз-
тягнулось на 15 років (1987-2002). За різними оцінками, кількість кримських татар, які проживали 
на території колишнього СРСР і бажали повернутися, становить 450-500 тис. осіб, з них тільки 
близько 260 тис. кримських татар реально змогли повернутись в Крим. Таким чином, ще досить 
великі групи кримськотатарського народу розділені між собою вимушеним проживанням у різ-
них пострадянських країнах. 

Соціальний і гуманітарний стан 

Станом на кінець 2002 року з числа кримських татар, що повернулися до Криму, не мають 
житла приблизно 120 000 осіб, що складає близько 30 000 родин (з 70 000 родин), тобто 43%. Із 
136 623 осіб працездатного віку – 71 379 кримських татар не мають роботи. Основна частина 
кримських татар, що повертаються, облаштовується у 300 нових поселеннях. Забезпечення селищ 
кримських татар електроенергією (електромережами) становить 75%, водопостачанням (водого-
ном) – 40%, рівень газифікації не більше 3%, каналізаційні та теплові комунікації практично від-
сутні, забезпечення доріг з твердим покриттям – 5%. У цих селищах немає шкіл, медичних закла-
дів. Відсутність елементарних умов життя у селищах кримських татар призвели до різкого погір-
шення стану здоров’я, а також збільшення смертності серед репатріантів. 

Кримські татари протягом 45 років були позбавлені права і можливості навчати дітей рідною 
мовою, розвивати інститути національної культури. У багатьох випадках відродження націона-
льної культури кримських татар здійснюється з початком репатріації. Так, для відкриття шкіл з 
кримськотатарською мовою навчання одночасно потрібно створення й видання підручників крим-
ськотатарською мовою (які не створювались 50 років), підготовка вчителів з кримськотатарської 
мови. Сьогодні в Криму нараховується лише 9 шкіл з кримськотатарською мовою навчання. Рівень 
русифікації кримських татар набуває загрозливих масштабів. 
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Кримськотатарською мовою в Криму видаються дві газети, які виходять один раз на тиждень 
невеличкими тиражами. Загальний обсяг телерадіопередач кримськотатарською мовою складає 
кілька годин на тиждень. 

Законодавче забезпечення процесу репатріації 
і поновлення прав кримськотатарського народу 

Це – один з найбільш актуальних і одночасно невирішених аспектів кримськотатарської 
проблеми. В Україні досі ще не ухвалено жодного закону, в якому було б врегульовано правової 
питання, пов’язані із процесом повернення і поновлення прав кримськотатарського народу. Від-
сутність законодавчої бази зменшує ефективність зусиль уряду України щодо вирішення практи-
чних питань облаштування, а також створює додаткові проблеми в економічній, правовій і полі-
тичній інтеграції кримських татар до українського суспільства. 

Найбільш гострим залишається питання представництва кримських татар у виборних і вико-
навчих органах влади Автономної Республіки Крим. Важливість вирішення зазначених проблем 
для кримських татар є зрозумілою, бо за період їх насильницького утримання у місцях депортації 
в Криму відбулися кардинальні демографічні і етнічні перетворення. Більшості нетатарського 
населення Криму й досі притаманні антикримськотатарські стереотипи. Відповідно до цього значна 
кількість питань власного розвитку, що є актуальними для кримських татар, не підтримується орга-
нами місцевої влади. Під час формування представницьких органів кримської автономії представни-
ки кримських татар практично не мають шансів бути обраними у ці органи при звичайній системі ви-
борів, бо раніше влада розселяла кримських татар, які поверталися, таким чином, щоб у жодному ре-
гіоні Криму вони не могли мати чисельну більшість по відношенню до іншого населення. 

Будь-які пропозиції кримських татар, налаштовані на створення правових механізмів, які б за-
безпечували реальне представництво кримськотатарського народу в органах влади у Криму, бой-
котуються представниками етнічної більшості. Відповідно, продумана політика недопущення 
кримських татар до органів управління життям автономії сприяє самоізоляції кримських татар, 
призводить до зростання відчуження між людьми, до тенденцій протистояння. 

Відсутність принципових законів щодо поновлення прав кримськотатарського народу при-
зводить до створення нових проблем, які можна було б уникнути. Такі проблеми виникають у 
питаннях громадянства, проведення земельної реформи, приватизації державного майна, повер-
нення культурних цінностей та в інших сферах. І це відбувається на тлі того, що законодавчо не 
визначено форми, механізми і терміни відшкодування матеріальних збитків, яких було завдано 
як кримськотатарському народу у цілому, так і кожному депортованому або його нащадкам. До-
статньо зазначити, що під час депортації з Криму у кримських татар було незаконно вилучено 
понад 80 тисяч житлових будинків. Значна частина цих помешкань збереглася, однак їх було пе-
редано державою іншим особам. 

Відношення влади до повернення. Складності діалогу 

Комуністична політична еліта, яка володарювала в Криму, активно експлуатуючи сепарати-
стські настрої російських переселенців, що потрапили до півострова в післявоєнні роки, домог-
лася від центральної влади в Києві надання Кримській області статусу автономії. Здобуття нових 
повноважень активно використовувалось кримською владою для обмеження можливостей щодо 
політичної, соціально-економічної і культурної інтеграції кримських татар, що повертаються. Тіль-
ки після того, як позиції влади незалежної України в Криму було посилено (після 1994 року), від-
критих антитатарських виступів кримської влади стало набагато менше. 

Взаємовідносини кримськотатарського народу на різних етапах розвитку незалежної України з 
офіційною державною владою можна характеризувати як неоднозначні. Однак, головним залишає-
ться бажання держави сприяти поверненню кримських татар на свої рідні землі й практичні дії 
уряду щодо надання допомоги під час процесу репатріації. Інша справа – дискусії навколо право-
вого статусу кримськотатарського народу в Україні. В цьому питанні існує досить широке розмаїт-
тя підходів серед української політичної еліти – починаючи від бажання повністю асимілювати 
кримських татар, які повертаються, і закінчуючи підтримкою ідеї національно-територіального ста-
тусу кримської автономії у складі України як форми самовизначення кримськотатарського народу. 

Зближенню позицій у пошуках оптимальних для всіх сторін рішень у такій багатоаспектній 
проблемі як повернення, облаштування й поновлення прав цілісного народу, заважало й заважає 
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небажання державних органів визнавати де-юре традиційні виборні національні інститути крим-
ськотатарського народу – Курултай і Меджліс кримськотатарського народу, який формується 
Курултаєм, – у якості органів, що представляють інтереси кримськотатарського народу Криму у 
відносинах з державними органами України до того часу, поки державою не буде створено дієвих 
механізмів взаємостосунків з кримськотатарським народом, які забезпечать збереження і розви-
ток його самобутньої культури, мови, традицій і релігії у складі української держави. 

При цьому особливо слід зауважити, що більш плідні та послідовні відносини державних 
органів України з Меджлісом кримськотатарського народу властиві Президенту України і структу-
рам Кабінету Міністрів України. В той же час особливо негативне сприйняття національних інсти-
туцій кримськотатарського народу в якості партнерів для взаємної роботи демонструють органи 
представницької влади кримської автономії. У Верховній Раді України противниками поновлен-
ня прав кримськотатарського народу відкрито виступають фракції лівих партій, особливо фракція 
Комуністичної партії України. Сторонами, які йдуть на плідний діалог з Меджлісом кримськота-
тарського народу, виступають праві і правоцентристські фракції Верховної Ради України. 

3.2. ДЕПОРТОВАНІ ЕТНІЧНІ ГРУПИ КРИМУ: БОЛГАРИ, ВІРМЕНИ, ГРЕКИ І НІМЦІ 

Як і кримськотатарський народ, ці етнічні групи зазнали поголовної депортації. Фактично по 
відношенню до них мав місце етноцид. У 1941 році було депортовано 51 тисяча кримських нім-
ців (взагалі з України близько 450 тисяч німців), влітку 1944 року – 38 тисяч болгар, вірмен, гре-
ків. За офіційними даними станом на 1 січня 2000 року в Криму проживають раніше депортованих 
536 німців, 1865 греків, 306 болгар, 320 вірмен. За неофіційними даними (у тому числі за даними 
громадських організацій цих етнічних спільнот) на півострові проживають близько 12 тисяч депор-
тованих болгар, вірмен, греків, німців. 

Ці етнічні групи потерпають від багатьох проблем, які були згадані стосовно кримських та-
тар. Але є суттєві відмінності. Вони не мали таких добре організованих національних рухів як у 
кримських татар за часів СРСР, тому в період масової репатріації (кінець 80-х – початок 90-х років), 
ці етнічні групи не змогли створити досить потужних громадських органів для захисту своїх прав. Їх 
організації мають суто культурницький характер, у вирішенні своїх проблем вони покладаються по-
вністю на державні установи. Тому регіональна влада скористалась цим становищем, культивуючи 
застережливе ставлення до кримських татар, які займають активну позицію в відстоюванні своїх 
прав. Підкреслення владою більшої лояльності вірмен, болгар, греків та німців створює психологічне 
сприйняття, а в декотрих сферах і фактичне становище нерівності та дискримінації вже і в площині 
відносин кримських татар з іншими кримськими депортованими етнічними групами. 

3.3. КАРАЇМИ І КРИМЧАКИ 

На Україні проживають близько 1200 караїмів (з них у Криму близько 800) та 550 кримчаків. 
За минуле сторіччя їхня чисельність скоротилась майже вдесятеро, ці народності за трагічних обста-
вин залишилися без закладів освіти і культури, майже втратили свою мову і знаходяться на межі 
зникнення, але ще зберігають свою національну свідомість. 

Ці народи потребують обережного ставлення до їх мови, культурних і релігійних закладів та 
цінностей як з боку держави, так і з боку інших етнічних спільнот. Тобто ці народи знаходяться в 
такому стані, коли байдужість і є ознакою дискримінації та перманентної нерівності, бо самі вони 
вже не мають потенціалу для етнічного відродження. 

Невідкладною справою є прийняття спеціальних законодавчих актів, які були б спрямовані 
на збереження цих малочисельних народів та їхньої культурної спадщини (наприклад, архітектур-
них споруджень). Необхідне вирішення питання щодо національної святині караїмів – Чуфут-Кале, 
а також щодо кенаси в Сімферополі і двох кенас на території Бахчисарайського заповідника. 

4. ПРОБЛЕМА КСЕНОФОБІЇ В УКРАЇНІ 

4.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

На нашу думку, рівень ксенофобії в Україні не перевищує її рівень в інших посттоталітарних 
країнах. Більш того, він є меншим, ніж в Росії, Румунії, Польщі, Угорщині, Словаччині. Хоча ви-
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падки ксенофобії відносно росіян, євреїв, кримських татар, ромів та іммігрантів з Кавказу, Азії та 
Африки є достатньо частими. Ми були свідками актів вандалізму відносно російських та іудей-
ських святих місць та символів; іноді відбуваються акти вандалізму по відношенню до українсь-
ких святих місць та символів. У деяких виданнях ми зустрічали публікації з помітним відтінком 
ксенофобії. Загалом, існують невеликі групи людей (їх можна було б назвати «професійними 
українцями, росіянами чи євреями» чи, користуючись терміном відомого російського філософа 
Григорія Померанца, «національно заклопотаними»), які ображають один одного на сторінках вла-
сних газет з дуже невеликим накладом. Як правило, обмін образливими статтями супроводжу-
ється судовими позовами щодо захисту честі та гідності. На наш погляд, суди адекватно розбира-
ють ці позови. 

Проте, починаючи з середини 2002 року, публікацій з ксенофобськими відтінками побіль-
шало, їх стали друкувати і газети з великим накладом. Наприклад, 15 листопада 2002 року в газе-
ті «Сільські вісті» (наклад – близько 500 000) з’явилася велика стаття професора Василя Яремен-
ка «Міф про український антисемітизм». Зокрема, автор писав: «Держава та громадськість мають 
регулювати масове проникнення особливо небезпечних сіоністських елементів в органи верховної 
влади, фінансову сферу та мас медіа». У відповідь Антифашистський комітет України звернувся 
до суду з вимогою припинити державну реєстрацію цієї газети. Зазвичай судові розгляди таких 
справ тривають довгий час. 28 січня 2004 року газета «Сільські вісті» була закрита Шевченківсь-
ким районним судом. 26 листопада 2004 року Апеляційний суд міста Києва відмінив рішення су-
ду першої інстанції як необґрунтоване і повернув справу для повторного розгляду. Ця провокати-
вна за своїм характером справа викликала посилення ксенофобських настроїв в українському су-
спільстві (детальніше див. нижче). 

Про підвищення рівня ізоляціонізму та ксенофобії, починаючи з 2002 року, свідчать також 
результати соціологічних досліджень236. Якщо з 1992 року по 2001-й відбувалося поступове зни-
ження середнього показника загальної національної дистанційованості, то в 2002 році стався ве-
ликий стрибок, різке «дистанціювання» практично від усіх національностей. Загальний підсумок 
дослідження не може не викликати тривогу: як пише Наталія Паніна, «за десять років незалежно-
сті питома вага психологічно відкритих (схильних до національної толерантності) людей знизи-
лася більше, ніж у 3,5 рази; практично половину населення тепер складають громадяни з ізоляціо-
ністськими настановами на міжнаціональні взаємини; особливо тривожить розростання ксенофо-
бних настанов: чисельність їх носіїв за десять років виросла більше ніж учетверо». 

Ми вважаємо, що реакція владних органів на випадки ксенофобії була зневажливою. Це під-
тверджує необхідність розробки та втілення спеціальних заходів, спрямованих на попередження 
ксенофобії. Ці заходи мають розроблятися з урахуванням регіональної та місцевої специфіки. 

4.2. РОМИ 

Згідно з переписом 1989 року, кількість ромів становила 47 900. 12 131 ромів мешкали в За-
карпатті. Але, згідно з даними спеціального дослідження Ужгородського обласного комітету ста-
тистики, кількість ромів в Закарпатті перевищувала 20000, або 1,6% населення області. Результа-
ти перепису 2001 року такі: 47 600 вказали на римське етнічне походження, з них 14 000 були 
мешканцями Закарпаття. За даними громадської організації «Романі Яг», кількість ромів в Закар-
патті перевищує 40 000. В Одеській області мешкають більш ніж 4 000 ромів (згідно з переписом 
грудня 2001 року). 

Відношення суспільства до ромів залишається негативним, та соціологічні опитування свід-
чать, що упередження до ромів є більш розповсюдженими, ніж до осіб, що належать до інших 
національних меншин. Дослідження національної терпимості за шкалою Богардуса, які проводи-
лися декілька разів впродовж 90-х років Інститутом соціології, показали, що індекс нетерпимості 
до ромів перевищує 5 балів. Таким чином, роми не сприймаються масовою свідомістю як постійні 
мешканці України. Для характеристики ставлення до ромів ми хочемо навести такий приклад. 
У телевізійній програмі «Сім днів» (4 березня 2001 року, 21:00, ТБ канал «УТ-1») глядачів запи-
тували: «Чи бажають українські громадяни бачити табір жебраків та циган на вулиці Хреща-
тик?» 5 березня в передачі «Акценти» її ведучий В.Лапікура назвав «політичними циганами» ак-
тивістів табору на Хрещатику. Представники закарпатських ромів у відкритому листі до прези-
                                                        
236 Наталія Паніна. Неподолана дистанція. /Критика, №7-8, 2003. – с.17-20. 
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дента Національної телерадіокомпанії України пана Вадима Долганова висловили протест проти 
«образливого використання назви їх етнічної меншини» в передачах Першого національного те-
леканала та вимагали від журналістів «УТ-1» «публічно вибачитися перед ромською громадою». 
На жаль, ми не чули ніяких вибачень. 

Роми мають найвищий індекс нетерпимості та дуже страждають від соціальної дискримінації. 
Рівень безробіття серед ромів є найвищим, в середньому, умови їх життя є гіршими, ніж умови 
життя інших етнічних груп. Вони мають більше труднощів у доступі до освіти, медичного обслу-
говування та судової системи. Показник відвідування дітьми ромів навчальних закладів залиша-
ється низьким. 

У Закарпатті, де кількість ромів є найбільшою, нетерпиме ставлення до ромів є також дуже 
розповсюдженим. Таке ставлення є однією з причин відсутності роботи для ромів. Багато з них 
живуть нижче межі бідності. Згідно з даними останніх соціологічних опитувань в Закарпатті, 
87,5% ромських сімей не займалися сільськогосподарською діяльністю впродовж останніх 9 років. 
50% членів сімей не могли знайти інші джерела прибутку, крім зарплати, тільки 25% мали не-
великі додаткові джерела прибутку237. 

Роми обговорюють проблеми навколо права власності на землю. Серед не-ромів одним з 
найстійкіших стереотипів щодо ромів є уявлення, що, з історичної точки зору, вони ніколи не за-
ймалися сільськогосподарською працею, та вони байдужі до отримання земельної частки. Резуль-
тати дослідження вказують, що більш ніж 62,5% ромів хотіли б бути власниками землі та займати-
ся сільським господарством. Прикро, що під час наших візитів до ромських таборів (128 в області) 
ми зустріли лише декількох ромів, які мали земельні частки. Таке становище створює напруже-
ність в країні, оскільки декілька тисяч ромських сімей скоро залежатиме виключно від державної 
соціальної допомоги у вигляді; крім того, в сім’ях ромів дуже багато дітей. Помилка державної 
політики полягає в тому, що значне сільське населення (серед них – роми) залишаються без мо-
жливості заробити власною працею. В роки першої Чехословацької республіки більшість ромів 
були власниками землі, мали коней, корів, сільськогосподарське обладнання. Це давало їм мож-
ливості для забезпечення життя власних сімей та не вдаватися до жебракування, що є дуже роз-
повсюдженим явищем зараз. У відповідь на питання «Яким є головні причини вашої міграції з 
вашого міста або регіону» 75% ромів відповіли, що вони втратили надію жити в нормальних умо-
вах, тоді як 12,5% вказали, що причиною була неможливість займатися традиційними професія-
ми. 62,5% ромів відповіли, що вони ніколи не шукали роботи за межами України, тоді як 12,5% 
мандрують як робітники-мігранти декілька разів або раз на рік. Результати нашого дослідження 
показують, що роми найбільше потерпали від економічної кризи та для них найскладніше скори-
статися можливостями ринкових реформ238. 

Кількість хворих на туберкульоз серед ромів Закарпаття постійно зростає. В одному з ужго-
родських таборів 25% з 300 мешканців хворі на туберкульоз. Обласне управління охорони здоров’я 
підтвердило, що 80% ромських дітей у Закарпатті хворі на туберкульоз239. 

Було зафіксовано багато випадків насильства, дискримінації та поганого поводження з ро-
мами. Це стосується і працівників правоохоронних органів. Найбільш кричущі приклади наведе-
но нижче. 

1. Європейський Центр з прав ромів (ERRC) звернувся 28 жовтня 2001 року до української 
влади з вимогою розслідувати смерть 5 членів сім’ї ромів в Крюкові (район Кременчуга, Полтав-
ська область). Згідно з даними Центру, майор міліції Іванов крюковського районного відділу мі-
ліції та двоє невідомих підпалили будинок Юрія Федорченко з 7 членами сім’ї в будинку. П’ятеро 
загиблих були віком від 3 до 25 років. Два члени сім’ї залишилися живими. Один з них, 50-річний 
Юрій Федорченко, стверджував, що майор Іванов зпалив будинок, тому що сім’я відмовилася 
платити щомісяця хабар у розмірі 215 гривень (близько 40 доларів) для забезпечення захисту 
Івановим наркоторгівлі, якою перед тим займалася донька Федорченко. Міліція затримала двох 
осіб та звільнила майора Іванова, але він не був звинувачений240. 

2. Генеральному прокурору України 
С.Піскун 
Копія: Міністерство внутрішніх справ, Юрію Смирнову 

                                                        
237 «Романи Яг», №.3, 27 березня 2002. 
238 «Романи Яг», №3, 27 березня, 2002. 
239 «Романи Яг», №10, 14 серпня, 2002. 
240 U.S. Department of State. Country Reports on Human Rights Practice - 2002. 
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6 липня 2002 року Бучко Калман Калманович ромського етнічного походження був забитий 
до смерті групою п’яних підлітків в Шахтському районі Ужгорода. Сім’я його матері залиши-
лася без годувальника. Ужгородська міліція розпочала кримінальну справу та ця справа була по-
вернута до Ужгорода, де ромська громада очікувала об’єктивного рішення. Однак звинувачених 
осіб було звільнено з в’язниці та звинувачення було з них знято. Навіть особа, яка вчинила смер-
тельні удари металічною трубою по голові Калмана Бучко та визнала свою вину, була звільнена 
з в’язниці та отримала повідомлення про заборону залишати країну. Протягом останніх трьох 
місяців вісім українців, звинувачених в вбивстві Калмана Бучко, було звільнено. Ми, лідери органі-
зацій ромів в Ужгороді, розчаровані тим, що ромів продовжують ув’язнювати за незначні по-
рушення закону – збір цінних металів або крадіжку курки, але злочини які не є загрозою для 
життя інших ромів або не-ромів. Молодий українець, який вчинив злочин проти Бучко, скорис-
тався тим, що його батько працює в правовому відділенні місцевого закарпатського державного 
органу та закон не є обов’язковим для нього. Втім, незрозуміло, чому Україна продовжує ствер-
джувати, що в країні немає дискримінації ромів. Ми вимагаємо, щоб ті, хто пов’язаний з вбивс-
твом Калмана Бучка, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, чиїми дітьми 
вони є. Ми очікуємо справедливості та об’єктивності в цій справі. 

З повагою, 
Аладар Адам 
Президент Асоціації організацій ромських громад «Єдність» 
Аладар Пап, голова циганської культурно-освітньої організації «Ром Сом» 
Йосип Адам, голова циганської організації «Рома» 
Омеліан Пап, голова регіональної ромської організації «Амаро Дром»241 
3. 8 вересня 2002 року в селі Петрівка біля Одеси відбулася бійка між місцевою ромською 

та не-ромською молоддю. В результаті загинув хлопець не-ромського походження. Роми, які меш-
кали в селі, залишили його, тому що вони побоювалися насильства. Сільська рада заявила, що «лю-
ди циганської національності» мусять залишити село. Відбувся масовий погром ромських будівель 
у селі. Мешканці, не-роми, зпалили 10 будинків ромів. Селяни, які давали інтерв’ю в телевізійній 
передачі, говорили, що молоді люди були втягнуті циганами в наркоторгівлю. Селяни вимагали 
забрати ромів з села. П’ять ромських підлітків здалися міліції через декілька тижнів після інци-
денту. Місцева влада тимчасово залучила групи міліції для підтримки порядку. Не було інфор-
мації про повторення насильства.242 

4. Лист редактору бюлетеня «Романі Яг» 
Шановні читачі Романі Яг! 
Мені важко писати цей лист, але я відчуваю, що це мій обов’язок сказати про ставлення 

міліціонерів до ромів у місті Бровари, Україна. 25 грудня 2002 міліція в Броварах вирішила «по-
лювати на циган». 

Міліціонери вночі запитували мешканців, де живуть цигани, та привезли всіх чоловіків та 
деяких жінок циганської громади до відділення міліції. На кінець дня в камерах було більш ніж 
50 циган. 

Якою була їх мотивація? 
За три дні до цих подій три в’язні втикли, було відомо, що один з них мав якесь відношення до 

циган. Міліція вирішила затримувати чоловіків-циган, щоб примусити «барона» віддати утікача. 
Шановні громадяни, як довго наш народ буде козлом відпущення? Ми всі громадяни України, 

я підкреслюю «ми», тому що цигани живуть в Україні більш ніж два сторіччя. Але ставлення до 
циган, як показують події в Броварах, не покращується. Мені боляче, що не-цигани не розгляда-
ють циган як людей. 

Чи складно освіченим людям, що живуть у сучасному світі, зрозуміти, що традиційний 
спосіб життя циган і система баронів більше не існує? Що кожна циганська родина живе 
окремо? Що діти циган навчаються поруч з українцями в школах, що цигани працюють разом з 
українцями на заводах, у бізнесі? Чому цигани мають страждати від цього? ТОМУ ЩО ВОНИ 
ЦИГАНИ? Дуже погано, що багато вважають, що цигани належать до нижчої раси. 

Людмила Кравченко, Бровари, член організації циганської молоді «Terni Zor»243 
                                                        
241 «Романи Яг», №14, 9 жовтня, 2002.  
242 «Романи Яг», №15, 23 жовтня, 2002. 
243 «Романи Яг», №21, 29 січня, 2003.  
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5. Згідно з повідомленнями ужгородської організації циган «Романі Яг» 17 грудня 2002 року, 
після вбивства жінки-нециганки в місті Мукачево Закарпатської області України, міліція застосо-
вувала фізичне насильство до ромів, яких було незаконно затримано для допиту. «Романі Яг» стверд-
жує, що того ж дня мукачівська міліція здійснила рейд у ромський район міста, та приблизно о 5 
годині вечора декілька ромів були затягнуті у міліцейські машини та привезені до міського від-
ділення міліції. Як повідомляється, багато затриманих були легко вдягнуті, оскільки їм не дозво-
лили взяти теплу одежу. Після їх прибуття в відділення деяких ромів тримали у дворі відділення, 
а інших – в коридорах будинку. Температура була мінус 10. Ромів, які знаходилися у дворі, зму-
сили перебувати там протягом трьох холодних днів. Їх час від часу водили на допит. Через три 
дні цю групу впустили в коридори будинку. «Романі Яг» також проінформувала ERRC, що біль-
шість ромів, яких допитували, мали поранення в результаті застосування офіцерами міліції фізи-
чної сили. Згідно зі свідченнями затриманих, офіцери били їх палками та кулаками. Близько 50 
ромів було допитано тільки впродовж першого дня. Допити тривали до 26 грудня 2002 року, коли 
роми були звільнені без будь-яких звинувачень. 

«Романі Яг» вказує, що злочинця врешті-решт знайшли та затримали. Втім, мукачівська мі-
ліція ніколи не вибачалася перед ромами за необґрунтовані та незаконні затримання та побиття 
ромів. Ніяких дисциплінарних заходів не було вжито щодо офіцерів, які зловживали своїми пов-
новаженнями. 28 грудня 2002 року «Романі Яг» надіслала листа в зв’язку з подіями 17-26 грудня 
2002 Генеральному прокурору пану С.Піскуну. 28 лютого 2003 року «Романі Яг» отримала відпо-
відь від головного прокурора Мукачево, в якому прокурор інформував, що звинувачення в зло-
вживанні повноваженнями було знайдено необґрунтованими. Ось чому прокурор відмовив в за-
початкуванні розслідування кримінальної справи проти офіцерів мукачівсього відділення міліції244. 

4.3. ДИСКРИМІНАЦІЯ ІММІГРАНТІВ З КАВКАЗУ, АЗІЇ ТА АФРИКИ 

Ми вважаємо, що статус цих груп має розглядатися в контексті расової дискримінації. Члени 
цих груп не можуть залишати власні оселі без документів, тому що вони ризикують бути затри-
маними міліцією для з’ясування особистості. Міліція часто затримувала чорношкірих осіб для 
перевірки документів, тоді як перевірка документів у іноземців європейського походження була 
рідкою. Хоча влада дисциплінувала представників міліції, що вдавалися до актів примусу, коли 
ці випадки доводилися до її відома, така поведінка залишається розповсюдженою. Представники 
цих груп є першими підозрюваними в скоєнні злочинів, з ними поводяться більш брутально мі-
ліціонери та персонал установ кримінально-виконавчої системи. Доповіді Державного департа-
менту США про права людини в Україні в 2000, 2001, 2002 та 2003 роках говорять про зростання 
кількості скарг з приводу расової дискримінації осіб азіатського та африканського походження. 
Крім того, почастішали повідомлення про расові мотиви насильства проти осіб азіатського та 
африканського походження та осіб «кавказької національності». Представники цих груп скаржи-
лися, що працівники правоохоронних органів постійно ігнорували, а іноді навіть підтримували 
акти насильства проти них. Наведемо декілька прикладів. 

1. Погожого квітневого вечора іранець Амір Кабіні разом зі своїм земляком Асхіном прогу-
лювався поблизу гуртожитків медуніверситету на вулиці Пекарській. Обидва іноземці є фахо-
вими лікарями. Амірові – 36 років, він – лікар-кардіолог. Три місяці тому приїхав до Львова і 
вступив до аспірантури. 

– Це трапилося ввечері, близько 19.00, – розповів «Газеті» Амір Кабіні. – До нас підійшли 
четверо «накачаних» хлопців. Запитали, звідки я. Я, на жаль, ще не дуже добре розмовляю укра-
їнською, тому спочатку не зрозумів, про що йдеться. Але ті хлопці відразу ж напали на нас. 

Амір і Асхін спробували втекти, але їх швидко наздогнали. Обох дуже побили, Амірові зла-
мали ногу в трьох місцях. Арабів пограбували: в Аміра забрали куртку, мобільний телефон і га-
манець, в якому було 200 грн. У 32-річного Асхіна – 500 грн. 

Нині Амір Кабіні лежить у своїй кімнаті у третьому гуртожитку медуніверситету. 
– Я приїхав сюди вчитися, – каже він. – Натомість лежу в ліжку. Просто жах, що тут 

відбувається! Я звертався в міліцію. І що? Вони прийшли, щось довго писали – і більше я їх не 
бачив. 
                                                        
244 Права ромів, № 1-2, 2003, с. 130. 
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У Львові напади на арабів не поодинокі. «Газета» неодноразово писала про схожі випадки. 
Це, очевидно, стає звичним для нашого міста. 

Товариш Аміра Кабіні, 26-річний гастроентеролог з Лівану Мухаммед Нажмеддін, став 
жертвою расистського нападу в лютому 2004 року. 

– Поблизу клубу «Лялька» на мене накинулися одночасно декілька підлітків, які, схоже, уяви-
ли себе войовничими скінхедами, – розповів Мухаммед «Газеті». Вони кричали «Чорні, їдьте 
звідси!». 

Внаслідок нападу арабський лікар отримав струс мозку. 
У телефонній розмові з репортером «Газети» начальник ЛМУ УМВСУ Михайло Курочка 

повідомив, що з приводу побиття Аміра Кабіні вже порушили кримінальну справу. Однак дета-
льно коментувати пан Курочка відмовився, посилаючись на свою недостатню обізнаність у цій 
справі.245 

«2. Импровизированная похоронная процессия из 40 иностранных студентов прошла в Доне-
цке по проспекту Ильича от медуниверситета до площади Ленина. Это было не только риту-
альное шествие, но и протест против убийства индийского студента Мохаммеда Ахмеда Сар-
таджи. 

25-летнего пятикурсника Донецкого национального технического университета жестоко 
убили в минувший четверг в селе Коммунаровка Старобешевского района. Студенты несли пла-
каты и лозунги, на которых на хинди, арабском, английском и русском языках написали: «Мы 
хотим правосудия!», «Почему дискриминация?», «У вас есть право убивать меня?» и другие. 

По информации пресс-секретаря прокуратуры Донецкой области Ирины Анкудиновой, тело 
студента было обнаружено в Коммунаровке в четверг вечером, в колодце у одного из частных 
домов – молодому человеку нанесли черепно-мозговую травму и ампутировали половые органы. 
Индус проживал в этом селе с 20-летней местной жительницей. По предварительным дан-
ным, в роковой день они сидели в гостях, что-то праздновали. В разгар веселья между Моха-
ммедом и 26-летним местным парнем возникла перепалка, они подрались. А спустя час тело 
индуса нашли в колодце. Подозреваемый в «умышленном убийстве, совершенном с особой жесто-
костью» задержан. Основные версии следствия – ревность или месть, но никак не расизм. 

Представители землячеств иностранных студентов встретились с городскими властями 
Донецка, с которыми договорились «после праздников» провести совместное совещание по «это-
му и другим подобным фактам». 

За последние несколько лет это третье убийство мусульманина. Все жертвы были жена-
ты на украинках. Убийства пока не раскрыты246. 

3. Аналогичный случай произошел в Одессе. «Бритоголовые» якобы не только убили студен-
та-суданца, но, как и в донецком преступлении, отрезали ему половые органы. Журналисты, по-
ведавшие эту историю, ссылались на рассказы его товарищей – студентов-арабов, обучающихся 
в вузах портового города. На днях студенты провели акцию протеста с требованием принять 
меры по отношению к распоясавшимся «скинхедам». 

В милицейском ЦОС Одесской области «Сегодня» сообщили, что информации об убийстве 
студента-суданца у них нет. Точно так же ответили в посольстве Судана, которое находится 
в Москве. Правда, наш собеседник сказал, что к ним время от времени обращаются студенты 
из Украины с жалобами на неонацистов. Проректор по международным связям Одесского ме-
дуниверситета Николай Аряев пояснил «Сегодня», что для проверки слухов об убийстве суданца 
они специально обращались в несколько правоохранительных инстанций. Но нигде эту инфор-
мацию не подтвердили. По его словам, со студентами, проводившими акцию протеста, говори-
ли правоохранители – они выслушали претензии и обещали разобраться с каждым упомянутым 
эпизодом.247» 

Дослідження рівня національної толерантності з використанням шкали Богардуса, які про-
водилися декілька разів Інститутом соціології Національної Академії Наук України з 1992 року, 
свідчать, що індекс нетерпимості до цих груп перевищує 5 балів248. Таким чином, масова свідо-
мість не сприймає ці групи як постійних мешканців України. 
                                                        
245 «Львівська газета», 16 квітня 2004 р. 
246 «Сегодня», №95, 28 квітня 2004 р. 
247 «Сегодня», №96, 29 квітня 2004 р. 
248 Наталія Паніна. Неподолана дистанція. /Критика, №7-8, 2003. – с.17-20. 
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Необхідно зазначити, що в певних обставинах працівники правоохоронних органів збирають 
інформацію про приналежність осіб до етнічних груп або іммігрантських груп. Наприклад, вони 
збирали оперативну статистику щодо злочинів, скоєних представниками певних меншин. Ці дані 
містять детальну статистику кримінальних справ проти кримських татар, ромів та іммігрантів з 
Кавказу, Африки та Азії в різних регіонах країни. Здається, що така діяльність не має правових 
підстав та не базується на добровільній ідентифікації осіб. Збір особистісних даних про прина-
лежність осіб до певних національних меншин без їх згоди та за відсутності правових гарантій є 
брутальним порушенням права на приватність, що гарантується Конституцією та міжнародними 
стандартами. 

4.4. ЄВРЕЇ 

Згідно з переписом 1989 року, кількість євреїв складала 486 300. Протягом 90-х років вона 
суттєво зменшилася: за даними останнього перепису вона складає 103 591. 

Існують певні конфлікти навколо спорудження хрестів на єврейських кладовищах. Конфлік-
ти навколо спорудження хрестів у Самборі (Львівська область) та Бабиному Яру (Київ) залиши-
лися без вирішення. У 2000 році євреї Самбору з іноземною допомогою почали будівництво ме-
моріального парку на місці старого єврейського кладовища, де відбувалися нацистські злочини. 
Українці спорудили хрести на цьому місці в пам’ять християнських жертв нацистського терору. 
Вони були поховані на цьому місці. Хоча організатори меморіалу підтримали вшанування пам’яті 
всіх груп, постраждалих від нацистського насильства в Самборі, вони були проти використання 
християнських символів на землі єврейського кладовища. З іншого боку, місцеві націоналістичні 
групи залишилися незгодними з використанням єврейських символів та івриту в меморіальному 
парку. Єврейські та греко-католицькі лідери намагалися знайти вирішення цього конфлікту. Не-
зважаючи на пропозицію іноземного спонсора спорудити хрести в іншому місці за власний раху-
нок, керівники місцевого самоврядування не досягли рішення наприкінці 2002 року. 

Місцеві офіційні особи Володимир-Волинського (Західна Україна) продовжували підтримку 
будівництва житлового будинку на місці старого єврейського кладовища, незважаючи на рішення 
суду від 17 грудня 2002 року щодо його припинення. 

Традиційний побутовий антисемітизм існує в Україні як і в багатьох інших країнах, але його 
прояви не є такими загрозливими, як це представляють деякі єврейські організації. Деякі ультра-
націоналістичні організації та газети продовжують друкувати та розповсюджувати антисемітські 
матеріали. Такі матеріали привозяться з Росії та розповсюджуються без ліцензії. Варто привер-
нути увагу до наступних прикладів: 

1. У 2002 році львівська газета «Ідеаліст» (друкований орган Організації ідеалістів України) 
надрукувала лозунг «Давайте приймемо закон про депортацію євреїв з України!». Протягом ба-
гатьох років ця газета друкувала систематично антисемітські статті, такі як «Євреї готують нашу 
смерть!», «Єврейський терор» тощо. У червні 2002 року «Ідеаліст» оприлюднив великий перелік 
євреїв, які, на думку редакторів, мають залишити Україну. Цей перелік містив прізвища багатьох 
українських політиків. Олександр Фельдман, народний депутат, президент Асоціації національно-
культурних союзів України, звернувся до Генерального прокурора з проханням застосувати від-
повідні заходи. 31 липня прокурор Львівської області розпочав кримінальне розслідування за стат-
тею 295 Кримінального кодексу (публічні заклики до дій, які загрожують громадському порядку, 
зокрема, публічні заклики до насильницької депортації громадян). «Ідеаліст» припинив свій вихід. 
Але розслідування ще не закінчилося, а нові номери газети друкуються час від часу. 

2. Георгій Щокін, ректор поважної Міжрегіональної академії управління персоналом, надру-
кував в журналі Академії «Персонал» велику статтю «Сіонізм: ідеологія Untermenshen», присвя-
чену критиці сіонізму. Автор стверджував, що євреї спровокували власну масову ліквідацію наци-
стами Германії. Щотижневик «Столичні новини» відповів на брутальну нетерпимість статтями 
«Новий світ за Щокіним» та «Ректор МАУПа викрадає сліпих людей». Автори розпочали кримі-
нальне розслідування за статтею 161 Кримінального кодексу. Але обласний прокурор відмовився 
розпочати кримінальну справу. Надалі в журналі з’явилася низка статей, метою яких, як заявля-
лося авторами, була наукова дискусія з сіонізмом. МАУПом була видана також низка видань ана-
логічного змісту. Більшість експертів оцінювали антисіоністську діяльність МАУПа як антисеміт-
ську, ці оцінки спричинили низку дифамаційних позовів МАУПа, представники якого подавалив 
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скарги про захист честі, гідності й ділової репутації у всіх випадках, коли їхні публікації оціню-
вали як антисемітські. Деякі з цих скарг, зокрема проти газети «Столичные новости», були задо-
волені судом, деякі – відхилені. 

3. Судовий процес щодо закриття газети «Сільські вісті» спричинив низку публікацій з ви-
падами проти євреїв, які, начебто, закрили опозиційну газету. Українське суспільство жваво обго-
ворювало різні версії і справедливість судового рішення, ці дискусії точаться до сих пір. Загалом 
можна сказати, що покищо провокативні судження не досягли своєї мети і не призвели до відкри-
тих антисемітських дій, хоча кількість антисемітських публікацій у 2004 році суттєво виросла. 

З іншого боку, згідно з даними Інституту іудаїки, кількість публікацій, засуджуючих анти-
семітизм, суттєво зросло. Видання різних політичних орієнтацій засуджують антисемітизм; кіль-
кість ґрунтовних публікацій (політичних діячів та вчених) також збільшилася. Особи, які публічно 
висловлюють антисемітські погляди, притягуються до кримінальної, цивільної та адміністративної 
відповідальності. Наприклад, Міністерство інформаційної політики надіслало лист редакційній 
колегії газети «За вільну Україну» з вимогою припинити антисемітські публікації. Державна адмі-
ністрація Києва звільнила з посади головного редактора газети «Столиця» після появи деяких ан-
тисемітських публікацій. Суд Київського району Харкова задовольнив позов щодо захисту честі 
та гідності з приводу антисемітської статті в газеті «Журавлик» тощо. Керівники єврейських гро-
мад вітали зміни в редакційних колегіях «Вечірнього Києва» та «За вільну Україну». З новими 
редакторами ці газети, які колись були серед головних образників та друкували антисемітські стат-
ті, припинили таку діяльність. Хоча акти антисемітського насильства були рідкими, напад молоді 
на Велику синагогу в Києві в квітні 2002 після футбольного матчу викликав занепокоєння єврей-
ської громади. Проте інших нападів на синагоги протягом року не було, і тому більшість експер-
тів вважають, що квітневий інцидент не мав етнічного підґрунтя. 

У 2003 році було зафіксовано два випадки насильства на антисемітському грунті, обидва в 
Києві. 30 липня на вулиці був побитий юнак Антон Мироманов, одягнений в футболку з надписом 
на івриті, а 28 серпня поблизу Центральної синагоги був жорстоко побитий один з рабинів сина-
гоги Урі Файнштейн. 

Під час виборчої кампанії представники штаба Януковича намагалися обвинуватити прихи-
льників Ющенка в антисемітизмі. Деякі підстави для цього вони мали. Так, опозиційні сили без-
заперечно виступали проти закриття газети «Сільські вісті», навіть не засуджуючи її за передрук 
антисемітських матеріалів. Член фракції «Наша Україна» Олег Тягнибок, виступаючи на горі Яво-
рина в Долинському районі Івано-Франківської області, закликав до боротьби з російською та єв-
рейською мафіями. Після цього «Наша України» виключила Тягнибока зі свого складу. Держком-
нацміграцій звернувся до Генеральної прокуратури з проханням дати правову оцінку висловлюван-
ням Тягнибока. 30 липня прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу 
за частиною 1 статті 161 КК. Тягнибок оскаржив постанову прокуратури про порушення криміна-
льної справи до міського суду, але 28 вересня Івано-Франківський суд відмовив в задоволенні його 
скарги. А от апеляційна інстанція задовольнила скаргу і відмінила постанову про порушення кри-
мінальної справи, в результаті обласна прокуратура закрила кримінальну справу. На нашу думку, 
цьому сприяло нечітке визначення складу злочину в статті 161 ККУ. 

Євреї широко представлені в політичній, бізнесовій та культурній еліті України. Вони, мабуть, 
краще, ніж всі інші національні меншини, змогли скористатися новими можливостями, що від-
крилися в сучасній Україні. Існує велика кількість єврейських освітніх та культурних закладів, 
шкіл, театрів, видань тощо. Таким чином, немає підстав говорити про дискримінацію євреїв, хоча 
бажано забезпечити подальший моніторинг антисемітських публікацій та інших антисемітських дій. 

5. МОВНА ПРОБЛЕМА. УКРАЇНСЬКА ТА РОСІЙСЬКА МОВИ В УКРАЇНІ 

5.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

Правовий режим співіснування різних мов, використання мов в освіті, науці та інших сферах 
суспільного життя є тією сферою, в якій збігаються етнічні та мовні проблеми та протиріччя. Най-
завзятіші дискусії та політичні спекуляції виникають саме навколо мовних проблем. Добре спла-
нована державна політика вирішення мовної проблеми є гарантією попередження дискримінації 
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та конфліктів. Звідси витікає велике значення аналізу проблеми, з урахуванням регіональних та 
місцевих особливостей. 

Важливо пам’ятати, що в Україні мовні та етнічні групи не співпадають. Для великої частки 
етнічних українців російська є рідною мовою. Деякі з них не усвідомлюють та не вважають себе 
українцями. Опитування Міжнародного Інституту Соціології виявило, що тільки 58,8% з 72,6% 
етнічних українців вважають себе українцями, тоді як 10,8% росіян (20,1% всього населення) 
вважають себе українцями. Таким чином, кожний п’ятий українець та кожний другий росіянин 
вважають, що вони мають подвійну національність. 41.6% назвали українську мову рідною мо-
вою. Російська мова є рідною для 43,4%. Решта відповіли, що вони є двомовними. 

Ми вважаємо, що ці дані переконливо свідчать про те, що інформаційний обмін у країні здій-
снюється двома мовами – українською та російською. Бажано підтримувати обидві мови, одноча-
сно запроваджуючи спеціальні заходи на підтримку української мови як державної. Будь-які за-
яви щодо існування дискримінації російської мови, на нашу думку, є некоректними. 2 106 000 
учнів, або 31,7% дітей, навчаються в російськомовних школах; 280 000 дітей виховуються в ро-
сійськомовних групах 17 600 дитячих садків; 35% студентів навчаються російською мовою. В Украї-
ні функціонують 14 державних російськомовних театри, 440 млн. одиниць, або 55% всього бібліо-
течного фонду складається з видань російською мовою, 90% нових видань друкуються російською 
мовою, російськомовні газети складають 49,7% (1 195) загальної кількості періодичних видань. 

З іншого боку, спостерігається шкідлива адміністративна практика, успадкована від радян-
ської адміністративної системи, коли, наприклад, чиновники у насильницький спосіб впроваджу-
ють вищу освіту українською мовою в умовах відсутності викладачів, здатних викладати україн-
ською, посібників та студентів, які хочуть навчатися українською мовою. Або вони приймають 
рішення, згідно з яким вчитель може отримати вищу кваліфікаційну категорію, тільки якщо він 
розмовляє українською. Вимога проводити вступні екзамени в вищі навчальні заклади виключно 
українською також здається неадекватною, тому що багато абітурієнтів не знають українську 
на достатньому рівні. Таким чином, вони потрапляють у невигідне становище, у порівнянні з укра-
їномовними абітурієнтами. Протилежна, але подібна ситуація була в радянські часи, коли молодь 
з українських сіл не могла вступити до вузів, тому що молоді селяни погано знали російську. Та-
ким чином, побоювання насильницької українізації підсилюються нетерплячими діями україно-
мовних українців та некомпетентними владними органами. Втім, «насильницька українізація» 
доволі часто використовується певними політичними групами для агітації щодо повернення Украї-
ни в нову імперію. Ці два явища треба розрізняти. 

Моральне заохочення кожного українського громадянина опанувати, протягом достатнього 
періоду, українську мову є прийнятним та не суперечить міжнародним стандартам прав людини. 
Знання української мови є обов’язковим для державних службовців. Будь-яке переслідування за 
використання української мови або агітація щодо суцільного переходу на цю мову не може толе-
руватися. З іншого боку, необхідно не дозволяти переслідувань за використання російської мови. 
Будь-які примусові обмеження інформаційних потоків російською мовою мають бути заборонені. 
Дискримінація на підставі етнічного походження при прийомі на роботу також треба забороняти. 

Необхідно підкреслити, що уряд є відповідальним за утворення можливостей для ефектив-
ного навчання та вивчення української мови. Організація курсів, тренінг вчителів, створення су-
часних посібників має йти попереду санкцій за недостатнє знання української мови державними 
службовцями, викладачами вузів тощо. 

З іншого боку, ми не підтримуємо вимоги об’явити російську другою державною мовою 
України. Ця вимога є демократичною лише за формою. Надання статусу державної низці мов є 
можливим, якщо стартові умови є рівними для всіх мов. Але зважаючи на те, що внаслідок дов-
гої русифікації російська та українська мови не знаходяться в рівних стартових умовах, застосу-
вання принципу вільної конкуренції неодмінно призведе до підсилення позицій російської мови. 
Більш того, надання статусу державної російській мові «зафіксує» сфери впливу кожної мови. 
В умовах, коли громадяни поводяться у відповідності з тоталітарними стереотипами, такий розпо-
діл може привести до протистояння мов та встановити великі бар’єри між територіями, на яких 
вони вживаються, таким чином створюючи підвалини подальшого розпаду української держави. 

Ми відкидаємо розподіл мов на «перспективні» та «неперспективні» та розглядаємо кожну 
мову безцінним здобутком людства. Ось чому державний захист історично більш слабкої україн-
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ської мови є не тільки виправданим, але й необхідним. Також необхідною є підтримка вільного 
функціонування інших мов, що постраждали від пресу русифікації. 

Таким чином, державна політика щодо мов має уникати крайнощів. З одного боку, держава 
не повинна заохочувати громадян, які не визнають необхідність вивчати українську та заявляють, 
що будь-який крок у цьому напрямку є примусовою українізацією. З іншого боку, неприпустимим 
є ігнорування бажань російськомовних громадян України та примусові методи щодо використання 
української мови. Необхідно забезпечити поступове впровадження української мови в усі сфери 
нашого життя, враховуючи інерційність мовних процесів. 

На жаль, політичні спекуляції на мовному питанні часто переважали над здоровим глуздом і 
приводили до помилкових рішень. Деякі приклади розглядаються нижче. 

5.2. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ 
СТАТТІ 10 КОНСТИТУЦІЇ249 

З нашої точки зору, Рішення Конституційного Суду України про тлумачення 10-ї статті Кон-
ституції від 14 грудня 1999 р. є незадовільним і навіть шкідливим. Воно не зупинило політичні спе-
куляції в мовній сфері, а навпаки активізувало їх. Наведемо основні результати експертного аналі-
зу цього Рішення. 

1. У п. 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України викладене тлумачення 
ч. 1 статті 10 Конституції України, тобто норми про те, що: «Державною мовою в Україні є україн-
ська мова». Тлумачачи дану норму, Конституційний Суд дійшов висновку, що «українська мова 
як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повно-
важень органами державної влади та органами місцевого самоврядування…» 

Дана теза викликає заперечення, тому що Рішення Конституційного Суду безпідставно на-
в’язує застосування державної мови органам місцевого самоврядування, які не є частиною держа-
вного апарата. Місцеве самоврядування і його органи є суспільними, а не державними інститутами. 

Як стверджується в статті 2 Всесвітньої декларації про місцеве самоврядування (прийнята 
Всесвітньою асоціацією місцевого самоврядування 26 вересня 1985 р. у Ріо-де-Жанейро), «місцеве 
самоврядування – це право й обов’язок місцевих органів влади регулювати і вести суспільні 
справи під свою персональну відповідальність і в інтересах населення». 

У Європейській хартії про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р. (Преамбула) місце-
вому самоврядуванню надається також право участі в керуванні державними справами. При цьому 
в статті 3 Хартії підкреслюється, що така участь повинна здійснюватися в інтересах місцевого на-
селення. Зрозуміло, що інше знищувало б зміст і призначення місцевого самоврядування. 

Слід зазначити, що й у Конституції України органи місцевого самоврядування трактуються 
як «органи самоорганізації населення», що покликані «самостійно вирішувати питання місцевого 
значення» (ч. 1 та ч. 6 статті 140). Що ж стосується зв’язку місцевого самоврядування з державою, 
то на основі ч. 3 статті 143 Конституції України «Органам місцевого самоврядування можуть 
надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади». При цьому Конституція від-
значає, що органи місцевого самоврядування підконтрольні органам державної виконавчої влади 
лише з питань здійснення ними делегованих законом повноважень (ч. 4 статті 143). 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що закріплена в міжнародних правових 
документах і засвоєна Конституцією України політична і правова логіка існування й функціону-
вання органів місцевого самоврядування не дозволяє трактувати останні в якості державних чи 
квазідержавних органів. Навпаки, такі органи мають статус суспільних інститутів, що в окремих 
випадках і на підставі закону можуть брати участь у керуванні державними справами. Як стверд-
жується в статті 38 Конституції України, право на участь у керуванні державними справами мають 
також усі громадяни України. Однак з цього права автоматично не випливає їхній обов’язок спіл-
куватися державною мовою. Не може випливати з даного права подібний обов’язок і для органів 
місцевого самоврядування. 

Не можна засумніватися в тім, що делегуючи органам місцевого самоврядування здійснення 
окремих державних повноважень, заснований на Конституційній нормі закон виходить із презу-
мпції, що подібне делегування буде мати сенс лише тоді, коли дані повноваження будуть реалі-
зуватися саме в місцевих умовах, включаючи місцеву мову й інші місцеві особливості. У тракту-
                                                        
249 Підрозділ 5.2. підготовлено конституційним експертом ХПГ Всеволодом Речицьким. 
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ванні ж резолютивної частини рішення Конституційного Суду де-факто передбачається, що ор-
гани місцевого самоврядування повинні «підбудовуватися» під державу. Дана обставина ігнорує 
і навіть демонтує уявлення про місію інститутів місцевого самоврядування, що затвердилися в 
демократичному світі. Фактично за ним стоїть переконаність українських конституційних суддів 
у тім, що... «спочатку держава і її права», а не характерне для судді в правовій і демократичній 
державі переконання в тім, що... «спочатку індивід і його права». 

У ч. 2 статті 3 Конституції України говориться, що «права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності держави». При цьому право говорити тою мовою, за 
допомогою якої відбувається найбільш повне і комфортне самовираження особистості, є само-
очевидним, елементарним правом людини (перелік прав людини в Українській Конституції не є 
вичерпним). Природно, що це право зберігається і на рівні функціонування інститутів місцевого 
самоврядування. Правова і демократична держава – не хазяїн, а слуга народу. Тому неможливо 
прийняти аргументи, що примушують хазяїна спілкуватися мовою власного слуги. 

Що ж стосується мови, на якій функціонує державний апарат, то він закономірно повинний 
бути державним, тобто українським. Адже більшість громадян України говорить саме цією мо-
вою. Підкоряючись більшості, держава одночасно здійснює функцію соціального умиротворен-
ня, адже в противному випадку її мовна політика породжувала б набагато більше конфліктів, ніж 
це випливає з української етнічної ситуації. 

Варто відзначити, що застосування терміна «спілкування» у п. 1 резолютивної частини Рі-
шення Конституційного Суду є також невдалим. Цей термін не має чіткого юридичного значення 
(не дає вичерпного переліку його застосувань і Конституційний Суд). У загальновживаному змісті 
даний іменник охоплює безліч видів службової комунікації (розмови по телефону, у ресторані 
під час обідньої перерви, у коридорах міністерств і департаментів, курильних кімнатах і т.п.). Оче-
видно, що примушуючи саме «спілкуватися» державною мовою агентів держави, Конституційний 
Суд почав спробу регулювання нерегульованого за природою. 

Що ж стосується твердження Конституційного Суду про те, що «українська мова як державна 
є обов’язковим засобом спілкування... також в інших публічних сферах суспільного життя», то мо-
жна погодитися з критичними зауваженнями, викладеними в «Особливій думці» судді О.М.Миро-
ненка. Якщо вираз «публічні сфери суспільного життя» є тавтологічним, то Рішення Конститу-
ційного Суду дійсно вторгається в сферу приватної комунікації громадянського суспільства, і 
тому є протиправним (у демократичній і правовій державі). Якщо ж припустити, що Конститу-
ційний Суд вважає дану сферу комунікації теж державною, тоді незрозуміло, навіщо двічі (абзац 
перший і другий п. 1 резолютивної частини Рішення) писати про одне й те саме. 

Більш уважний аналіз Рішення Конституційного Суду, однак, показує, що насправді його 
автори намагалися поширити обов’язок застосування державної мови на «білядержавні» чи «ква-
зідержавні» сфери. Не маючи ясного уявлення про останні, Конституційний Суд полегшив свою 
місію посиланням на те, що «публічні сфери громадського життя» повинні визначатися законом. 
У результаті Конституційний Суд не стільки прояснив, скільки юридично заплутав ситуацію. 
Адже в його Рішенні на додаток до державної і недержавної сфер життя суспільства неявно мате-
ріалізувалася напівдержавна чи «публічно-суспільна» сфера. 

2. Що стосується аналізу тексту п. 2 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду, 
то його правова і політична логіка явно випливає з логіки пункту першого того ж Рішення. 

Хоча в даній ситуації мова йде про застосування державної мови в сфері освіти, Конститу-
ційний Суд і в цьому випадку необґрунтовано ототожнив державне з недержавним (комунальним). 
Так, Конституційний Суд вирішив, що комунальні навчальні заклади всіх рівнів повинні знахо-
дитися у тому ж мовному режимі, що і державні. Тим часом, на підставі ч. 1 статті 143 Конституції 
України майном, що знаходиться в комунальній власності керують винятково органи місцевого 
самоврядування. Саме вони на підставі конституційних та інших норм створюють, реорганізують і 
ліквідують комунальні підприємства, установи й організації, саме їм належить право контролю 
за їхньою діяльністю. 

Простіше говорячи, комунальні навчальні заклади тому і комунальні (а не державні), що в 
їхній роботі повинний реалізуватися місцевий, а не загальний (державний) культурний інтерес. 
Немає необхідності спеціально доводити, що місцевий інтерес в освітній сфері найчастіше ви-
значається мовою викладання і вивчення. Адже насамперед у цьому виявляють себе місцеві осо-
бливості, саме з цієї обставини випливає норма про місцевий контроль над об’єктами, що знахо-
дяться в комунальній власності. 
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У підсумку, своїм рішенням Конституційний Суд здійснив суперечну духу і букві Консти-
туції нормотворчу експансію у так звані «культурно чуттєві зони» (Д.Істон) українського соціу-
му, вторгся в непідвласні державному регулюванню сфери життєдіяльності громадянського сус-
пільства. Звичайно, дії Конституційного Суду пояснюються не тільки юридичним позитивізмом, 
у зловживанні яким О.М.Мироненко обвинувачує своїх колег. Причина корениться також і в то-
му, що у свідомості навіть конституційних суддів як і раніше панує ідея про домінування держа-
ви над індивідом (людиною і громадянином). 

Зрозуміло, обставини, у яких складалася і приймалася Українська Конституція, не могли не 
зробити її ідейно суперечливою. Саме людина, індивід проголошений у ч. 1 статті 3 Конституції 
України вищою соціальною цінністю. З іншого боку, як стверджується в ч. 1 статті 11 Конституції, 
держава «сприяє консолідації та розвиткові української нації». Закономірно, що дана біполярність 
не могла не відбитися й в аналізованому Рішенні. Це проявилося як у його ідейному змісті, так і 
на рівні юридичної техніки. Однак саме тому, що Рішення юридично суперечливе, воно порівняно 
«безпечно». Якщо абзац перший п. 1 резолютивної частини Рішення просякнутий ідеєю мовної 
консолідації, то абзац другий цього ж Рішення істотно звужує перспективу державної одномовно-
сті. Адже органам місцевого самоврядування, у підсумку, усе-таки дозволено робити виключен-
ня з правила. 

Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо в п. 2 резолютивної частини Рішення. Тут другий аб-
зац п. 2 дозволяє зацікавленим суб’єктам ігнорувати вимоги абзацу першого. З одного боку, мо-
вою навчання повсюдно проголошується державна мова. З іншого боку, як це випливає з Рішення, 
навчатися можна і на мовах національних меншин. 

На закінчення залишається говорити лише про тенденцію. Очевидно, варто визнати, що тен-
денція до одержавлення культури в даному Рішенні Конституційного Суду України превалює над 
тенденцією захисту культури від необхідності «цілувати металевий холод держави» (С.Вейль). 
Переважаючою в Рішенні залишається і неявно виражена ідея культурного підпорядкування не-
української меншості українській більшості. Як інтелектуальний продукт реально приниженого в 
минулому великого народу вона зрозуміла, хоча ліберальною її назвати важко. Наше суспільст-
во, Конституційний Суд і наша ж Конституція балансують поки на тонкій грані між минулим і 
майбутнім. Але з кожним днем цей еквілібріум виглядає усе менш виправданим. 

5.3. РАТИФІКАЦІЯ ХАРТІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ ТА МОВНИХ МЕНШИН 

Яскравим прикладом політичної гри навколо мовної сфери є історія з ратифікацією Україною 
Європейської Хартії регіональних мов та мовних меншин. Хартія була підписана 2 травня 1996 
та ратифікована парламентом 24 грудня 1999. Закон про ратифікацію був підписаний спікером 
Верховної Ради України; він був надрукований. Ратифікаційні документи вже були готові для від-
силки до Ради Європи. 

Однак 54 депутатів парламенту подали конституційне подання до Конституційного Суду 
України про невідповідність Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних 
мов і мовних меншин» статтям 89, 93 і 94 Конституції України. Мова йшла про порушення консти-
туційної процедури подачі, розгляду, прийняття законопроекту і набрання чинності прийнятим 
Законом. Депутати стверджували, що порушено право законодавчої ініціативи Президента Укра-
їни (частина 1 стаття 93), оскільки законопроект був внесений Комітетом парламенту, що є пору-
шенням статті 89 Конституції була заміна при підготовці законопроекту до розгляду сесією про-
фільного Комітету ВРУ – Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціона-
льних відносин, що і запропонував внести законопроект до порядку денного сесії – на Комітет 
ВРУ по міжнародних справах і зв’язкам зі СНД і що відповідно до другої частини статті 94 
прийнятий Закон повинний був підписувати не Голова ВРУ, а Президент. Голова ВРУ заперечу-
вав, що згода на обов’язковість міжнародних договорів згідно зі статтею 9 Конституції віднесено 
до повноважень ВРУ, а стаття 7 Закону «Про міжнародні договори України» говорить, що рати-
фікація міжнародних договорів України реалізується ВРУ «шляхом прийняття спеціального за-
кону про ратифікацію, що підписується Главою ВРУ». У відповідності зі сформованою практи-
кою закони про ратифікацію на підпис Президенту не направлялися, і всі міжнародні договори 
України підписувалися саме головою парламенту. 
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Насправді конституційне подання було викликано незгодою частини парламенту з ратифікаці-
єю Хартії, оскільки закон про ратифікацію передбачав її застосування до російської мови. Тому 
депутати ВРУ знайшли процедурну лазівку, щоб зірвати приєднання України до Хартії. 

Розглянувши конституційне подання, Конституційний Суд виніс 12 липня 2000 року рішен-
ня, яким визнав Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов і мовних 
меншин» таким, що не відповідає Конституції (неконституційним) у зв’язку з порушенням стат-
ті 94 Конституції. Конституційний Суд визнав також неконституційною статтю 7 Закону України 
«Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 року щодо порядку підписання закону про 
ратифікацію міжнародних договорів. Таким чином, процес ратифікації потрібно було починати 
спочатку. 

Можна зробити висновок, що, на жаль, Хартія стала інструментом політичних спекуляцій. 
На жаль, ті, хто наполягають на включенні російської мови в перелік мов, якими користаються 
мовні меншини, і які підлягають захисту Хартією, не хочуть врахувати той очевидний факт, що 
російською мовою користається більшість населення України і до нього не можуть застосовувати-
ся положення Хартії. У законопроекті «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов і 
мовних меншин», повторно винесеному на розгляд парламенту, російська мова включена в пере-
лік мов, до яких застосовуються положення Хартії. Саме формулювання п.2 проекту постанови 
ВРУ про ратифікацію звучить, на наш погляд, некоректно: «положення Хартії застосовуються до 
мов таких національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврей-
ської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, румунської, словацької й угорської». 
Насамперед, тут поплутані національні і мовні меншини. Сумнівним є віднесення кримськотатар-
ського народу до національних меншин і вживання терміна «єврейська мова» – варто було б ужи-
ти термін «іврит» чи «ідиш». Викликає здивування відсутність у переліку мов, до яких повинна 
застосовуватися Хартія, таких мов, як вірменська і рома. На нашу думку, ці мови повинні бути, 
безумовно, захищені Хартією. 

Відповідно до пункту 4 законопроекту «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних 
мов і мовних меншин», щодо кожної перерахованої вище мови будуть застосовуватися такі пункти 
і підпункти статей 8-14 Хартії: 

a) підпункти a(iii), b(iv), d(iv), e(iii), f(iii), g, h, і пункту 1 і пункт 2 Статті 8; 
b) підпункти a(iii), b(iii), c(iii) пункту 1, підпункт c пункту 2 і пункт 3 Статті 9; 
c) підпункти a, c, d, e, f, g пункту 2, підпункт c пункту 4 Статті 10; 
d) підпункти a(iii), b(ii), c(ii), d, e(і), g пункту 1, пункти 2 і 3 Статті 11; 
e) підпункти a, b, c, d, f, g пункту 1 і пункти 2 і 3 Статті 12; 
f) підпункти b, c пункту 1 Статті 13; 
g) підпункти a, b Статті 14. 
На нашу думку, було б коректніше використовувати різні підходи до різних регіонів подібно 

до закону про ратифікацію, що був прийнятий у 1999 році, тобто одну множину пунктів й підпунк-
тів статей 8-14 для районів, де кількість населення, що використовує певну мову, більше ніж 20%; 
іншу множину пунктів і підпунктів статей 8-14 для районів, де кількість населення, що використо-
вує цю мову, складає від 10% до 20%; третю множину пунктів і підпунктів статей 8-14 для райо-
нів, де кількість населення, що використовує цю мову, менше 10%. На додаток, необхідні спеціа-
льні заходи щодо мов ромів, караїмів та кримчаків. 

Пояснювальна записка до проекту містить твердження, що додаткове фінансування для реа-
лізації Хартії в Україні непотрібне. На нашу думку, це велика помилка. Наприклад, відкриття шкіл 
з навчанням регіональною мовою потребує додаткового фінансування. Додаткові бюджетні витра-
ти необхідні для реалізації практично кожного положення Хартії і складають велику суму. 

Верховна Рада розглядала цей законопроект 7 лютого 2003 року. Народні депутати повернули 
його робочій групі для доопрацювання. 17 квітня парламент обговорював виправлений законо-
проект знову. Робоча група врахувала численні зауваження та пропозиції, зокрема, нашу пропо-
зицію про різні підходи для різних районів і мов. Проте, на жаль, проект не був прийнятий. Його 
підтримало тільки 190 депутатів, а необхідно 226 голосів. 211 депутатів голосували за старий 
проект. 

15 травня 2003 р. парламент обговорював проект Хартії знову й ухвалив старий законопро-
ект, який був вже двічі відхилений 7 лютого та 17 квітня. На нашу думку, цей закон не дає жодної 
можливості адекватно реалізувати положення Хартії. 
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Пригоди з Хартією на цьому не закінчилися. Хоча вона ратифікована парламентом, ратифі-
каційні документи не були передані Міністерством закордонних справ до Ради Європи, і тому 
Хартія, з точки зору Ради Європи, не набула чинності, в чому легко переконатися, звернувшись 
до сайту Ради Європи. З неофіційних джерел відомо, що реалізація прийнятих положень Хартії 
коштує більше ніж 1 млрд. гривень, які бюджетом не передбачалися, отже, МЗС і притримав 
процедуру набуття чинності. Коментарі, як кажуть, зайві. 

6. РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 
В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ НЕРІВНОСТІ 

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», прийнятий 14 квітня 1991 р., 
був великим кроком уперед на шляху подолання важких проблем тоталітарної спадщини і відно-
влення справедливості. Але він не охоплював усі категорії жертв політичних репресій. Тому лю-
ди, які роки і десятиріччя провели разом у сталінських і брежнєвських таборах чи були пересе-
лені, опинилися в нерівному становищі. Ті, хто був реабілітований, отримали компенсації, розмір 
яких визначався терміном позбавлення волі, та компенсації за втрачену власність, зокрема жит-
лові будинки, а якщо житло збереглося і не зайняте іншими людьми, то реабілітовані мають пра-
во повернути житло у власність. Реабілітовані користуються пільгами, серед яких такі суттєві 
речі як 50% оплати за житло, комунальні послуги, електрику, безкоштовні ліки та інші. А ті, хто 
залишився не реабілітованим, не отримали геть нічого. Ця несправедливість має бути обов’язково 
виправлена. 

Які ж категорії репресованих мають бути реабілітовані? Обмежимо розгляд цього питання 
контекстом питання про дискримінацію. Можна виділити три таких категорії. 

1. Депортовані. На жаль, Закон про реабілітацію не розглядає цю категорію репресованих. 
Коли його обговорювали, йшлося про прийняття пізніше спеціального закону про реабілітацію 
репресованих народів. До Верховної Ради багато разів подавалися відповідні законопроекти, 
але всі вони відхилялися, а був прийнятий у першому читанні законопроект Кабінету міністрів. 
У другому читанні законопроект не був підтриманий і спрямований на повторне друге читання. 
До того ж були надані зауваження та пропозиції Президента Кучми. Поки що законопроект не роз-
глядався. Слід зауважити, що такою ж гострою є проблема жертв депортації представників інших 
етнічних груп у 1944-1947 рр. – німців, яких депортували з Південної України, угорців Закарпаття, 
румунів Буковини, українців Холмщини, зокрема, бойків та інших. 

2. Засуджені судами України за 72 статтею КК УРСР за відмову від строкової служби з релі-
гійних переконань (до введення інституту альтернативної служби в грудні 1991 року). Йдеться про 
віруючих протестантських церков – баптистів, п’ятидесятників, адвентистів сьомого дня, свідків 
Ієгови та інших. Ці релігії забороняють брати в руки зброю, а інститут альтернативної служби 
тоді не існував. Юнаки, які відмовлялися від служби в армії іноді встигали отримати два вироки 
по 72 статті КК, міра покарання по якій сягала трьох років позбавлення волі. На нашу думку, ці 
засуджені були, безперечно, в’язнями сумління, оскільки були позбавлені волі за свої переконання. 
Але реабілітація цієї категорії репресованих законом про реабілітацію не передбачена. 

3. Неповнолітні діти реабілітованих, що залишилися без опіки батьків внаслідок репресій. 
Рішенням Конституційного суду Росії ці люди визнані жертвами політичних репресій, які підля-
гають реабілітації Таким чином, склалася дискримінаційна ситуація, коли одні громадяни Украї-
ни, реабілітовані за законами про реабілітацію інших країн СНД, мають право на пільги (Комісії 
з питань поновлення прав реабілітованих отримують заяви цих громадян з посиланням на ро-
сійький закон про реабілітацію), а інші громадяни України, члени родин репресованих в Україні, 
не мають ані статусу реабілітованих, ані пільг. Ми вбачаємо в цьому порушення статтей 24 і 46 
Конституції України. 

7. ОГЛЯД ДЕЯКИХ НЕОБХІДНИХ ЗМІН В ЗАКОНОДАВСТВІ 

Слід зазначити, що законодавство України, що стосується проблем дискримінації та нерів-
ності є недостатнім та потребує суттєвих змін. Так, базова конституційна норма статті 24 Кон-
ституції про рівність перед законом та заборону дискримінації не розповсюджується на тих, хто 
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на законних підставах перебуває на території України, але не є її громадянином. Поняття «корін-
них народів», про яких згадується в статті 11 Конституції України, не отримало розвитку в законо-
давстві, воно так і лишилося невизначеним. 

Потребує змін Закон України «Про національні меншини». Існує декілька законопроектів про 
зміни до цього Закону, зокрема законопроект Кабінету міністрів України та законопроект депу-
татів А.Фельдмана та І.Гайдоша. Визначення національних меншин як груп «громадян України, 
які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та 
спільності між собою» (стаття 3 чинного Закону) є недосконалим і ця недосконалість, на жаль не 
подолана в обох законопроектах. По-перше, зберігається етнічне протиставлення «українців за 
національністю і тих, хто «виявляє почуття національного самоусвідомлення». По-друге, збері-
гається існуюче протиріччя із змістом статті 11 про право вільно обирати свою національність. 
У визначенні національної меншини краще наголосити на суб’єктивному, а не об’єктивному 
характері ідентифікації людини як представника національної меншини. Формулювання ж у за-
конопроектах Кабміну та депутатів О.Фельдмана та І.Гайдоша наголошують насамперед на об’єк-
тивно обумовленій етнічності: «не є українцями за національністю», «не є українцями за націона-
льністю (походженням)». Ліпше було б сформулювати визначення національних меншин як груп 
громадян України, що не зараховують себе за національністю до українців і виявляють почуття 
іншої національної самоідентифікації та спільності між собою. Доречно також підсилити гарантії 
свободи вибору національності нормою «Держава не втручається у питання національної іденти-
фікації громадян України». 

Однією з вад чинного закону є відсутність концептуального закріплення змісту захисту прав 
національних меншин. Йдеться про відсутність права на існування, відсутність визначення націо-
нально-культурної автономії, через яку має здійснюватися самобутність меншин. Відсутня також 
і процедура створення такої автономії. У законопроекті Кабміну національно-культурна автономія 
визначена, але невдало. Проте саме національно-культурна автономія в різних її формах сприя-
тиме реалізації прав національних меншин. Слід було б згадати про норми колишнього проекту 
цього закону, які були тоді, в 1992 році, виключені, – про створення національних адміністратив-
но-територіальних одиниць і компетенції Рад народних депутатів по забезпеченню національ-
ним меншинам участі в управлінні державними і громадськими справами, вільному використан-
ні рідної мови, створенню умов для розвитку національної культури, традицій і побуту, відкритті 
національних дошкільних і навчально-виховних закладів, тощо. Відповідні норми в законопроекті 
Фельдмана і Гайдоша є, але без зв’язку з процедурами їх реалізації через структури місцевого 
самоврядування вони носять декларативний характер: «Держава забезпечує…», «Держава гаран-
тує…» й так далі. 

Стаття 18 чинного закону в опосередкованому вигляді забороняє пряму і непряму дискримі-
націю за національною ознакою. При цьому поняття прямої і непрямої дискримінації не визна-
чаються. Необхідно виправити ці вади чинного закону, дати визначення, розширити коло ознак, 
за якими забороняється дискримінація – раси, кольору шкіри, мови, релігії, та розповсюдити дію 
Закону на негромадян. Треба вирішити також на законодавчому рівні питання участі предста-
вників національних меншин у процесах прийняття рішень щодо виборів – це можна зробити у 
цьому законі або передбачити відповідні положення в виборчому законодавстві. Зокрема, було б 
доречно, на нашу думку, прийняти новий виборчий закон АРК, враховуючи складні міжетнічні 
відносини в цьому регіоні України. Необхідно також передбачити в Законі створення спеціально-
го органу виконавчої влади, обов’язком якого була б боротьба з проявами расизму, ксенофобії, 
антисемітизму і нетолерантності на національному рівні. Проте обидва законопроекти взагалі 
оминають усі ці питання, що є неприпустимим. 

Отже, на нашу думку, законопроекти необхідно направити на доопрацювання. Бажано було 
б створити єдиний законопроект і детально обговорити його на громадських слуханнях перед 
внесенням до парламенту. 

Потребує змін стаття 161 Кримінального кодексу України, яка карає за умисні дії, спрямова-
ні на розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження 
національної честі й гідності, або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними пере-
конаннями. Дія статті 161 має бути розширена на всіх, а не тільки на громадян України. Крім то-
го, захист честі й гідності мусить включати додаткові підстави окрім, національності та релігії, – 
такі, як раса, колір шкіри, етнічна належність і мова. Стаття 161 не визначає чітко дії расистської 
та ксенофобської природи як злочини. Саме це є причиною майже повної відсутності практики її 
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застосування. Отже, необхідно надати визначення прямої та непрямої дискримінації і чітко роз-
різнити дискримінацію діями та вираженням поглядів. 

Необхідно розвинути також загальний принцип недискримінації в цивільному та адміністра-
тивному законодавстві, зокрема, в Цивільному кодексі. Як це не дивно, але в Цивільному кодексі, 
який почав діяти з 1 січня 2004 року, взагалі відсутні антидискримінаційні положення. Необхід-
но ввести норми про заборону дискримінації в розділ про немайнові права. 

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Підготувати законопроект про зміни до Закону «Про національні меншини в Україні», про-
вести експертизу законопроекту на відповідність стандартам ОБСЄ, Ради Європи і Європейсько-
го Союзу. 

2. Розробити законопроект про зміни до Закону про мови, переглянути Закон про ратифікацію 
Європейської хартії про регіональні мови та мовні меншини. 

3. Підготувати законопроекти «Про національно-культурну автономію», про зміни в Цивіль-
ному кодексі та інших законах а також спеціальні програми з метою розвинути принцип недиск-
римінації та передбачити спеціальні квоти для дискримінованих етнічних груп (рома, кримські 
татари, караїми, кримчаки, тощо). 

4. Підготувати спеціальний виборчий закон для Автономної республіки Крим. 
5. Провести інвентаризацію землі в АРК з метою вирішення проблеми надання земельних 

паїв представникам депортованих народів. 
6. Уточнити кваліфікацію складу злочину за статтею 161 Кримінального кодексу, ввести но-

рми, які передбачають цивільно-правову та адміністративну відповідальність за дії, спрямовані 
на дискримінацію окремих осіб і верств населення. 

7. Поширити дію антидискримінаційних норм на іноземців, які на законних підставах пере-
бувають в Україні.
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XIV. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ250 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ 

Події, пов’язані з президентськими виборами 2004 в Україні, стали жорстким викликом україн-
ському суспільству та його позиції з дотримання прав людини та основних свобод. Здатність Укра-
їни трансформуватися в напрямку сучасної демократії, сприйняття суспільством традиційних 
західних цінностей – свободи вибору, свободи думки та слова, свободи мирних зібрань, право на 
вільне вираження та відстоювання своїх поглядів – перевірялись практикою. Влада й суспільство 
вперше відкрито протистояли одне одному. Сила влади проти сили народу – саме такою була 
формула протистояння під час виборчої кампанії. 

У народу України з’явився шанс відчути силу і якісну перевагу громадянського суспільства 
в дії. Відслідковуючи розвиток виборчого процесу в хронологічному вимірі, можна побачити, як 
ігнорування владою універсальних прав людини призводило до поступового зростання напруги в 
суспільстві. З урахуванням сучасних демократичних аксіом розвитку суспільства, ставка на все-
владдя бюрократичної машини і тотальний тиск на виборця, застосування адміністративної схе-
ми використання ЗМІ при формуванні громадської думки виявилося програшним. 

Із травня в українському суспільстві почалися процеси, які свідчили про наближення перед-
виборчого марафону. Штаби опозиційних партій формують кадровий резерв майбутніх дільнич-
них і виборчих комісій та розпочинають їхнє навчання з виборчого законодавства. Одночасно 
починають здійснювати моніторинг передвиборчої ситуації в Україні такі громадські організації, 
як Комітет виборців України, його місцеві осередки, Харківська правозахисна група, Херсонський 
фонд милосердя та здоров’я, Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, Українська 
Гельсінська спілка з прав людини, Міжнародна Гельсінська федерація з прав людини, Стаття 19, 
інші міжнародні правозахисні структури тощо. 

Таким чином, громадянське суспільство вже на початку виборчого процесу окреслило свій 
потенціал впливу. У травні ряд громадських організацій наголошують на необхідності більш ши-
рокого підходу з боку суб’єктів виборчого процесу до проблеми прав людини. Освіченість вибор-
ця, його вміння відстояти свої права, розуміння змісту цих прав є ознакою сталого демократич-
ного суспільства і суттєво впливає на волевиявлення. Але на початку виборчого процесу в україн-
ському суспільстві не було розуміння значущості цієї проблеми з боку як владних, так і опозицій-
них сил. Переважна більшість політичних сил не робила акцент у своїй діяльності на порушенні 
прав людини. Події ж, які відбувалися в цей час, давали підстави говорити про те, що в майбут-
ньому дотримання прав людини буде мати рівень загальнонаціональної проблеми у виборчому 
процесі. 

Так, уже у квітні почали активний протест сумські студенти, які виступили проти створення 
в Сумах мега-вузу. У майбутньому цей конфлікт набув ознак кризового і став каталізатором студент-
ського опору в Україні. Взагалі студентство, зокрема активісти громадянської кампанії «ПОРА», 
на виборах заявили про себе як сила, яка із самого початку своєї діяльності поставила за мету 
відстежити та оприлюднити факти порушення законодавства та масового порушення прав люди-
ни, силою, яка зітнулася з найбільшими репресіями з боку влади. 

Громадянська кампанія «ПОРА!» виникла в ніч з 28 на 29 березня 2004 року разом з перехо-
дом на новий час і заявила про себе одночасною розклейкою у 17 областях України наліпки «Що 
                                                        
250 Підготовлено Членом Правління Української Гельсінської спілки з прав людини, головою Чернігівського громадського ко-
мітету захисту прав людини (ЧГКЗПЛ) Олексієм Тарасовим, Наталією Романовою (ЧГКЗПЛ) та Віктором Тарасовим. 
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таке кучмізм?» Це нібито нейтральне запитання без будь-якої оцінки періоду перебування Лео-
ніда Даниловича Кучми на посаді Президента України викликало різку реакцію влади, оскільки в 
день розклейки було затримано 10 осіб (4 – в Чернівцях, 4 – у Львові і 2 – в Чернігові). Таким 
чином, правоохоронні органи самі дали оцінку системі, збудованій в Україні за роки незалежно-
сті. Уже за півроку до виборів була чітко окреслена спроба влади використати правоохоронні ор-
гани для розправи над інакомислячими. 

Уже в цей час проглядається тенденція до тотального використання владою у виборах мож-
ливостей державних та комунальних ЗМІ. У майбутньому вона теж розвинулась в глибокий кон-
флікт, який завершився інформаційним проривом. 

Починаючи з весни, практично всі державні та комунальні ЗМІ «оспівують» досягнення 
уряду майбутнього кандидата в Президенти України Віктора Януковича. Загальний тон стосовно 
опозиції – або ніяк, або погано. Влада, виглядаючи спокійною зовні, активно переформовує свої 
структури під вибори, збільшуючи на регіональному рівні відділи внутрішньої політики в держ-
адміністраціях, та проводячи офіційні форуми «демократичних сил», які підтримують діючу вла-
ду. Проблему дотримання прав людини та будь-які прояви негативу в суспільстві ці сили ігно-
рують, демонструючи цілком «совкову» єдність з владою. 

У червні-серпні найпотужніший громадський резонанс створила ескалація подій навколо 
Сумського національного університету. Уперше застосований правоохоронними органами та вла-
дою силовий варіант не спрацював. Студенти, їхні батьки, викладачі відстояли своє право на сво-
боду думки та змусили Л.Кучму відмінити указ про створення об’єднаного вузу. Динаміка ситу-
ації проявила всі вади існуючої влади: у порушення вимог Конституції та законодавства України, 
статті 11 Європейської конвенції з прав людини до учасників мітингів та зборів було застосовано 
незаконний примус та фізичну силу. Події викликали широкий суспільний резонанс. У червні ак-
тивізувався студентський рух в Одесі, Києві, Чернігові, Львові, Чернівцях, Луганську. Однак, від-
значаємо як тенденцію в цей час протистояння студентській хвилі з боку керівництва ряду вузів. 
Ректорами цих вузів було зроблено ряд публічних заяв, які забороняли участь студентства в опо-
зиційних акціях під загрозою виключення. Це свідчило про початок систематичних порушень по-
літичних прав студентів з метою обмеження їхньої політичної активності. 

День Конституції, 28 червня, став приводом для того, щоб поговорити в суспільстві про пра-
ва людини. У пресі з’явився ряд публікацій, присвячених цій даті. Влада нагадала країні про Кон-
ституцію встановленням тематичних біг-бордів «Це – твоя Конституція!». «Чорна ПОРА» нага-
дала владі про порушення прав людини роздачею чиновникам облдержадміністрацій примірни-
ків Конституції та черговою розклейкою наліпок «Очисти владу в країні». За повідомленнями 
правозахисних організацій та преси влада зривала наліпки та в деяких випадках застосовувала 
силу до затриманих активістів «ПОРИ». 

Наростав інформаційний тиск на виборця, який здійснювався через провладну пресу. Кому-
нальні та державні ЗМІ переконували виборця, що влада сильна, як ніколи. У суспільстві створю-
вався ґрунт для невіри в можливість вільно висловити свою думку. Соціологічні опитування, які 
проводилися в цей час на вулицях українських міст, досить часто констатували таку позицію ви-
борця: від мого голосу нічого не залежить, влада все давно вже вирішила за мене. 

4 липня офіційно стартувала президентська кампанія в Україні, і відразу ж чітко окреслилась 
тенденція до застосування адмінресурсу на користь провладного кандидата. Держслужбовці, пра-
цівники та посадові особи сільських та селищних рад, директора шкіл, учителі та лікарі отрима-
ли жорстку вказівку по збору підписів за кандидата Януковича. 

Харківська правозахисна група, Комітет виборів України, Херсонський фонд милосердя та 
здоров’я, Чернігівський громадський комітет захисту прав людини та інші правозахисні органі-
зації, а також виборчі штаби кандидатів стали отримувати інформацію про те, що людей приму-
шували ставити підпис на прийомах у лікаря, у сільраді, на підприємствах та в установах. Така 
інформація стала з’являтися в мас-медіа. 

Як з’ясували соціологічні опитування, багато виборців не знало про те, що можна ставити 
підпис за декількох кандидатів. Роз’яснювальну роботу з цього приводу проводили правозахисні 
організації, а також, зокрема, громадянська кампанія «ПОРА», громадська ініціатива «Знаю!», 
Комітет виборців України, деякі ЗМІ. У той час широка роз’яснювальна робота з боку влади була 
відсутня. Саме в цей період до правозахисних організацій надходить інформація про те, що бага-
тьом посадовим особам органів місцевого самоврядування та держслужбовцям погрожують зві-
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льненням, іноді в брутальній формі, якщо вони не забезпечать пріоритетні агітаційні умови для 
провладного кандидата. 

У липні починаються активні відвідини регіонів кандидатами 2-го ешелону. Виступаючи на 
чисельних мітингах, вони в контексті власних програм досить часто звертаються до питань до-
тримання діючого законодавства, теми боротьби з корупцією та дотримання прав людини. У Су-
мах, Чернігові та Херсоні такими кандидатами активно використовується кампанія за відставку 
діючих мерів, які проходять під лозунгами зниження цін на комунальні тарифи. У липні почи-
нають працювати штаби кандидатів. 

Резонансною справою цього місяця стає «справа Лабазова». Активісти Прилуцького штабу 
«Нашої України» в Чернігівській області намагалися зафіксувати місцезнаходження штабу В.Яну-
ковича в приміщенні Прилуцького педучилища (порушення статті 64 Закону України «Про вибори 
Президента України») – натомість отримали кримінальну справу проти себе. Події в Прилуках 
набули загальноукраїнського звучання, бо продемонстрували, що команда В.Януковича відкрито 
ігнорує закон та застосовує жорсткий тиск, маючи за основний інструмент розправи над опозиці-
єю міліцію та прокуратуру. 

Провладна преса в цей період активно мусує тему недопущення «грузинського варіанта», та 
нав’язує Ющенкові імідж фанатичного націоналіста і фашиста. У липні ж у пресі та в колективах 
починається масована кампанія по відбілюванню іміджу В.Януковича. Суспільству втлумачуєть-
ся думка про те, що дві його кримінальні судимості – помилка молодості. Наслідком такої інфор-
маційної стратегії стала поява ґрунту для розвитку правового нігілізму та посилення українофобії 
серед російськомовної частини населення. 

У серпні передвиборча ситуація стає ще напруженішою. Адміністративний тиск набуває 
брутальних форм. З’являються випадки звільнення з роботи за політичні переконання. Динаміч-
но відбуваються мітинги на підтримку кандидатів у регіонах. Досить часто мітинги на користь 
певного кандидата використовували його опоненти, що призводило до зіткнень в натовпі та втру-
чання правоохоронних органів для відновлення порядку. Таку тактику досить часто застосовува-
ли соціалісти, представники ПСПУ, комуністи та унсовці. Подібні тенденції дають підстави гово-
рити про невисокий рівень політичної культури в суспільстві, зокрема, серед партійного активу. 

У серпні штаби В.Януковича здійснили «ходіння в народ». На вулицях міст з’явилися агіта-
тори в уніформі з літерою «Я», які роздавали агітаційну літературу – листівки з програмами кан-
дидата та книгу про Януковича «Прикоснись к судьбе». 

У цей період розпочинається жорсткий фінансовий тиск на підприємців всіх регіонів. Їм 
нав’язується фінансовий тягар виборів. У червні масовими стають звернення з боку підприємців 
до правозахисних структур зі скаргами на жорсткі податкові перевірки тих, хто не підтримує 
«єдиного кандидата від влади» та не платить на півроку вперед податки. Преса оприлюднює не-
поодинокі факти затримання та побиття довірених осіб кандидатів – О.Мороза, В.Ющенка. 

Топ-темами публікацій у ЗМІ стають невдалий замах на В.Ющенка на трасі в Херсонській 
області та проблема виводу українського військового контингенту з Іраку. У регіональній пресі в 
поодиноких випадках з’являються публікації, присвячені просвіті виборців. Але такі підходи, на 
жаль, не є системними. У цілому серпень дав підстави стверджувати про те, що вибори будуть 
жорсткими та брутальними, а порушення прав людини, пов’язані з виборчим процесом, набудуть 
системних форм. 

Найбільш динамічні впливи на виборця починаються у вересні-жовтні. Безпосередні турне 
основних кандидатів по регіонах, суспільний резонанс теми студентського спротиву, зокрема, дій 
навколо громадянської кампанії «ПОРА», скандал навколо отруєння Ющенка свідчать про набли-
ження виборчого фіналу. На фоні розгорнутої інформаційної та PR-війни між основними канди-
датами на президентську посаду, позитивним прагматичним чинником стає освітній компонент 
впливу на суб’єктів виборчого процесу. Серію освітніх семінарів, круглих столів проводять Комі-
тет виборців України, Чернігівський громадський комітет захисту прав людини та десятки інших 
правозахисних організацій. 

Резонансні публічні заяви, зроблені провідними українськими та міжнародними правозахис-
ними структурами в цей період, набувають тривожного тону і констатують поганий стан з дотри-
манням прав людини у виборчому процесі та появою ознак переслідування за політичними озна-
ками. Саме структури громадянського суспільства послідовно відстоюють пріоритети прав людини 
у виборчому процесі, безвідносно до політичної позиції виборця. 
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Виступи в поїздках по регіонах основних кандидатів досить чітко висвітлювали їх основні 
преференції у виборчій кампанії. Для відвідин Януковичем регіонів характерне застосування ад-
мінресурсу по всіх вертикалях виконавчої влади. Директори заводів, керівники установ, пору-
шуючи право на свободу вибору та волевиявлення, свободу мирних зборів, зобов’язують підлег-
лих зустрічати кандидата від влади (у багатьох випадках присутність на мітингу посвідчувалась 
під розписку). Найбільш виразно ця тенденція проявляється в східному та південному регіонах, 
де не рідкість, навіть, звільнення з роботи за «неправильні» політичні переконання. Адмінресурс 
пересічний виборець відчуває на кожному кроці: починаючи з дозованої інформації в ЗМІ, яка 
викривляє реальну ситуацію, і закінчуючи вітринами магазинів, які використовуються для агіта-
ції тільки за провладного кандидата. 

У викривленому інформаційному просторі показовою стає ситуація з отруєнням В.Ющенка. 
Відсутність об’єктивного висвітлення події призводить до того, що суспільство розколото на тих, 
хто вірить в отруєння, і тих, хто вважає, що це приватна проблема його здоров’я. Провладні ЗМІ 
використовують «отруєння» як привід для кампанії по створенню негативного іміджу цього кан-
дидата. «Темники», за якими висвітлюються ці події переважною більшістю державних і комуна-
льних ЗМІ порушують права сотень тисяч виборців на доступ до інформації. Така проблема най-
більш гостро стоїть у той час у телевізійному просторі. За виключенням 5-го каналу, який в обме-
женому режимі працював переважно в інформаційному просторі західних, центральних регіонів 
та Києві, всі державні та комунальні телеканали подавали інформацію в односторонньому вигля-
ді, причому ця інформація працювала на користь єдиного кандидата. Як казали в той час, «відбу-
вається отруєння суспільства інформаційною брехнею». Така тенденція до 100 % заангажованих 
комунальних та державних ЗМІ негативно вплинула на стан доступу виборців до інформації що-
до кандидатів під час виборів 2004 і викликала широкий негативний резонанс в Україні та за ко-
рдоном. Саме на нерівноцінному доступі до ЗМІ кандидатів у Президенти наголошують у цей 
період правозахисники та політики всього світу. 

У цей період найбільш потужний спротив порушенням під час виборчого процесу проявляє 
громадянська кампанія «ПОРА». Реакція влади на розклейку та акції протягом вересня-жовтня 
еволюціонує від репресій проти окремих активістів до масованих затримань з подальшим пору-
шенням кримінальних справ. За даними координатора «Чорної ПОРИ» Михайла Свистовича за 
цей період виборчої кампанії ми маємо наступний перелік затриманих: 

• Дніпропетровськ – 2 (розклейка); 
• Житомир – 2 (вручення звернення до ТВК); 
• Івано-Франківськ – 30 (розклейка, 1 штраф 17 грн.); 
• Луганськ – 12 (2 – розклейка, 10 – пікетування ТВК, 2 штрафи по 17 грн. за розклейку); 
• Луцьк – 2 (розклейка); 
• Львів – 17 (розклейка, 8 – організація вуличних акцій, 2 – вручення звернення до праців-

ників правоохоронних органів, 2 штрафи по 17 грн. за організацію вуличних акцій); (лідером по 
затриманнях серед райвідділів по всій Україні є Галицький райвідділ – 11 осіб). 

• Миколаїв – 30 (24 – розклейка, 5 – участь у вуличних акціях, 1 засудження на 5 діб з по-
биттям затриманого за малювання графіті); 

• Мукачеве – 4 (за те, що везли листівки); 
• Павлоград – 1 (розклейка); 
• Полтава – 7 (розклейка, 1 засуджений на 2 доби); 
• Сімферополь – 2 (вручення звернення до працівників правоохоронних органів); 
• Суми – 3 (участь у вуличних акціях); 
• Тернопіль – 3 (розклейка); 
• Ужгород – 3 (розклейка); 
• Харків – 8 (розклейка, 1 безпідставне затримання за те, що йшов на зустріч з Януковичем); 
• Херсон – 2 (розклейка, 2 штрафи по 17 грн.); 
• Чернівці – 10 (5 – розклейка, 1 – участь у вуличних акціях, 5 – вручення звернення чле-

нам ТВК); 
• Чернігів – 12 (11 – розклейка, 1 – організація вуличних акцій). 
Метою подібних дій було залякування найбільш свідомої та активної частини електорату, 

вилучення її впливу з активного поля виборчого процесу. Порушуючи право на інформацію, вла-
дні ЗМІ подавали матеріали щодо затримань активістів «ПОРИ» заангажовано, намагаючись ство-
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рити їй імідж терористичної організації, яка нібито готує серію вибухів на виборчих дільницях. 
Саме активістів «ПОРИ» намагаються звинуватити в зберіганні та розповсюдженні фальшивих 
грошей, якими нібито розрахувалися ющенківці зі студентами під час студентського віче в Києві. 
Дії «ПОРИ» влада намагалася пов’язати з «Нашою Україною» та прихильниками В.Ющенка, 
підкреслюючи їх націоналістичну спрямованість. 

Апогеєм тенденції силового тиску стало використання владою органів МВС. Міліцією пору-
шувались кримінальні справи проти активістів штабу «Нашої України», ці органи обмежували сво-
боду пересування, затримуючи з різних причин автобуси з громадянами та журналістами, які пря-
мували на опозиційні мітинги чи просто до столиці. 

Особливо напруженою ситуація з правами людини стала напередодні 31 жовтня. Великі групи 
людей з невідомою метою, без повідомлення справжньої цілі, вивозилися та розташовувалися в 
таборах під Києвом у період з 28, 29 по 31 жовтня. Про це, наприклад, повідомляв у своїй заяві 
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини. Це привернуло увагу правозахисних 
організацій, які вбачали в таких діях невідомих осіб пряму загрозу життю та безпеці громадян, 
обмеженню пересування. Як і в ситуації з обмеженням руху авто, нерідко автоколони з людьми, 
які їхали до таборів, супроводжувала міліція, що дає підстави стверджувати про причетність до 
цих подій представників влади. У цей же період зафіксовано пересування Україною потягів з 
людьми, які використовувались владою для відпрацювання фальсифікації результатів виборів з 
використанням відкріпних посвідчень. Усе це дало підстави правозахисним організаціям, зокрема, 
Українській Гельсінській спілці з прав людини, вже після першого туру констатувати такі пору-
шення прав людини та основних свобод: 

– протягом передвиборчого процесу відбувалося системне переслідування та залякування 
представників окремих асоціацій, зокрема, громадської кампанії «ПОРА» та громадських органі-
зацій «Студентська хвиля», «Студентське Братство Львівщини», а також студентів Національного 
Університету Києво-Могилянська Академія, що говорить про недотримання Україною статті 11 
Європейської конвенції з прав людини; 

– відбувалося значне перешкоджання вільному руху людей у країні. У день виборів та в дні 
проведення масових акцій опозицією представники влади значно обмежили конституційні пра-
ва громадян та призвели до порушення Україною статті 2 Протоколу 4 до Європейської конвен-
ції з прав людини; 

– істотні обмеження свободи зібрань на тлі виборчого процесу та процесу голосування свід-
чать про недотримання стандартів щодо цієї свободи, закріплені як Конституцією України, так і 
визначені статтею 11 Європейської конвенції з прав людини; 

– практикою правоохоронних органів було масове затримання громадських активістів під 
час візитів у різні регіони України кандидата в Президенти України та Прем’єр-міністра Віктора 
Януковича; це відбувалося, як правило, без висування їм звинувачень, чи висування повніс-
тю абсурдних або неправдивих звинувачень, що свідчило про недотримання Україною статті 5 
Європейської конвенції з прав людини. 

Починаючи з 31 жовтня – проведення першого туру виборів, порушення прав людини по-
чали набувати системного характеру щодо їх поширення в геометричній прогресії, приймати бру-
тальних форм. Найпоширенішими були порушення, пов’язані з письмовими неточностями в спи-
сках виборців. Наявні факти говорили про те, що вони могли виникнути з причини сприяння чи 
осмисленого ігнорування появи таких помилок з боку представників влади. 

Представники чисельних правозахисних структур, спостерігачі від кандидатів та міжнародні 
спостерігачі фіксували чисельні порушення з відкріпними посвідченнями та використанням го-
лосування на дому з метою фальсифікування результатів виборів. У переважній більшості випа-
дків порушення ініціювалися командою провладного кандидата. Численні міжнародні західні 
спостерігачі висловили свою занепокоєність наявністю масових порушень під час голосування. 
На противагу їм, спостерігачі від СНД наполягали на тому, що перший тур виборів пройшов без 
значних порушень. Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген За-
харов у заяві від 11 листопада 2004 року констатував: «наявна на сьогоднішній день інформація 
дає нам право говорити про системність та санкціонованість державою наведених вище пору-
шень громадянських та політичних прав людини. Причому з кожним днем перелік таких пору-
шень більшає. Усе це свідчить про ігнорування високими посадовцями країни європейських цін-
ностей та міжнародних стандартів прав людини, на дотриманні яких вони не так давно наголо-
шували.» 
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Події листопада-грудня стали заключною фазою президентських виборів в Україні. Вража-
юча динаміка їх розвитку випередила найсміливіші прогнози політологів. «Помаранчева рево-
люція» довела, що влада не може визначати за виборця результати виборів. 

Другий тур виборів засвідчив ще більш брутальні порушення прав людини. Неточності в 
списках набули ще більш широкого масштабу. Непоодинокими були випадки, коли, знаючи про 
політичні погляди людини, її навмисне не включали до списків. Велика кількість померлих, осіб, 
що виїхали з країни, і, навіть, не громадян України, які були включені до списків, надмірна кіль-
кість відкріпних посвідчень, яку фіксували навіть в найвіддаленіших селах, свідчила про викори-
стання командою провладного кандидата брудних технологій. 

Так, наприклад, у Миколаєві кількість заяв від осіб, що бажають проголосувати вдома, на 
окремих ДВК сягала 1000-1500, що складало до 30% числа виборців. 

Затримки з подачею та аналізом інформації у ЦВК, скандал навколо паралельного сервера в 
Адміністрації Президента, який корегував надходження даних, посилив підозру суспільства що-
до брутальної підробки реального народного волевиявлення. Відразу після виборів люди вийшли 
в Києві на Майдан Незалежності з метою підтримки свого вибору. Після того, як голова ЦВК 
оголосив перемогу В.Януковича, все українське суспільство вийшло на майдани міст, щоб захис-
тити демократичний вибір України. Спроба продемонструвати демократичну оболонку виборів, 
наповнюючи її тоталітарним змістом, виявилась провальною. 

Майдани, які стояли по всій Україні, засвідчили розуміння переважною більшістю українсь-
ких виборців своїх громадянських прав. Ланцюгова реакція спротиву незаконним діям влади 
охопила всі політичні інститути країни. Рівень розуміння демократії, заявлений Майданом, ви-
магав адекватної відповіді. Під тиском громадянського суспільства резолюції про недовіру ЦВК 
приймають більшість місцевих рад обласних центрів. Верховна Рада України оголошує недовіру 
всьому складу Центральної виборчої комісії та її голові Сергію Ківалову, а Верховний Суд Укра-
їни визнає результати другого туру виборів недійсними. Пряма трансляція судового засідання 
Верховного Суду засвідчила утвердження в Україні судової гілки влади як самостійної інститу-
ції. Трансляція процесу без купюр у прямому ефірі засвідчила прорив у сфері громадянських та 
політичних прав людини. 

В Україні народжувалися нові течії в суспільстві – з повагою до закону та прав людини. 
Україна опинилась в центрі уваги світової громадськості, яка співчувала демократичним нама-
ганням українського народу та надавала йому моральну підтримку. Переголосування другого ту-
ру виборів загалом пройшло більш спокійно, ніж попередні, і засвідчило переконливу перемогу 
В.Ющенка. Трансляція судового процесу щодо оскарження результатів переголосування, ініційо-
ваного представниками кандидата в Президенти В.Януковича, ще раз засвідчила, що Верховний 
Суд України стоїть на позиції верховенства права і здатний захистити інтереси громадян. Наре-
шті, ЦВК оголосила переможцем В.Ющенка. Верховний Суд України поставив крапку в цьому 
складному виборчому марафоні, підтвердивши своїм рішенням законність перемоги народного 
президента. Мільйони українців сприйняли це як запоруку того, що віднині права людини в Украї-
ні є усвідомленою найважливішою цінністю, і влада має з цим рахуватися. 

Нижче наведені окремі події, пов’язані з дотриманням прав людини під час виборів Прези-
дента України 2004 року, які істотно вплинули на суспільно-політичне середовище держави. 

2. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОТЕСТІВ 

Одними з брутальних порушень прав людини під час виборів, зафіксованих правозахисними 
організаціями, були події навколо студентських протестів. 

Влада, розуміючи, що студентство є найбільш активною частиною виборців, намагалася зро-
бити все, щоб залякати й підкорити студентство. Резонансною подією стала акція сумських студен-
тів, які з квітня 2004 року почали мітингувати ти надсилати звернення з приводу незгоди з рішен-
ням Президента України про створення на базі 3-х вищих навчальних закладів Сумського націона-
льного університету. 28 червня в День Конституції вони в центрі м. Суми по вул. Соборній розбили 
наметове містечко. За даними Інтернет-видання РУПОР, за місяць його існування на мешканців 
табору було здійснено три напади із застосуванням невідомих хімічних речовин, студентів забирали 
до лікарень, одного навіть в реанімацію. Міліція, яка постійно чергувала біля табору, не реагувала 
на молодиків кримінальної зовнішності, що чинили провокації проти студентів мало не щодня. 



ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2004. ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 204

Сумські студенти поставили ультиматум Президентові Л.Кучмі, строк якого витікав 1 серп-
ня. Цього дня близько 2-ї ночі міліція, увірвавшись в містечко провела обшук, погрузила всіх в 
машини і відвезла у відділок міліції, де більшість було затримано до ранку. Студентів тримали, 
не висуваючи звинувачень на їхню адресу. Наступного дня мітингуючих студентів оточили 
озброєні загони міліції, які згодом прийняли участь у захопленні табору. Але студенти змогли 
вистояти і заставили владу відступити. Студенти звернулися до всіх правозахисних організацій з 
проханням підтримати їх і не залишати наодинці з роздратованою владою. Українська Гельсінська 
спілка з прав людини зробила заяву на підтримку сумських студентів, їх підтримали лідери опо-
зиційних партій та відомі народні депутати. 

Відстоюючи свої права, студенти здійснили піший похід на Київ. На кордоні Сумської та 
Полтавської областей колону студентів перестріли 3 автобуси (2 порожні, третій – з людьми в 
цивільному). Операцію очолював начальник УМВС України в Сумській області генерал-майор 
Микола Плеханов, заступник голови ОДА Соколов, які пред’явили учасникам пішого походу рі-
шення Роменського суду про заборону рухатися по території району пішими колонами. Далі від-
булося масове незаконне затримання студентів, частині вдалося втекти. Разом зі студентами за-
тримали народного депутата В.Кириленка та політичного оглядача агентства ділової інформації 
«Контекст» Є.Кузьменка. Батьки та вчителі затриманих студентів пікетували Сумську облдерж-
адміністрацію. На захист студентів Українська Гельсінська спілка з прав людини зробила заяву, 
у якій вимагала від міліції припинити займатися політикою та дотримуватися фундаментальних 
прав і свобод людини. На підтримку цього руху було створено комітет матерів та громадський 
комітет підтримки студентів і викладачів, які допомагали студентам вистояти. 

Спротив сумських студентів та позиція громадськості змусили Президента Л.Кучму відмі-
нити своє рішення про об’єднання трьох сумських вузів у єдиний Сумський національний універ-
ситет. І хоча Президент пояснив, що рішення було прийняте під тиском, це була перемога громад-
ської думки над інтересами можновладців. 

Взагалі, у виборчому процесі 2004 студенти стають улюбленою мішенню влади. Випадки за-
тримання студентів мали місце у Вінниці (за даними Вінницької Правозахисної Групи), тиск на 
студентів з загрозою відрахування відбувається у Сєверодонецьку, Луганську, Ніжині, Донецьку. 
Наводимо лише деякі факти. 

Найбільш розповсюдженим порушенням політичних прав студентів стала негласна заборона 
вступати до опозиційних політичних партій. Так, у Східноукраїнському національному універ-
ситеті, до студентів, щодо яких випадково стало відомо, що вони є членами, хоча й офіційно за-
реєстрованих Міністерством юстиції України, але опозиційних до існуючої влади партій, вико-
ристовувався психологічний тиск. Це проявлялося в різних формах, як-от: у викликах до декана-
тів і ректорату, у телефонних дзвінках батькам або в погрозах з боку керівництва навчального 
закладу. Часто можна також було чути з боку викладачів погрози щодо виникнення проблем у 
навчанні, які потім реалізовувалися в упередженому виставленні оцінок цим студентам. При 
розподілі бюджетних місць серед обдарованих студентів до магістратури викладачами бралася 
до уваги їхня партійна приналежність. Подібні дії з боку керівництва адміністрацій вузів прямо 
суперечать законодавству, зокрема, частині 3 статті 8 закону України «Про освіту», що проголо-
шує: «Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що 
діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в навчально-виховному 
процесі». 

Приниження людської гідності студента і одночасно обурення довелося відчути тим студен-
там-політологам СНУ ім. Володимира Даля, що мали проходити практику по спеціальності в по-
літичних партіях. Студентам в грубій формі було заборонено проходити практику в нецентрист-
ських і не провладних за змістом своєї діяльності партіях, крім того, їх було направлено за наказом 
до осередків «Партії регіонів» і місцевої громадської організації «Регіон», що тісно співпрацює з 
цією партією, у тій кількості, що майже відповідала кількості всієї групи. Безсоромне використан-
ня студентів як безкоштовної робочої сили в агітаційних заходах спостерігалося протягом усього 
часу проходження практики в осередках «Регіонів». 

На період виборів навіть відвідування студентами розважальних заходів набуло примусово-
обов`язкового характеру, бо влаштовувалися вони цим часом виключно на підтримку кандидата 
від влади, де здійснювалася також і непряма агітація за нього. Майже щотижня студенти безкош-
товно в стінах університету отримували молодіжну студентську газету, у якій неозброєним оком 
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можна було помітити елементи агітації за кандидата від влади, що теж порушує ті норми закону, 
у яких проголошено заборону на здійснення агітації в учбових закладах. 

Прямі заклики голосувати за Януковича майже щодня лунали в стінах університетів з вуст 
викладачів. «Обов’язок студентів національних університетів – голосувати за кандидата від вла-
ди. Чи ви думаєте, що вам просто так стипендії підвищили?» – повторювали викладачі, декани, 
проректори з метою схилити непокірну студентську молодь на свій бік. 

До речі, студенти активно використовувалися не лише в якості об`єкту для агітації, але і як 
ресурс для її здійснення. Студенти, що залучалися до агітації за Віктора Януковича, звільнялися 
від навчальних занять, у той час як відвідуваність лекцій і семінарів всіма іншими студентами 
жорстко контролювалася. Пропуски занять без поважних причин представники адміністрацій ву-
зів перед виборами обґрунтовували лише тим, що начебто студенти працюють на «опозицію» та 
беруть активну участь в політичних заходах від опозиційних кандидатів на пост Президента 
України. 

Керівництвом вищих навчальних закладів для студентів у передвиборчий період створюва-
лися умови для «стукацтва» та доносів, адже викладачі, декани та проректори часто пропонували 
їм доповідати про начебто заборонену політичну діяльність окремих студентів, якщо така була 
помічена. Такими діями перекреслювали споконвічні моральні цінності взаємоповаги і взаємо-
допомоги, толерантності і довіри. 

Так, прес-служба Донецького регіонального штабу Віктора Ющенка повідомляла про відра-
хування Тетяни Суворової, яка була спостерігачем від Віктора Ющенка на одній з дільниць тери-
торіального округу №60 у м. Шахтарську Донецької області, з місцевого педагогічного училища. 

Причому зроблено було це без жодних підстав: дівчина добре навчалася та регулярно відвіду-
вала заняття. Директор училища ж у розмові з Тетяною взагалі заявив, що для неї було б кращим 
виїхати з міста. 

Про тиск з боку викладачів та керівництва навчальних закладів після дня голосувань заявля-
ли й донецькі студенти, котрі активно підтримали опозиційного кандидата. Переважно це спосте-
рігалося в технікумах та училищах обласного центру. 

У Луганську відрахуванням молодих людей не обмежувалися – їх били за політичні погля-
ди. Одним з прикладів цього є напад на студента Луганського національного університету Костян-
тина Косенка. Його побили, забрали документи, а потім ще й відрахували з вузу. 

Не вплинули ні на викладачів, ні на правоохоронців заяви міністра освіти і науки України Ва-
силя Кременя про заборону відрахування студентів за політичні погляди та політичну діяльність. 

У Сумах зранку 22 грудня 2004 року працівники обласного управління МВС затримали ак-
тивіста студентського руху протесту Андрія Котиля, не пояснивши причини своїх дій. Як повід-
омляло Студентське братство Сум, хлопця забрали просто із занять у кооперативному технікумі, 
де він навчається. На прохання пред’явити повістку, працівник УМВС відповів: «Я твоя жива 
повістка», після чого Андрія для «бесіди» відправили в обласне управління МВС. У нього вилу-
чили мобільний телефон, і зв’язатися з ним було неможливо. 

Як з’ясувалося пізніше, причиною стала записка, яку хлопець написав півтора місяці тому на 
мітингу проти голови облдержадміністрації Володимира Щербаня. На цьому заході організатори 
запропонували усім охочим написати побажання і рекомендації сумському губернатору, які по-
тім йому передали. А. Котиль у своєму посланні порекомендував керівнику області «намалювати 
зеленкою хрестика в себе на лобі». Співробітники обласного УМВС побачили в цьому факт спроби 
вчинити замах на вбивство Володимира Щербаня. 

Взагалі ж у цій виборчій кампанії правоохоронними органами до студентів застосовувалися 
затримання та залякування, обшуки в гуртожитках з виселенням або погрозами виселення, підки-
дання вибухівки і фальшивих грошей та порушення кримінальних справ, виключення з вузів тощо. 
Такими методами влада намагалася залякати прихильників кандидата в Президенти В.Ющенка й 
не допустити їх активних громадянських проявів. З іншого боку, помітним було намагання влади 
згуртувати навколо себе молодіжні організації так званого «демократичного напрямку». Спільно 
з офіційними студкомами та профкомами вони робили заяви, у яких закликали не приймати 
участь в «сумнівних акціях опозиції». До масових порушень прав студентів неодноразово привер-
тали увагу у своїх заявах Міжнародна Гельсінська федерація прав людини, Харківська правозахис-
на група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Чернігівський громадський комітет захис-
ту прав людини та інші правозахисні організації. 
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3. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КАМПАНІЇ «ПОРА» 

Ядром студентського спротиву незаконним діям влади під час виборчої кампанії стала гро-
мадянська кампанія «ПОРА». В основу її діяльності було покладено ненасильницькі принципи, а 
за мету поставлено відстеження порушень діючого законодавства у виборчому процесі та їх при-
пинення шляхом знову ж ненасильницьких дій. 

За даними, які наводилися координатором цієї організації Михайлом Свистовичем, з часу 
виникнення громадянська кампанія «ПОРА!», яка швидко сформувала свої осередки у всіх регі-
онах України, провела 4 загальноукраїнських розклейки («Що таке кучмізм?», розшифровка ку-
чмізму («Кучмізм – це корупція», «Кучмізм – це злочинність», «Кучмізм – це безробіття», «Куч-
мізм – це злидні», «Кучмізм – це безнадія»), «ПОРА перемагати» і «Кучмізм – це Я»), 174 вули-
чних акції в 53 населених пунктах (серед них пройшли одночасно в кількох регіонах України 
«Обличчя кучмізму», «Десятиліття кучмізму в Україні», «ПОРА згадати Конституцію», «Студент-
ська солідарність» (акція солідарності з сумськими студентами), в тому числі у Києві, Сімферо-
полі, Севастополі та 22 обласних центрах, акція проти знесення наметового містечка в Сумах, 
акція проти арештів учасників походу сумських студентів, акція святкування перемоги сумських 
студентів «Купи собі диплом», «Не дай себе купити», «Ні – терору в Україні», «Міліція – з наро-
дом»), 23 акції спільно з іншими організаціями в 8 населених пунктах, активно допомагала сум-
ським студентам під час їх протесту проти об’єднання вузів. 30 вересня була проведена наймасо-
віша акція «ПОРА обирати чесно», коли по всій Україні активісти кампанії вручили звернення-
попередження членам територіальних виборчих комісій. 

За час діяльності було 150 випадків затримання правоохоронними органами активістів кам-
панії (за розклейку листівок, участь у вуличних акціях, розповсюджування агітаційних матеріа-
лів, малювання графіті й навіть без будь-яких підстав). Сотні активістів «ПОРИ» були затримані, 
дехто з них – декілька разів. 

Серед репресивних заходів, які влада застосовувала до «ПОРИ» – виключення з вузів, обшу-
ки в гуртожитках та виселення, масові затримання, адмінпокарання, виклики на бесіду в СБУ, де 
їх вмовляли припинити політичну активність, підкладання вибухівки, фальшивих грошей з пода-
льшим порушенням кримінальних справ. Так, у інформаційному бюлетені «Права людини» № 35, 
2004 наводяться приклади переслідувань активістів «ПОРИ» в Івано-Франківську і Чернігові (зрив 
проведення акцій та побиття активістів), Луцьку, Луганську, Донецьку та Кіровограді (погрози 
та переслідування з боку кримінальних елементів). 

Найбільш кричущі випадки переслідувань сталися в Кіровограді, Миколаєві, Полтаві, Хар-
кові та Сумах. У Кіровограді активіста кампанії невідомі вивезли до лісу, де одягали на голову 
мішок, погрожували ножем та побили. У Миколаєві під час малювання графіті міліція затримала 
активіста кампанії, жорстоко побила, а суд засудив його до 5 діб адміністративного арешту. 
У Полтаві затриманого під час розклейки листівок «Кучмізм – це Я» активіста засудили на дві 
доби адмінарешту, не повідомивши про це родичів. При цьому йому влаштували тотальний мо-
ральний терор, а також тримали в таких умовах, що хлопець після перебування за гратами потра-
пив до лікарні. Двом затриманим у Сумах під час акції протесту сумських студентів активістам 
спочатку підкинули гранати під час затримання, потім оголосили, що це – учбові гранати, а в них 
під час обшуку знайшли холодну зброю та наркотики, порушили кримінальну справу, запрото-
рили за грати, але через два дні випустили. Гранати, холодна зброя та наркотики десь зникли. 
У Харкові двох активістів «ПОРИ» затримали одразу після отримання ними посилки в «Автолюк-
сі», насильно посадили в різні машини і повези в Ленінський райвідділ, мовляв, треба дізнатися, 
чи немає в тій посилці чогось кримінального. При цьому у них ще в машинах забрали паспорти. 
Хлопців протримали в райвідділі декілька годин, агітацій матеріали «ПОРИ», які були передані 
«Автолюксом» – наліпки, листівки, тощо – забрали і відпустили. Проте виявилося, що в їхніх па-
спортах вирвана 11 сторінка – з даними реєстрації. Скарга в прокуратуру з цього приводу досі за-
лишилася без відповіді. 

Окрім того на активістів кампанії «ПОРА!» чинився моральний тиск. У Луганському універ-
ситеті проректор провела обшук у кімнаті студента за його відсутності й загрожувала виключен-
ням за те, що знайшла там законно надруковану, але опозиційну пресу. Активістку з Херсону, яка 
подала до суду на голову обласної держадміністрації Довганя за агітацію за кандидата в прези-
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денти Януковича (посадовим особам державної влади заборонено вести агітацію), директор ін-
ституту погрожував виключити, як й іншу активістку, яка виступила свідком на суді. Активіста 
«ПОРИ!» виключили з другого курсу Кіровоградського державного педагогічного університету. 

Міліції та державним чиновникам постійно надходили вказівки вишукувати активістів кам-
панії. Наприклад, дільничні міліціонери шукали таких у гуртожитках Києво-Могилянської Ака-
демії та Чернігівського державного педагогічного університету, попереджаючи, що, якщо таких 
виявлять, то виселять. У багатьох містах правоохоронці зупиняли активістів кампанії на вулиці 
під приводом перевірки документів або начебто схожості на розшукуваних злочинців. При цьо-
му міліціонери записували прізвища та місця навчання або роботи активістів. Також активістів 
кампанії «ПОРА!» час від часу викликали на профілактичні бесіди, де залякували та погрожува-
ли. Наприклад, багато таких бесід відбулося у Феодосії. 

Харківська правозахисна група, Фонд допомоги жертвам порушень прав людини, Українська 
Гельсінська спілка з прав людини, Вінницька правозахисна група, Чернігівський громадський 
комітет захисту прав людини надавали адвокатську допомогу по ряду випадків переслідування 
правоохоронними органами членів кампанії. 

Як повідомляє Інформаційний бюлетень «Права людини» № 35, 2004, у Харкові 17 листопада 
2004 року було незаконно затримано 6 активістів «ПОРИ» (5 киян та 1 харків’янин). Вони провели 
ніч у Дзержинському райвідділі внутрішніх справ, а на наступний день відбувся суд, який роз-
глядав протокол про адміністративне порушення за статтею 185 частина 2 КпАП. Хлопців захищав 
адвокат Володимир Зінченко, запрошений Харківською правозахисною групою в межах проекту 
надання правової допомоги жертвам порушень прав людини. Було заявлено клопотання про ви-
клик працівників внутрішніх справ у зв’язку з їхніми незаконними діями: адвокат доводив, що 
підстав для затримання не було. У той же день активісти «Пори» були звільнені, а розгляд 
справи перенесено. Пізніше було ще два судових засідання по цій справі, і 7 грудня винесено 
остаточне рішення: активісти «Пори» були звільнені від адміністративної відповідальності, суд 
обмежився усним зауваженням. 

За повідомленням Інтернет-видання РУПОР, 23 жовтня було затримано учасника громадян-
ської кампанії «ПОРА!» Володимира Закалюжного, під час розповсюдження ним на концерті ли-
стівок, що критикують діяльність Віктора Януковича. Його було доставлено у Шевченківський 
відділок міліції в м. Києві й пред’явлено звинувачення в крадіжці мобільного телефону. Адвокат 
«Фонду правової допомоги жертвам порушень прав людини» Української Гельсінської спілки з 
прав людини Ганна Юдківська оскаржила дії правоохоронців, домоглася звільнення Закалюжно-
го з-під варти. 19 листопада 2004 року кримінальну справу відносно Володимира Закалюжного 
було закрито за відсутністю події злочину. Зараз триває розгляд скарги Закалюжного на непра-
вомірні дії правоохоронців з вимогою відшкодування йому заподіяної шкоди. 

Найбрутальніші переслідування активістів «ПОРИ» відбувалися в Донецьку. За повідомлен-
ням інформаційного бюлетеню «Права людини» № 34, 2004, 10 грудня було розгромлено наметове 
містечко. Погромників було 100 осіб, вони мали кримінальну зовнішність. Було побито журналіс-
та Сергія Ваганова, а камеру, якою проводилась зйомка, було знищено. 11 грудня 2004 року в при-
міщенні Ворошиловського відділку міліції м. Донецька невідома особа (можливо співробітник мі-
ліції) накинулась з загрозами на активіста «ПОРИ» Остапа Кривдика за те, що він спілкувався укра-
їнською мовою. Це відбувалося в присутності журналістки газети «Салон» ті інших активістів, які 
подали з цього приводу відповідну заяву в міліцію. 

Затримання відбувалися ще в ряді українських міст, про що зробила заяву відома неурядова 
організація «Міжнародна амністія». 

Андрій Кулібаба, активіст вінницького відділу молодіжної опозиційної ініціативи «ПОРА», 
був затриманий міліцією 20 жовтня без будь-яких пояснень. 21 жовтня йому було призначене 
покарання відповідно до положень Кодексу про адміністративні правопорушення за «умисну не-
покору вимогам міліції» у вигляді 10 діб арешту. Було оголошено, що він штовхнув співробітника 
міліції й відірвав з його форми ґудзика. 23 жовтня його раптом було звільнено, і повідомлено про 
заміну арешту штрафом. 

Олександра Пугача було затримано у Вінниці 21 жовтня, і притягнуто до суду за начебто 
відмову назвати своє ім’я співробітнику міліції, проте покази свідків розходилися, і його було 
звільнено (визнано невинуватим). За кілька хвилин, коли він стояв на східцях будівлі суду, його 
знову затримали на очах у свідків, утримували у відділку міліції протягом чотирьох годин і по-
тім повідомили, що проти нього відкрито кримінальну справу за складом злочину «хуліганство». 
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У Кіровограді 21 жовтня переодягненими міліціонерами був затриманий Олександр Тищенко 
у той час, як він збирав листівки й наліпки, випущені ініціативою ПОРА для їх поширення. Його 
також звинуватили в «умисній непокорі працівнику міліції», проте провадження у справі було 
зупинене, і його звільнили 25 жовтня. 

14 жовтня міліція заявила про виявлення обладнання для створення вибухових пристроїв у 
центральному офісі організації «Жовта ПОРА» у Києві, хоча протягом першого обшуку за участі 
третіх осіб не було виявлено нічого, і обладнання «знайшли», лише коли міліція проводила об-
шук в приміщенні самостійно. Після цього відбулися інші обшуки і в Чернігові. Учасник кампанії 
«ПОРА» Олександр Ломако був затриманий за звинуваченням у зберіганні вибухових речовин, 
що могло потягти за собою ув’язнення від двох до п’яти років. Міліція начебто знайшла в його 
квартирі речовину коричневого кольору, яка може бути вибухівкою. Проти нього була порушена 
кримінальна справа. Тільки втручання Чернігівського громадського комітету захисту прав люди-
ни, та адвокатська допомога, яку надавав член ЧГКЗПЛ адвокат Олександр Трофимов, урятували 
хлопця від в’язниці. 

Підсумовуючи наведені приклади, хочемо наголосити, що активістів «ПОРА» було врятова-
но від масових розправ та ізоляції в місцях позбавлення волі завдяки широкому втручанню гро-
мадськості та правозахисних організацій, і громадянська кампанія «ПОРА» змогла зробити свій 
внесок у події виборів 2004 року в Україні. 

4. ПРОТИПРАВНІ ДІЇ МІЛІЦІЇ 

Вибори 2004 засвідчили небезпечну тенденцію втягування міліції в політичні ігри. Про вико-
ристання співробітників МВС для залякування виборців свідчать численні факти порушень прав 
громадян України. 

Ще задовго до виборів на одному з пленарних засідань Верховної Ради України було заслу-
хано доповідь першого заступника міністра внутрішніх справ Михайла Корнієнка «Про стан ре-
формування та законодавче забезпечення діяльності правоохоронних органів в Україні». Тоді ви-
ступаючий зазначив: «Нас справедливо критикують за недотримання прав при здійсненні опера-
тивно-службової діяльності». За його словами в структурі МВС було введено посаду радника 
міністра із захисту прав людини, а також створено громадську раду з відомих громадських діячів, 
народних депутатів, науковців, осіб, які мають великий авторитет у суспільстві. За його словами, 
аналогічні ради створювалися в регіонах. Але такі публічні заяви про демократичність та прозо-
рість діяльності міліції суттєво розходилися з виборчою практикою. 

Під час виборчого процесу міліцію використовували для залякування інакомислячих, неза-
конного затримання, обшуку, обмеження свободи пересування (затримання автотранспорту, який 
перевозив людей на опозиційні мітинги), обмеження свободи слова та права на мирні мітинги і 
збори, здирання наліпок, арешту тиражів опозиційної преси, завдання шкоди здоров’ю під час 
затримання представників опозиції, побиття довірених осіб кандидатів, незаконного стеження за 
кандидатом В.Ющенком, ведення агітації за провладного кандидата тощо. Так, інформаційний 
бюлетень «Права людини» №31, 2004 наводив наступні факти, зафіксовані харківським регіона-
льним штабом В.Ющенка: 

6 листопада 2004 року під час проведення в Харкові, на площі Свободи, всеукраїнської акції 
«Народ не подолати» – співробітник Харківського управління міліції, полковник Є.Жеребцов, 
загрожував фізичною розправою представникові регіонального штабу В. Ющенко, кореспонден-
тові газети «Разом» Ю.Шишкіну (кореспондентське посвідчення № 26 К). Це трапилося після то-
го, як Шишкін знімав на відеокамеру численних співробітників міліції, у тому числі й керівників 
міліції міста, що чомусь знаходилися на площі недалеко від місця проведення мітингу. Кореспо-
ндент знімав і автобус з оригінальною рекламою: «Ми разом змінимо життя на краще – Партія 
Регіонів». Але в цьому автобусі чомусь знаходилися працівники міліції з щитами і кийками. 

Також співробітники міліції намагалися втручатися в хід проведення мітингу, погрожуючи 
його закрити «через агітаційність на користь одного з кандидатів у Президенти». 

Міліціонери неодноразово травмували прихильників опозиційних кандидатів у Президенти. 
21 серпня в Дзержинському районі Харкова біля станції метро «23-го серпня» за розповсюд-

жування опозиційних газет був побитий ветеран Великої Вітчизняної війни Василь Іванович Со-
колов. 
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4 жовтня співробітниками муніципальної міліції біля будинку Ленінського райвиконкому 
був побитий Костянтин Канішев, довірена особа кандидата в Президенти Михайла Бродського. 

12 жовтня побитий одягненими в цивільне співробітниками транспортної міліції Юрій Агі-
балов, що став на захист студентів, незаконно затримуваних на Привокзальній площі. 

29 жовтня співробітниками Фрунзенського РВ УМВС міста Харкова був побитий заступник 
начальника регіонального штабу Віктора Ющенко, помічник народного депутат В. Філенка – Ігор 
Король. 

У одному зі своїх дайджестів Чернігівський громадський комітет захисту прав людини на-
водить факт побиття працівниками міліції О.Демчука, довіреної особи кандидата в Президенти 
О.Мороза в Чернігівській області. 

Такі випадки відбувалися на теренах всієї України, що дає підстави говорити про системність 
вищезазначених порушень та їхню санкціонованість вищими посадовими особами держави. 

Декілька фактів, які ілюструють дії міліції в Києві. 
Найбільш резонансним випадком можна назвати побиття 23 жовтня працівниками міліції, 

що були в цивільному одязі, осіб, які пікетували ЦВК. Після цих осіб «швидка допомога» забра-
ла 12 чоловік із черепно-мозковою травмою. Тоді близько 22:50 колона людей, у якій нараховув-
алося приблизно 50 осіб, підійшовши до ЦВК, кинулася в розсип і почала бити молотками і пляш-
ками демонстрантів, що стояли біля державної установи. Народним депутатам з фракції «Наша 
Україна» Давиду Жванії, Юрію Павленку й Олександру Третьякову вдалося затримати трьох на-
падників. Двоє з них мали посвідчення міліцейського спецпідрозділу й табельну зброю. Затрима-
них поклали на підлогу в холі ЦВК. До того, депутати Зінченко і Третьяков змогли затримати 
начальника київського УБОЗ Гошовського, який, за їхніми словами, керував спецоперацією нападу 
на демонстрантів. 

Пізніше правоохоронців, що брали участь у побитті мирних людей, було нагороджено чи 
підвищено в званнях. Представники МВС спростували, що ці особи були працівниками міліції, 
незважаючи на очевидні докази їхньої причетності. Про порушення кримінальної справи за цим 
випадком не повідомлялося. Скоріше за все, воно й не проводилося. У той же час відбулася су-
тичка між народними депутатами «Нашої України» з представниками спецпідрозділу, що блоку-
вав вхід до ЦВК, де вирішувалося питання про утворення 400 виборчих дільниць у Росії. Очевид-
но, це було зроблено з метою розглянути це важливе питання про 1 млн. голосів у Росії без пред-
ставників від кандидата в Президенти Ющенко. 

23 липня 2004 було розігнано мітинг-пікетування біля Будинку кіно. 
Активіст «Нашої України» Вадим Гладчук кілька разів викликався в Київське міське 

управління внутрішніх справ за скаргу, яка стала підставою для декількох запитів народних де-
путатів України Ю.Луценка та Ю.Павленка. 

20 серпня 2004 року пролунав вибух на ринку в Троєщині. Міліція звинуватила в ньому на-
шоукраїнців. По справі міліція була задіяна в «чорному піарі» . Працівниками МВС демонстру-
вався підроблений квиток члена Української народної партії, який начебто належав одному з 
«бомбистів». 

17 вересня міліція затримала учасників мирної акції «SOS», у якій брали участь матері неза-
конно засуджених представників з Донецька, Кіровограда та Чернівців. Затриманих доставили в 
Дарницький РВ УМВС м. Києва. Тільки боротьба громадськості та правозахисних організацій за 
звільнення учасників змусила міліцію відпустити їх. 

Наводимо текст одного зі звернень, які в той період подавав Інтернет-сайт «Майдан»: 
«7 автобусів «Вольво», які належать Київському комунальному автопідприємству №1, разом 

з водіями вже декілька днів перебувають у «полоні» бази міліцейського спецназу, не то під Виш-
городом, не то біля Вишневого. 

Водії через «Майдан» звертаються до міського начальства з проханням з’ясувати, на яких 
підставах цих водіїв утримують при цьому спецназі, не виплачуючи відрядження, утримання і 
взагалі не пояснюючи причин. 

Водії просять забрати їх назад, або принаймні дозволити їм самостійно утекти з цього полону.» 
Загалом сайт «Майдан» у виборчий період розміщував інформацію про порушення міліцією 

закону майже кожні півгодини. Наводимо деякі приклади, розміщені сайтом. 
2 грудня, під час «помаранчевої революції», на київському радіоринку проходила безпреце-

дентна для Києва акція міліції. Люди в міліцейській формі ультимативно вимагали зняти всю 
помаранчеву символіку з ринку, який безплатно передав у наметове містечко 12 тисяч ліхтариків 
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та надає іншу допомогу. Працівників декількох павільйонів міліціонери змусили зняти оранжеві 
прапори, заявивши, що інакше їм не дадуть розпочати роботу. 

За повідомленням кореспонденту Інтернет-сайту Майдан, співробітники УБОЗ м. Києва про-
водили репресії проти приватних підприємців, які підтримують Ющенка. В одному торгівельно-
му центрі столиці були перевірені сертифікати якості виключно в тих підприємців, які не прихо-
вували своїх політичних симпатій. Всіх їх після цього було викликано до УБОЗ. 

21 листопада 2004 року на ДВК №56 (м. Маріуполь) виборець випадково помітив, що голова 
комісії вкидає в урну пачку бюлетенів. Він написав відповідну заяву, але у відповідь було скла-
дено акт про вчинення виборцем хуліганських дій, міліція забрала його до суду. 

Іноді дії міліції важко було відрізнити від дій звичайних бандитів. Так, жорстоким катуван-
ням з боку міліції було піддано в Луганську агітатора регіонального штабу В.Ющенка Кирила Во-
рошило (забита грудна клітина). Координатора коаліції молоді «Наша Україна» з заподіяним стру-
сом мозку за рішенням суду тримали в камері 2х2 метри на бетоні. Внаслідок струсу мозку з вух 
та носу в нього постійно текла кров, тиск підвищився, його постійно нудило. Але медична допомо-
га йому була надана лише після пікетування управління міліції студентами та мамою потерпілого. 

У Миколаєві 10 міліціонерів жорстоко побили голову Миколаївської обласної організації УНП 
Володимира Гуріна. Він знепритомнів, але до нього нікого не допускали. Лікарі констатували 
дуже низький тиск. На Одещині побили голову ТВК №140 Анатолія Чміля. 

Загальна картина участі МВС у виборах була просто жахливою. Замість відстоювання інте-
ресів громадян, міліція перетворилася на каральну машину для тих виборців, хто мав відмінну від 
провладної точку зору. Практично по всій Україні із застосуванням сил МВС відбувалося затри-
мання за встановлення наметів, розклейку агітаційних листівок, здійснювався тиск на розповсюд-
жувачів агітаційних матеріалів тощо. Отже, можна зробити висновок, що порушення міліцією 
прав людини мали системний характер. 

Наведені вище факти дають всі підстави говорити про те, що правоохоронні органи в пору-
шення Конституції України, Законів України «Про міліцію» та «Про вибори Президента України» 
активно втручались в перебіг виборчої кампанії на боці кандидата від влади, нехтуючи елементар-
ними правами людини. 

5. ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ АДМІНРЕСУРСУ 

Адмінресурс у виборчій кампанії 2004 став улюбленим важелем влади. Не дивлячись на за-
борону, яка міститься в пункті 1 статті 63 Закону України «Про вибори Президента України», по-
садовим і службовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування брати участь 
у передвиборчій агітації, працівники структур виконавчої влади всіх рівнів склали потужний агі-
таційний корпус провладного кандидата В.Януковича. Їх активність у нав’язуванні владою свого 
вибору перейшла всі межі. З початком липня до численних правозахисних структур почали над-
ходити звернення від пересічних працівників органів місцевого самоврядування про силовий тиск 
на них з боку керівництва держадміністрацій з приводу примушування виборців до підтримки 
провладного кандидата. Підписи примушували ставити на прийомі пацієнтів у лікаря, керівники 
установ – своїх підлеглих, директори шкіл – учителів та батьків, голови сільських та селищних 
рад – жителів підлеглих їм населених пунктів. Примус проявлявся також у погрозах про звільнен-
ня з роботи, які висловлювалися на адресу непокірних. 

У примусовому порядку робилось все – навіть відвідини мітингів В.Януковича. Примусовим 
методом збиралися люди на мітинги на підтримку провладного кандидата в усіх регіонах України. 
Тотальних масштабів цей процес набув на Харківщині, Луганщині, Сумщині, Кіровоградщині, 
Чернігівщині, у Донецькій та Дніпропетровській областях. У вересневому дайджесті Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини наводить типову картину візиту В.Януковича в регіон. 

«Перший приїзд на Чернігівщину прем’єр-міністра В.Януковича відбувся 11 вересня. Зустріч 
у Чернігові мала всі ознаки візиту високого урядовця в провінцію. У приміщенні обласного драм-
театру було зібрано актив області. Масовку на площі біля театру створювали біля тисячі працівників 
держустанов Чернігова, зокрема, обласної державної адміністрації, податкової інспекції, обласного 
центру по нарахуванню пенсій та допомоги, управління праці та соціальної політики, працівники 
правоохоронних структур у цивільному тощо. За інформацією, яку Чернігівському громадському 
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комітету захисту прав людини надали деякі учасники заходу, їх було зібрано в цей вихідний день 
в примусовому порядку під страхом звільнення з роботи. Перед заходом вони повинні були відмі-
титися в списку, за який відповідав представник відповідної установи. В якості компенсації всім, 
хто відвідає зустріч, було обіцяно додатковий відгул. Учасникам мітингу було роздано прапорці, 
листівки та де-комусь, навіть, футболки на підтримку кандидата в Президенти України В.Яну-
ковича. 

На нараді в драмтеатрі підіймалися питання погашення заборгованості по зарплатах та про-
позиції по бюджету.» 

«У жовтні відбувся другий візит на Чернігівщину прем’єр-міністра В.Януковича. На відміну 
від попереднього це була спроба «ходіння в народ». Народ, якого на площі зібралося за різними 
оцінками від 15 до 20 тисяч, був доставлений керівниками установ та підприємств в обов’язко-
вому порядку. Багатьох прийти просто змусили під страхом звільнення з роботи. За свідченням 
очевидців до площі прямували мовчазні колони під проводом своїх керівників. Наприклад, коло-
ну освітян очолювала начальник міського відділу освіти Лещенко Н.П. Автобусами зі всієї обла-
сті були звезенні сотні учасників з числа працівників правоохоронних органів.» 

Активіст штабу «Нашої України» в Харкові Василь Третецький у бюлетені «Права людини» 
так подає картину мітингів на підтримку В.Януковича в Харкові: 

«14 липня цього року харківська влада організувала помпезний мітинг на підтримку Віктора 
Януковича, а щоб продемонструвати до нього «народну любов», з усієї області зігнала на майдан 
Свободи понад 50 тисяч осіб, переважно бюджетників та працівників великих підприємств. Де-
легації, які організовано прибували на мітинг, розподіляли по відведених секторах, де робилися 
переклички і відмітки «добровольців». Пізніше харківський губернатор заперечував звинувачення 
у використанні адмінресурсу, посилаючись на те, що організаторами масового заходу на підтри-
мку Януковича були місцеві організації НДП. От тільки Євген Петрович забув сказати, що саме він 
очолює обласну організацію НДП, а міську – харківський мер Володимир Шумілкін, і що саме за-
вдяки їм Харківщина перетворилася у такий собі заповідник адмінресурсу, де правильні політичні 
погляди є передумовою не тільки кар’єрного росту, а й бізнесового та навіть творчого успіху.» 

Порушення норм Закону України «Про вибори Президента України» стосовно агітації знай-
шло свій найбільш яскравий вияв у розташуванні на вулицях України такої кількості біг-бордів 
на підтримку кандидата від влади, яку б не витримали виборчі фонди всіх кандидатів разом узятих. 

В одному з повідомлень Харківська правозахисна група так подає інформацію стосовно да-
ного питання. 

«Спочатку ми всі побачили неймовірну, невідповідну ніякому виборчому фонду кандида-
та, як того вимагає Закон України «Про вибори Президента», кількість біг-бордів з портретами 
В.Януковича. Харківська влада просто в приказному порядку, як написано в Конституції Украї-
ни «незалежно від форми власності», наказала кожній бюджетній організації, кожному акціонер-
ному товариству, багатьом приватним фірмам виготовити таку передвиборчу агітацію за свої 
кошти (тобто за наші з вами, бо всі підприємці візьмуть ці кошти зі споживачів). У Харкові, ті, 
хто зовсім не підтримують цього кандидата, спочатку намагалися щось приписати на цих біг-
бордах, тоді влада розпорядилася поставити по міліціонеру біля кожного. Кількість настільки 
перебільшила якість, що народ влучно перейменував біг-борди в біг-морди і… перестав на них 
звертати увагу.» 

Негативна реакція населення на такі «агітаційні маневри» влади породила в народі чутки 
про те, що в агітаційній кампанії кандидата використовується механізм фіктивної угоди, коли 
свідомо занижується до абсурдної ціна виготовленого біг-борду, а отже, бюджет не отримує при-
буток від угоди з фірмою, яка виготовила біг-борди. Про витрати бюджетних коштів свідчили 
численні повідомлення до правозахисних організацій про значні грошові суми, які під розписку 
отримували керівники установ, голови та члени дільничних комісій за замовлений владою резуль-
тат, бо масштаби не вкладалися в межі, відведені законом для виборчого фонду кандидата. Крім 
того, неофіційна передвиборча каса кандидата від влади поповнювалась шляхом відвертого шан-
тажу підприємців перевіряючими податковими та фінансовими структурами. Так, за повідомлен-
нями з Південного та Центрального регіонів, під час фінансової перевірки у підприємців знахо-
дили порушення на певну суму, а потім погрожуючи санкціями, аж до відкриття кримінальної 
справи, пропонували сплатити меншу суму на ведення виборчої кампанії В.Януковича. 

Адмінресурс працював і в питанні формування виборчих комісій. Іноді замість довірених 
осіб, списки членів комісій до ТВК подавали посадові особи. Іноді справа доходила до курйозів. 
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Так, бюлетень «Права людини» повідомляв, що такий спосіб утворення виборчих комісій призвів 
у Харкові до анекдотичних та сумних ситуацій. Так, коли поважному доценту Н., працівнику од-
ного із Національних університетів Харкова, зателефонував секретар виборчої комісії і запросив 
його на збори комісії, він ввічливо погодився. Але, коли секретар уточнив, чи саме ця поважна 
людина є представником кандидата в Президенти України Романа Козака, доцент Н. страшенно 
образився, накричав на невинного секретаря і відмовився працювати в цій комісії. В іншій комі-
сії, яку очолила представник кандидата в Президенти України Віктора Ющенка, а більшість чле-
нів комісії були призначені директором школи, у якій працює виборча дільниця, стався іншій 
конфлікт. 33 (!) члена комісії заявили, що вони всі підтримують кандидата в Президенти України 
Віктора Януковича, і вони не будуть працювати під керівництвом націоналістів! На цілком ре-
зонне зауваження голови комісії, що серед цих 33 є представники сумнозвісних Романа Козака, 
Дмитра Корчинського, Андрія Чорновола, Богдана Бойка, які на відміну від Віктора Ющенка на-
зивають себе справжніми націоналістами, 33 «бійця» за В.Януковича відповіли, що краще вони 
зірвуть вибори на цій дільниці, ніж будуть працювати під керівництвом представника Віктора 
Ющенка! 

Як зазначали працівники ХПГ, те, що адмінресурс використовувався в таких масштабах і 
приймав такі потворні форми, безумовно, перш за все, винна влада, яка, крім всього, не вміла і не 
хотіла працювати в умовах, коли потрібно виконувати норми, закладені в законі. Крім того, вла-
да була переконана, що громадянське суспільство в Україні слабке й нерозвинене, а партії не змо-
жуть достатньо сильно прореагувати на таке порушення. Як довели подальші події, влада поми-
лялася. 

Про факти використання адмінресурсу «Укрзалізницею» повідомляв правозахисник Дмитро 
Гройсман у бюлетені «Права людини» №26, 2004. Під час поїздки він звернув увагу на те, що на 
Південному вокзалі м. Києва за спинами кожного з касирів висіли плакати «Тому що». На про-
хання до адміністратора надати книгу скарг, бо агітація заборонена Законом «Про вибори Пре-
зидента України», була отримана відмова. Після того, як Д.Гройсман заявив, що терміново дасть 
з цього приводу телеграми в Генпрокуратуру, Мінтранс та ЦВК, касир з кимось довго радилась 
по телефону, наглухо зачинивши віконце каси. Потім відкрила віконце й сказала: «ми приносимо 
Вам своє вибачення, ці плакати було помилково розміщено одним з наших касирів-фанатів Яну-
ковича, зараз я при Вас це все познімаю». 

І що саме цікаве – дійсно познімала, пішла негайно в касову кімнату і зняла всі до одного 
плакати «ТОМУ ЩО...». 

Дмитро Гройсман продовжує: «Після цього каже мені: «Пане, благаю, не треба скарги, цього 
більше не буде». Я запитав, як справи в касовому залі на основному Центральному вокзалі, вона 
сказала, що не знає, бо це не її зона відповідальності. Тож пішов я туди. Звичайно, за спинами 
кожного касира, висів наш КАЩЄЙ! Тут я повівся по-іншому. 

Тупо пішов до адміністратора і попросив книгу скарг і пропозицій. Адміністратор, що зна-
ходиться в касах повернення платежів ліворуч від центрального входу у вокзал, запросила мене 
зайти до неї, спитала в чому справа. Я відмовився говорити, заявивши, що вони зможуть прочи-
тати усе, коли я закінчу. Вона почала дзвонити, збіглася купа народу, книгу не давали, мовляв, 
«а що, як Ви нам зіпсуєте книгу скарг, напишете там матюків». Я витягнув паспорт і сказав ось 
мій паспорт, якщо я буду таким ідіотом, щоби матюки тут писати – зверніться в міліцію, і я від-
повідатиму. 

Надали книгу, я почав писати скаргу. Десь вже половину написав, тут адміністратор каже: 
«ну добре, читайте уголос, бо нам же цікаво», я й почав читати. Коли вони зрозуміли, про що я, 
відбулася абсолютно парадоксальна й неочікувана мною реакція. Вони всі почали казати: «Пра-
вильно! Молодець! Цей м.... всіх дістав, скільки можна цю банду терпіти, краще б його вчора під 
поїзд кинули, і таке інше». Закінчилося це все тим, що дівчата сказали мені, щоби «як будуть 
проблеми з квитками – завжди звертався прямо до них, і вони все повирішують». Після цього я 
відправився на пошту і надіслав телеграму до ЦВК.» 

Як повідомляв правозахисник з Луганщини Олексій Свєтіков, газета «Луганчанє» опубліку-
вала відомі їй факти використання адмінресурсу на Луганщині. За твердженням газети, у робо-
чий час у багатьох трудових колективах були проведені збори, де медичні працівники, вчителі, 
держслужбовці і міліціонери довідалися, що вони одностайно підтримують Януковича. 21 липня 
в обласному управлінні МВС генерал Крижановський зібрав своїх підлеглих і повідомив їм, на 
чиїй стороні міліція. З числа ветеранів МВС була терміново створена агітбригада, якій надали 
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автомобіль. На підприємства й установи приходили рознарядки щодо того, скількох осіб необ-
хідно «поставити» для участі в мітингах. Там же виготовлялися стенди і плакати на користь 
«єдиного кандидата». Природно, за рахунок цих самих підприємств і установ... Газета розповіла 
також про дикий випадок у селі Кременського району, де голова, зібравши селян, лаконічно повід-
омив їм про потреби моменту: «Якщо хоча одна б... не проголосує за Януковича – усіх закопаю». 

За рахунок використання можливостей органів місцевої влади і місцевого самоврядування 
агітаційна кампанія Януковича виявилася найбільш могутньою: вона мала майже стовідсоткову 
підтримку комунальних ЗМІ, великі переваги в комерційних ЗМІ, почала виходити безкоштовно 
розповсюджувана газета «Регіон-Post» (з тиражем 600 тис. екземплярів), що публікувала матері-
али на його користь. У кожному місті і селищі височіли у великій кількості перетяжки, біг-борди 
і щити з рекламою за Януковича. Зовнішня реклама в Луганській області розміщається винятко-
во на користь «єдиного кандидата», хоча джерела її фінансування не розкриваються. У серпні 
почалося розкидування в поштові скриньки виборців листівок на підтримку прем’єра. Владою 
або за підтримкою влади в трудових колективах проводяться збори на підтримку Януковича, а 
для агітації за нього використовуються різні службові наради. 

На користь Віктора Януковича проведені численні масові заходи, до слова, тотожні за тех-
нологією організації. Наприклад, 26 липня на Театральній площі Луганська відбувся обласний 
форум демократичних сил Луганської області, після чого аналогічні форуми прокотилися по всіх 
містах і райцентрах області. Правда, при цьому не обійшлося й без місцевих «винаходів». На-
приклад, перед відкриттям форуму демократичних сил у Кременному була проведена своєрідна 
реєстрація учасників: організатори записували найменування «колективного учасника» (підпри-
ємства або установи) і фіксували, скільки людей від цього колективу прибуло на форум. 

26 липня о 16 годині біля будинку ДП «Луганськвугілля» відбувся мітинг прихильників Вік-
тора Януковича, учасників якого доставляли безкоштовно автобусами комунального автотранс-
портного підприємства. Після цього аналогічні мітинги пройшли у всіх містах і райцентрах об-
ласті. За інформацією, оголошеною під час форуму демократичних сил головою Луганської об-
ласної організації НДП Андрієм Черкасовим, на багатьох підприємствах обласного центра 
відбулися збори трудових колективів на підтримку Януковича. На користь інших кандидатів такі 
мітинги не проводилися. 

Але особливо «відзначився» адмінресурс при зборі підписів на підтримку В. Януковича. 500 
тисяч підписів у Луганській області були зібрані фактично за два тижні! Зразком «адаптованого» 
до вимог закону використання ресурсу в проведенні «передплатної» кампанії може служити Сє-
веродонецьке об’єднання «Азот», працівники якого ставили свої підписи не за місцем своєї ро-
боти, а безпосередньо поблизу його – біля прохідної підприємства. До цього працівників попере-
дили, що списки спочатку потраплять у відділ кадрів. У результаті процес збору підписів відбу-
вався досить жваво – біля наметів вишикувалися черги. Тут же, на «Азоті», працівників 
попередили про неприпустимість підписування за інших кандидатів. Таким чином, збір підписів 
за Януковича був довершений у найкоротший термін.» 

Адмінресурс намагався взяти під контроль навчальний процес членів дільничних комісій. 
Так Чернігівський громадський комітет захисту прав людини домовився про проведення 2-х на-
вчальних семінарів з питань виборчого законодавства по ТВО № 208 (м. Чернігів). На семінар 
головою ТВК №208 Олексієм Мекшуном були запрошені представники Деснянського та Новоза-
водського райвиконкомів м. Чернігова, які відповідали за складання списків. Велике здивування 
членів ЧГКЗПЛ викликало те, що основним лейтмотивом у роз’ясненні Закону України «Про ви-
бори Президента України» було те, що не треба звертати уваги на помилки в списках і можна 
робити виправлення в них власноруч скільки завгодно. Експерт громадського комітету з питань 
виборчого права Світлана Глущенок звернула увагу на неправильності в роз’ясненні закону і ак-
центувала увагу на відповідальності за його порушення. Наступного дня голову ТВК № 208 
О.Мекшуна викликав «на килим» відповідальний за Чернігівську область член ЦВК 
Б.Райковський, що приїхав з Києва, і суворо попередив, що навчання не повинні проводити пра-
возахисні організації. В іншому випадку його замінять на посаді голови ТВК. 

Використання адмінресурсу створювало суспільний ґрунт для порушень прав людини в усіх 
регіонах України, але фактично викликало негативну реакцію у пересічних виборців і привело до 
того, що значна їх кількість свідомо проголосувало не за окремого кандидата у Президенти, а 
проти засилля адмінресурсу. 
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6. УЧАСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

Вибори 2004 засвідчили намагання криміналітету суттєво впливати на виборчий процес. 
Шантаж та залякування активістів та виборців кримінальними структурами набув небачених для 
країни масштабів. Для впливу на виборчий процес використовувались методи, які вперше були 
застосовані в Мукачевому за рік до виборів під час обрання нового мера міста: викрадення бюле-
тенів та печаток, погроми дільниць, застосування фізичної розправи над прихильниками опозиції 
тощо. 

У таких регіонах України як Кіровоградщина та Сумщина діяльність кримінальних органі-
зованих угрупувань ледь не призвела до зриву виборів. У переважній більшості випадків влада не 
реагувала на кримінальні впливи або, навіть, потурала їм. Це свідчило про те, що інтереси кримі-
налітету та діючої влади у виборах співпадали. 

Досить яскравими є події з кримінальним присмаком, які проявили себе у виборчому окрузі 
№ 100 (м. Кіровоград). 

Так, 31 жовтня на ДВК № 91 ТВК № 100 після закінчення голосування о 1-й годині ночі під 
час підрахунку голосів міліціонер відчинив двері та впустив 6 чоловіків кримінальної зовнішності. 
Відбулися незрозумілі перемовини з головою комісії. Спостерігач від В.Ющенка почав знімати 
все на відео, але невідомі напали на нього, вириваючи відеокамеру. Після метушні з’ясувалося, 
що зникли голова, заступник та секретар комісії разом з мішком з бюлетенями. 

Голова ДВК № 79 ТВК № 100 виявилася п’яною. Печатку та повноваження, за її словами, 
вона передала невідомій особі, назвати яку відмовилась. 

На ДВК № 92 ТВК № 100 було здійснено розбійний напад. 10 чоловіків зі зброєю увірвались 
в приміщення, вистрілили в стелю, погрузили та вивезли результати голосування в декількох ав-
то. Цікаво, що їх відкрито супроводжував та підтримував у діях депутат міськради В.Бєлов. За 
таких кричущих порушень волевиявлення по округу №100 було поставлено під сумнів. 

3 листопада голова ТВК № 100 Володимир Бабій подав у відставку, мотивуючи цей крок ти-
ском на нього. 

10 листопада ЦВК припинила повноваження ТВК №100 та прийняла рішення не враховува-
ти дані округу №100. Але довірені особи В.Ющенка не погодились з таким рішенням та оскар-
жили його в суді. 

12 листопада в округу №100 було створено ТВК №100 в новому складі. 
17 листопада Верховний Суд України за скаргою народного депутата М.Катеринчука визнав 

результати голосування по ТВО № 100 дійсними, визнавши, таким чином, реальне волевиявлен-
ня громадян в окрузі № 100. 

Але вже 18 листопада прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу 
проти голови виборчого штабу «Нашої України» В.Кальченка та активістів штабу В.Ющенка за 
звинуваченням у спротиві працівникам Голованіського РВ УМВС під час виконання ними служ-
бових обов’язків. За словами В.Кальченка, міліція відмовилася пояснювати причини затримання 
студента-агітатора, який розповсюджував газету «Сільські вісті». Працівники РВ УМВС застосу-
вали фізичну силу до студента-агітатора. 

На дільниці № 92 ТВК № 102 спостерігача С.Голоднюка витягли з дільниці люди з машини 
«Волга 31129», побили та відняли відеокамеру. Присутня при цьому міліція на дії не реагувала. 

Хоча Кіровоградщина стала кримінальною столицею виборів, не набагато кращою ситуація 
виглядала на Сумщині та Черкащині. На ДВК №137 (ТВК №165) у Тростянці член ДВК від 
В.Ющенка П.Суліма та спостерігач від цього кандидата були жорстко побиті безпосередньо на 
дільниці. Міліція не реагувала. 

На Черкащині на ДВК № 163 ТВК № 202 с. Молодецькому Міньківського району вранці було 
знайдено труп дільничного міліціонера. На ДВК 17 ТВК № 201 у м. Сміла вночі була розгромле-
на дільниця: розбито вікна, урни, столи. На ДВК №38 ТВК№198 (Черкаський університет) спо-
стерігачу від Ющенка побили камеру, якою він знімав фальсифікацію «карусель». На ДВК №44 
ТВК №198 – був побитий журналіст, коли прибули автобуси, що перевозили людей з відкріпни-
ми посвідченнями. 

Уже під час «помаранчевого періоду» відбулися кримінальні події на Закарпатті. У грудні 
Ужгород був шокований подіями відверто кримінального ґатунку, коли в готелі «Спорт», що по-
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близу міського стадіону «Авангард», було затримано велику групу людей (40-50 чоловік), які го-
тувались до провокацій проти учасників «помаранчевих мітингів». Серед затриманих був також 
президент ФК «Закарпаття» В.Паульо, (який мав судимості за зґвалтування, розбій та грабіж). 
За даними міліції він керував підготовкою операції. У затриманих було вилучено велику кіль-
кість вогнепальної зброї: декілька мисливських карабінів «Сайга», чотири помпові рушниці, піс-
толет-кулемет «УЗІ», три пістолети для стрільби комбінованими кулями, бойовий пістолет ПМ, 
75 дерев’яних біт, а також велику кількість кастетів та «їжаків» для проколювання автошин. 
Крім зброї в авто затриманих було знайдено декілька комплектів міліцейської форми, посвідчен-
ня ДАІ, Інтерполу, балансова звітність декотрих підприємств області (включно з даними стосов-
но підприємців, які взяли банківські кредити від 50 тис. гривень), а також своєрідні відомості з 
грошовими сумами навпроти прізвищ голів дільниць області, на яких програв В.Янукович. Інфор-
мація потрапила до кримінального угрупування не без сприяння податкової адміністрації. Яку ж 
роль і хто відводив цим людям? Речові докази, які виявили в затриманих, свідчать про те, що ця 
кримінальна діяльність мала відношення до виборчого процесу. Тим більше, що, за свідченням 
багатьох громадян Ужгорода, в тому числі тих, хто постраждав від дій криміналу, молодчики в 
очікуванні наказів розважалися тим, що зривали з людей помаранчеві стрічки та грубо ображали 
їх. Цікаво, що почесним президентом ФК «Закарпаття» є народний депутат Нестор Шуфрич, ак-
тивний учасник виборчої кампанії В.Януковича. 

Ще один жахливий випадок мав місце в Луганську: 29 листопада о 13.00. група активістів 
громадського руху і партійних організацій з 25 осіб з огляду на провокацію попереднього дня з 
метою запобігання кровопролиття вирішила попередити луганчан про відміну мітингу на під-
тримку демократичних виборів і проти фальсифікацій. У той же час поблизу штабу Партії Регіо-
нів спостерігався натовп з приблизно 400 екзальтованих молодих людей – прибічників Янукови-
ча, які почали наближатися до групи активістів демократичного громадського руху. Приблизно о 
13.10., коли мітинг ющенківців почав розходитися, близько 40 осіб кримінального вигляду з на-
товпу прибічників Януковича, озброєні молотками і бітами миттєво увірвались до групи громад-
ських активістів і жорстоко побили їх. Били жінок, літніх людей, активістів і випадкових спосте-
рігачів. Били ногами, молотками, бітами, стрибали на людях як на батутах. 

Міліція стояла осторонь і не втручалась, демонструючи нехтування службовими 
обов’язками. У результаті близько 10 осіб отримали тяжкі тілесні пошкодження. Тяжкі поранен-
ня голови отримав представник ОБСЄ – пан Моцний. Була викрадена відеокамера і розбитий мо-
більний телефон. Мешканці Луганська, які опинились поруч, були шоковані побаченим. Зараз 
триває слідство по кримінальній справі, порушеній за цими подіями, а адвокати Української Ге-
льсінської спілки з прав людини оскаржують незаконні дії правоохоронців. 

Наведені факти дістали широкого резонансу в пресі, фігурували під час розгляду справи про 
законність проведення другого туру виборів у Верховному Суді України. Це зайвий раз свідчить 
про те, наскільки брутальні порушення допускала влада під час президентських виборів, ігнору-
ючи такі природні права, як право на свободу, життя та фізичну недоторканність, надаючи спри-
яння криміналу, який має схожі з владою політичні переконання. 

7. СВОБОДА ВИБОРУ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ЗАКЛАДАХ 

Окремою темою на виборах було дотримання виборчих прав у місцях позбавлення волі. За-
стосування адмінресурсу до людей, позбавлених волі, проявлялось перш за все в порушенні норм 
Закону України «Про вибори Президента України» стосовно агітації (п.2 ч.1, стаття 84). Інформа-
ція про кандидата не мала рівного доступу до ув’язнених виборців. Панування в агітаційному про-
сторі закритих закладів кандидата від влади Януковича було безперечним. Цьому сприяла жор-
стка установка, яку отримали від влади керівники режимних закладів. Вона реалізувалася як 
через протизаконні дії персоналу режимних установ, так і шляхом залучення до цього процесу 
криміналу. Порушення права на вільне волевиявлення в місцях позбавлення волі набуло тоталь-
них масштабів. Цей процес безперечно, контролювався владою. За невиконання «замовлень» кері-
вник установи міг позбутися своєї роботи (приклад – Лук’янівське СІЗО). 

На президентських виборах моніторинг на спеціальних виборчих дільницях проводило Між-
народне товариство прав людини – Українська секція (МТПЛ-УС). Наводимо деякі фрагменти їх 
вражень. Офіційно на семінарі «Громадянське суспільство і держава у виборчому процесі», який 
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проводила ця організація у Києві за місяць до виборів, представник Державного департаменту 
України з питань виконання покарань запевняв, що на Україну чекає «чудо демократії». Керів-
ництво департаменту дякувало «за пропозиції щодо сприяння в проведенні в установах криміна-
льно-виконавчої системи заходів, спрямованих на підвищення правової обізнаності учасників 
виборчого процесу», висловлювало готовність «надати сприяння офіційним спостерігачам у здійс-
ненні своїх повноважень», хоча й заперечувало проти екзитполів. 

Насправді ситуація з голосуванням у місцях позбавлення волі виглядала вкрай критично. 
Адміністрації переважної більшості «зон» використовували всі методи адміністративного тиску 
та впливу на ув’язнених виборців через «довірених осіб» з числа ув’язнених. Практично повсю-
дно використовувались методи «батога» та «пряника». З одного боку, ув’язнених намагалися під-
купити, роздаючи «пайки» – блоки цигарок, цукерки, чай тощо. З іншого боку, прихильників 
Ющенка кидали до штрафних ізоляторів, жорстоко били, піддавали моральним та фізичним тор-
турам. 

Практично 200 тисяч ув’язнених в Україні в першому турі пройшли черговий круг пенітен-
ціарного абсурду. Один з засуджених по справі «одеських комсомольців» Ілля Романов розпові-
дає, що за 2 тижні до виборів співробітники колонії розпустили плітку про те, що Янукович го-
тує «золоту амністію», під яку потраплять всі ув’язнені та слідчо-заарештовані. За декілька днів 
до 31 жовтня адміністрація від імені Януковича почала роздавати арештованим подарунки (по 5 
пачок цигарок «Козацькі», по 10 цукерок та пачці чаю). Перед самими виборами видали ще по 2 
пачки. «Баландер», який сував ув’язненим дари від Януковича, супроводжував їх бормотінням 
«від Януковича». У результаті в Одеському слідчому ізоляторі відбулося так: арештант заходив у 
старшинську, де оперативний робітник на прізвисько «Степанич» давав йому на заповнення від-
кріпний талон, а сам тим часом проставляв у виборчому бюлетені галочку навпроти прізвища 
Янукович, після чого вручав цей бюлетень ув’язненому виборцю зі словами: «На, кинь!». 

Симптоматичною є заява ув’язнених Білоцерківської виправної колонії №35, яку вони наді-
слали на Інтернет-сайт «Майдан» 26 листопада 2004 року: 

«У колективному зверненні в’язнів цієї зони стверджується, що після того, як вони в першо-
му турі масово проголосували за Віктора Ющенка, їх спочатку спробували підкупити подачками 
й обіцянками послаблення режиму. Однак, побачивши, що більшість ув’язнених не має наміру 
міняти свій вибір, проти них розпочали кампанію жорстоких репресій та адміністративного тиску. 

Команду на це віддав начальник управління виправних закладів генерал Карандін, який піс-
ля першого туру особисто приїжджав у зону №35. 

Після цього керівництво зони влаштувало неперервний тиск на ув’язнених, тих, хто відмо-
вився підкорюватися на час голосування, закрили в штрафному ізоляторі. 

У розпорядженні сайту «Майдан» є прізвища найбільш активних виконавців цього злочин-
ного наказу. У ньому передують нинішній начальник і його заступник.» 

А от як проходило голосування в Бучанській виправній колонії №85 (96-й Ірпінський та Ки-
єво-Святошинський виборчий округ). До ізолятора був запроторений в’язень Леонід Мирончик 
(кримінальне прізвисько Льовушкін, Банзай), який не тільки не приховував, що голосуватиме за 
Ющенка, а не за Януковича, але й обурився фактом агітації з боку керівництва колонії (вони, як 
державні службовці, не мають права цього робити), що супроводжувалося роздачею подарунків 
(кримінальний злочин – підкуп виборців). Покарання Л. Мирочника викликало хвилю обурення 
серед інших в’язнів, які також не прагнули голосувати за кандидата від влади (в першому турі 
Янукович набрав у ВТК вдвічі менше голосів, ніж Ющенко), оскільки Банзай користувався пова-
гою за безкомпромісне відстоювання прав за гратами. 

Керівники колонії стверджували, що закрили Мирончика в зв’язку з якимось незаконним 
обігом наркотичних речовин, у зв’язку з чим велося службове розслідування. В’язні ж стверджу-
вали, що Мирончик ні до якого обігу не причетний, й ізолювали його виключно за політичні по-
гляди. 

Інтернет-сайт «Майдан» наводить дані про голосування в «ментовській зоні» в селищі Ма-
кошине Чернігівської області. 

Напередодні першого і другого турів виборів туди приїжджав заступник начальника Депар-
таменту з виконання покарань у Чернігівській області якийсь Олександр Воробей. У кожний зі 
своїх візитів він збирав чергових бараків і проводив з ними роз’яснювальні бесіди, де розповідав 
про те, за кого і як повинні голосувати зеки. Голосувати, природно, вони повинні були за Януко-
вича. Потім «буграм» роздавалася агітаційна література, і вони відпускалися геть. Однак, підсумки 
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виборів у Макошино для Воробея були невтішними. У деяких загонах більш 30 відсотків ув’язне-
них проголосували за Ющенко. 

Ще одна деталь. Для голосування ув’язнених розбивали на групи, якими керує «старший». 
Старший спостерігав за тим, хто як голосує, при цьому суворо заборонялося складати бюлетені. 
Це робилося для того, щоб можна було простежити, хто за кого голосує. 

А ось свідчення того, як зі зміною настроїв у країні змінювалась ситуація в тюрмі. Про це пи-
ше на сайті «Майдан» Галина Бахматова, заступник голови Херсонської обласної організації Комі-
тету виборців України, газета «Вгору», м. Херсон. 

«Між 1 і 2 турами мені подзвонив ув’язнений з колонії № 90, у якого чудом виявився мобі-
льний телефон. Мій телефон він довідався зі ЗМІ, завдяки гарячій лінії громадянської ініціативи 
«Знаю», координатором якої я є в Херсоні. Він скаржився: «Галина, це неможливо, зробіть що-
небудь, нам просто руки відбивають, нам просто не дають ставити галочку в бюлетені». Він роз-
повів, як це було: комісія видає бюлетень, а по дорозі до кабінки стоїть ряд міліціонерів, що вири-
вають бюлетень з рук виборця, і комісія нічого не робить, тому що комісія – із працівників цієї 
колонії. Спостерігачі сидять або «відморожені», або їх немає взагалі. 

Під час другого туру я приїхала в цю колонію, я хотіла туди прорватися. Цілу годину розмо-
вляла з «замполітом». Він цілу годину мені посміхався й говорив, як у них усе добре – є спосте-
рігачі від Ющенка й від Януковича, але мене він не впустив. Потім я довідалася, що спостеріга-
чів від Ющенка вигнали, усі права виборців у цій колонії були порушені, за кандидата від влади 
«проголосували» майже 900 виборців, за Віктора Ющенко – близько 200. 

Напередодні 26 грудня мій новий знайомий знову подзвонив. Він розповів, що ввечері в ко-
лонію до них прийшов один з керівників колонії. «Я підневільна людина, ви мене зрозумійте, ви 
теж підневільні, голосувати потрібно, як завжди, – за того, за кого потрібно», – сказав він без ен-
тузіазму. При цьому подарував їм пачки сигарет (чим здійснив підкуп виборців). Мій співрозмо-
вник сказав приречено: «Ну, що Ви зможете зробити?». 

Уранці я подзвонила в колонію № 90. «У мене вчора був от такий дзвоник, скарга на Вас від 
ув’язнених». – «Бути такого не може, ми наших ув’язнених до телефонів не пускаємо». – «Але в 
цього ув’язненого така щаслива можливість з’явилася. Я не назву Вам його ім’я, але дзвоник був, 
і скарга була. Ви розумієте, що це 12 років в’язниці?» – «Це все неправда, це все мої недоброзич-
ливці, я такого не робив, я нікого не підкуповував, хочете, приїжджайте самі і перевірите – у мене 
все чесно». – «А Ви мене пустите?» – «Пущу, і взагалі, у мене там десять спостерігачів сидить». 

І тільки я зібралася туди їхати, дзвонить мені мій знайомий ув’язнений і говорить: «Галина, 
спасибі Вам велике, такого чуда ще в житті в нас ніколи не було: нам усім дозволяють голосувати 
по-людськи». Результати голосування 26 грудня в цій колонії: 1100 за Віктора Ющенка й близько 
280 за Віктора Януковича.» 

Вищенаведені декілька прикладів говорять, що загальна картина виборів у тюрмі засвідчила, 
що погрози та силовий тиск не дали того результату, на який розраховувала влада. І це свідчить 
про неприхований протест, який навіть в умовах жорсткого тюремного тиску намагались вияви-
ти ув’язнені, відстоюючи своє право на вільний вибір. 

8. ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ВИБОРІВ У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ: КАРУСЕЛІ, 
ВІДКРІПНІ ПОСВІДЧЕННЯ, ІНВАЛІДИ, СПИСКИ… 

Найбільш брутальними порушеннями під час голосування було застосування різних чорних 
технологій. Масовими стали порушення в списках виборців, каруселі з відкріпними посвідчен-
нями, порушення умов голосування на дому тощо. 

Ще до першого туру виборів Комітет виборців України та ряд інших правозахисних органі-
зацій звертали увагу на те, що найбільш масові порушення будуть стосовно списків виборців. 
Складалося враження, що влада навмисно готує максимально зіпсовані списки, у яких помилок 
було набагато більше, ніж на попередніх виборах. Іноді на одну сім’ю приходилось до трьох по-
милок. Масове включення померлих, плутанина з правильністю написання прізвищ та імен, ви-
кривлені дати народження та місця проживання. Іноді в списках себе не знаходили цілими вули-
цями. Були випадки підміни списків. 

Ось інформація, оприлюднена Антоніною Галкіною з Миколаєва в інформаційному бюлете-
ні «Права людини» №31, 2004: «За кілька днів до виборів була проведена підміна списків, у вся-
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кому разі, у Миколаєві. Дільничні комісії сумлінно перевірили і внесли уточнення в списки до 
виборів. 29 жовтня під приводом перекладу списків на українську мову списки були вилучені з 
ділянок і в них внесли «останні корективи», тобто багатьох відтіля забрали, а «мертві душі вста-
вили». На тій ділянці, де працювала я, ми склали перший акт у 8.40 ранки. А через півгодини 
прийшло 18 чоловік із запрошеннями, в яких у виборців стояли номера в списках, але в самих спи-
сках їх не виявилося. І людина тикала пальцем у члена комісії і говорить: «Ви ж три рази уточ-
нювали список. От запрошення, виписане Вашою рукою». Після того, як ми склали акт, що, до 
речі, підписав голова дільничної комісії, я його відвезла в штаб і тервиборчком, у нас на ділянці 
побували два представники ОБСЄ й довірені особи всіх кандидатів у Президенти. Причому, сло-
ва голови комісії, що списки вилучалися з ділянки, були записані як мінімум на п’ять відеока-
мер.» По всіх містах Україні виборці активно зверталися до судів з метою поновити себе в списках 
виборців. Деякі місцеві суди розглянули від 1500 до 2000 скарг у день виборів. 

Використання відкріпних посвідчень стало ще одним важелем, який використовувався вла-
дою, щоб досягти бажаного результату виборів. По всій країні пересувалися автобуси та поїзди з 
великою кількістю людей. Якби хтось мав змогу відстежити маршрути пересувань цих людей, то 
побачив би, що вони мандрували від однієї виборчої дільниці до іншої. 

Наприклад, як повідомляв інформаційний бюлетень «Права людини», на дільничні комісії 
Тернопільщини в проміжку між турами президентських виборів набігла хвиля заяв про отриман-
ня відкріпних посвідчень на повторне голосування. Слухняно «відкріплялися» міліціонери, пода-
тківці, пожежники, працівники «Укрзалізниці», лісового господарства, ветеринарної медицини. 

Ось ще одне свідчення одного зі членів ХПГ: 
«Приміром, тиждень тому мені зателефонував знайомий і попросив про термінову зустріч. 

Прийшовши до офісу, повідомив, що його начальник зажадав, аби ближчими днями він отримав 
відкріпні посвідчення на себе та дружину і здав їх шефові. При цьому радилося не задавати зай-
вих запитань. Такі ж пропозиції, з його слів, було зроблено й іншим членам колективу. Мовляв, у 
противному випадку усім було обіцяно неприємності на роботі. На моє запитання, чому люди не 
напишуть скаргу до прокуратури, відповів: «в усіх сім’ї і усі бояться втратити заробіток.» 

Про використання фальшивих відкріпних посвідчень опосередковано говорять і статистичні 
дані. Так, за повідомленням Чернігівського громадського комітету захисту прав людини, на Чер-
нігівщині на деяких ДВК, розташованих у глибинці (села, до яких важко дістатися транспортом) 
при загальній чисельності виборців 250-350 чоловік, у другій половині дня за відкріпними посвід-
ченнями проголосувало від 10 до 70 чоловік. 

Особливою темою стало голосування інвалідів на дому. Однією з прийнятих після другого 
туру змін до закону про вибори стосувалась саме інвалідів. Команда Януковича наголошувала на 
своїй ролі захисника виборчого права цих знедолених людей. Але події першого та другого туру 
переконливо довели, що привід захисту права голосу хворих та інвалідів використовувався про-
владною командою для фальсифікації результатів виборів. Так, за результатами голосування в 
другому турі в м. Миколаєві 30% жителів-виборців виявились нездатними проголосувати на ви-
борчих дільницях і «проголосували» вдома. Під час переголосування другого туру кількість заяв, 
поданих на дільниці від інвалідів скоротилась в 100 разів. Якщо в перших двох турах кількість 
заяв, поданих на одну ДВК доходила до 1500, то під час переголосування другого туру ця кіль-
кість знизилася від 10 до 15, що вказує на масштаби фальсифікацій у попередніх турах. На нашу 
думку, обмеження права голосувати поза дільницями під час переголосування 26 грудня є про-
порційним і виправданим. До такого висновку можна дійти, якщо порівнювати шкоду від пору-
шення права всіх виборців на справедливі і чесні вибори та шкоду від обмеження права значної 
кількості людей голосувати поза дільницями 26 грудня. Для результатів виборів шкода від по-
рушення права на справедливі і чесні вибори значно більша. Дійсно, зловживання правом голо-
сування поза дільницями призвело до великомасштабної фальсифікації і грубого порушення 
права на вільні справедливі вибори. 

Фальсифікація на дільницях, де передбачалася перемога Януковича, поєднувалася з відвер-
тим насильством на дільницях, де «незаплановано» переміг в першому турі Ющенко. Так, здійс-
нювалися численні напади іноді озброєних невідомих осіб в цивільному на комісії та спостеріга-
чів з метою перервати процес голосування або підрахунку голосів. У Сумській області декілька 
людей, захищаючи бюлетені, отримали тілесні ушкодження. 
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Масовий, системний характер фальсифікацій свідчить, що вони були заздалегідь сплановані 
як складові стратегічного плану влади з метою отримання потрібного відсотку голосів за канди-
дата в Президенти Віктора Януковича, фактично, здійснення конституційного перевороту. 

Можна довго наводити приклади технологій фальсифікації, які використовувалися під час 
виборчої кампанії 2004 року, але головним є те, що масовість їх використання та показове нехту-
вання фальсифікаторами політичних та громадянських прав людини призвело до неочікуваного 
владою ефекту, а саме до масового протесту населення країни проти насадження їм політичного 
устрою та його керівництва. Саме активні дії громадськості звели нанівець всі фальсифікації і до-
зволили провести в кінці кінців голосування з дотриманням свободи вибору. 

9. РОЗПАЛЮВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ВОРОЖНЕЧІ ПІД ЧАС АГІТАЦІЇ 

Розпалювання міжетнічної та релігійної ворожнечі, на жаль, не обійшло виборчу кампанію 
2004 року. З самого початку команда В.Януковича, у порушення статті 37 (заборона пропаганди) 
та статті 2 (цілісність і недоторканність) Конституції України зробила ставку на розпалення кон-
фліктів між україномовним Заходом і російськомовним Сходом. Перш за все, це стосувалось інфор-
маційної політики в агітаційному просторі. 

Так, наприклад, канали «Інтер», «1+1», ICTV після реклами В.Ющенка з брендом «Так», 
розміщували рекламний ролик такого змісту: він демонстрував Україну, розколотою на 3 частини. 
Західна Україна була помічена написом 1 сорт, Центр та Південь – 2 та 3 сортом. Голос за кадром 
коментував: «Так буде виглядати Україна за часів Ющенка». 

Такі кандидати в президенти як Р.Козак, В.Базилюк, замість викладання свого бачення май-
бутнього України, подавали своє бачення майбутньої політики Ющенка з розрахунком налякати 
виборця. Так, Р.Козак у 1-му ролику стверджував, що українські націоналісти сподіваються, що 
коли Ющенко прийде, єдиною пануючою мовою буде українська. Одночасно регіональні агітацій-
ні видання Р.Козака на Галичині в національно свідомих регіонах наголошували на тому, що 
Ющенко – східняк і здав національні українські інтереси. У другому відеоролику, який транслю-
вався по центральним телеканалам, Р.Козак звертався до Ющенка зі словами: «Вікторе Андрійо-
вичу! Ваша дружина – американка». Ролики Базилюка взагалі ставили за мету створили у виборця 
враження, що Ющенко національно непримиримо відноситься до російськомовного населення. 
Інформацію такого ж характеру подавала в передвиборчій агітації Н.Вітренко. 

У багатьох містах України (переважно Південного та Східного регіонів) були встановлені 
біг-борди, на яких зображувалося розколоте серце разом з розірваним фото поруч із написом 
«Не дамо розколоти Україну». Цікаво, що протягом всієї виборчої кампанії прибічники В.Ющенка 
говорили тільки про єднання нації, роз’яснювали, що вони не збираються забороняти російську 
мову. Але PR-технологи продовжували вкладати у вуста В.Ющенка та Ю.Тимошенко фрази на 
кшталт «Огородимо Донбас колючим дротом» чи «Закатаємо 7-й кілометр в асфальт» і втлума-
чували ці тези у суспільну думку. Результатом такої політики стало ряд фобій, жертвою яких 
стало, перш за все, російськомовне населення, яке боялося початку репресій. Таким чином, полі-
тична гра команди Януковича на міжнаціональних мотивах призвела до досить жорсткого поділу 
політичних симпатій за мовною ознакою, що свідчило про злочинність політичних технологій, 
застосованих владою щодо свого народу. 

Виборчою родзинкою з негарним смаком стало активне використання Українською Право-
славною церквою Московського патріархату церковного кліру як агітаційної трибуни за В.Януко-
вича. У Луганську, Кіровограді, Сарнах, Запоріжжі, Києві, Чернігові з амвонів неслися прямі агіта-
ційні заклики, влаштовувалися хресні ходи на підтримку В.Януковича, священиками роздавалася 
агітаційна література тощо. Наприклад, в Одесі, на 7-му кілометрі (великий ринок) монахині роз-
давали агітаційні листівки на підтримку кандидата від влади, де говорилося, що Януковича послав 
Господь, а Ющенка – антихрист. 

У відповідь на такі події правозахисні організації України зробили декілька звернень та заяв 
щодо порушення права на свободу віросповідання та вільні вибори в Україні. У них вони зазна-
чали, що агітація відбувається як під час богослужіння, так і в інтерв’ю окремих високих церков-
них осіб. Така практика тиску на свідомість виборця суперечить положенням Європейської конвен-
ції з прав людини та Закону України «Про свободу совісті й релігійні організації». Стимулюван-
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ня ж владою розпалювання релігійної ворожнечі, релігійних конфліктів суперечить ідеї правової 
демократичної держави. 

Під час «помаранчевої революції» на мітингу в Чернігові з осудом «такої позиції» УПЦ МП 
виступив священик Троіце-Сергієвського собору Сергій Іваненко-Календа. Людина, священицькі 
корені в родині якої сягають 14 сторіччя, виступила проти примусу, який чинила церква по відно-
шенню до своїх прихожан. Він заявив про свою незгоду з такою позицією свого церковного нача-
льства, за що отримав заборону на служіння. Сергій Іваненко-Календа провів прес-конференцію 
в агенції УНІАН у Києві. До речі, тільки УПЦ МП не приєдналася до спільної заяви конфесій, які 
закликали до справедливих та чесних виборів. 

Використання церкви у виборах було наступом влади на свободу вибору, віросповідання та 
совісті й призвело до обмеження права вибору віруючих людей та падіння в українському суспі-
льстві авторитету УПЦ МП. 

10. ПРАВА ЛЮДИНИ В ПОДІЯХ «ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» 

Фальсифікація результатів другого туру президентських виборів стала потужним поштовхом 
до вибуху революційної енергії на площах України. Уже з ранку 22 листопада на Майдані Неза-
лежності з’явилось людське море. Причому формувалось воно не тільки за рахунок Києва. З усіх 
регіонів України до Києва їхали люди аби відстояти власний вибір. Зміст подій, які відбувались, 
можна пояснити як рух до свободи, усвідомлення власної гідності, значущості власного голосу. 
Це було подолання сформованого ще в Радянському Союзі переконання, що від голосу окремої 
людини нічого не залежить – за неї все вирішують «начальники». Люди відчули свободу і не хо-
тіли віддавати її. Наметове містечко, яке з’явилося в цей час на Майдані мало своїм лозунгом га-
сло, написане на одному з наметів: «Український народ робить Євроремонт держави. Вибачте за 
тимчасові незручності». Метою цього протистояння зі старою владою було відстояти інтереси 
демократії, своє право на вільне висловлення поглядів, право на мирні зібрання, право на вільні 
вибори. 

Протистояння людей і влади було дуже небезпечним. Декілька разів ситуація була майже 
«на межі», особливо 28 листопада. Але сила народу, підтримка світової громадськості не дали 
пролитися крові. Майдани стояли по всій Україні, стояли мирно. Лише в Чернігові 26 листопада 
відбулися події, які призвели до застосування сили та постраждалих. 

У цей день кількатисячний натовп прихильників Ющенка, очолюваний народним депутатом 
України, соціалістом Миколою Рудьковським, намагався пройти до будинку Чернігівської місь-
кої ради, щоб змусити депутатів прийняти рішення про визнання Президентом В.Ющенка. Після 
підриву групи міліціонерів, які охороняли будівлю міськради, вибуховими пристроями, які за-
стосували невідомі особи, працівники МВС, двоє з яких були тяжко поранені, застосували кийки 
та шумові гранати, щоб перешкодити проникненню людей до будинку. Внаслідок цього постра-
ждало кілька десятків людей з обох сторін. 

Аналізуючи все, що трапилося 26 листопада під стінами Чернігівської міської ради, можна 
зробити висновки, що народний депутат Микола Рудьковський у протистоянні з Чернігівським 
міським головою Олександром Соколовим зарекомендував себе як блискучий популіст та про-
фесіональний організатор вуличних заворушень, а прості чернігівці були використані як елемент 
політичної боротьби на фоні складної політичної ситуації у державі. 

Проте в даній ситуації не можна було допускати дій, які спровокували тяжкі наслідки для 
постраждалих людей (за нашими даними, один з міліціонерів, молодий хлопець з Мени втратив 
око). Прикладом того, як відповідальні дії політиків не допустили насильства і змусили владу 
поважати вибір народу, є для нас Київський майдан, де не дивлячись на велике скупчення людей, 
не пролилося жодної краплі крові. Це відбулось завдяки політичній мудрості тих, хто був авто-
ритетом для Майдану. Такою повинна бути поведінка дійсно відповідальних політиків, які пере-
ймаються долею кожної людини, яка повірила їм. 

Цей єдиний випадок застосування сили проти народу не змінив загалом мирний перебіг по-
дій помаранчевої революції. 

Головною перемогою цих подій, стало те, що в Україні нарешті відчутно заявило про себе 
громадянське суспільство. Сам факт того, що люди, усвідомили фальсифікацію результату вибо-
рів, вийшли на вулиці, аби відстояти свій голос, зробили це мирно, толерантно й спільно, свідчить 
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про європейський вибір українців, який тепло сприйняли у світі всі, хто відстоює ідеали свободи 
та демократії. Уперше в Україні з’явилася надія, що стан дотримання прав людини в державі змі-
ниться на краще. 

11. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ, У МАЙБУТНЬОМУ 

Враховуючи реалії виборів 2004 року, новій владі необхідно дослухатися пропозицій грома-
дянського суспільства, які б сприяли покращенню стану дотримання прав людини в Україні під 
час виборів усіх рівнів влади. 

Хочемо наголосити на декількох пропозиціях, які повинні сприяти усуненню порушень прав 
людини та основних свобод під час майбутніх виборів: 

1)  з метою усунення проблем зі списками виборців слід створити єдиний реєстр виборців, 
у рамках діяльності незалежної від держави інституції, з постійно поновлюваною базою даних та 
контролем (у т.ч. громадським) за достовірністю наведених у ньому даних; 

2)  внести до переліку суб’єктів виборчого процесу громадські організації та надати їхнім 
представникам право бути офіційними спостерігачами на виборах; 

3)  з метою дотримання таємниці волевиявлення виборців при голосуванні, слід використо-
вувати бюлетені, які при вкиданні в скриньку для голосування слід запаковувати у спеціальні кон-
верти, щоб, знаходячись біля прозорої скриньки, неможливо було помітити позначки на бюлетені; 

4)  слід окремо ввести в законодавство заборону особам, що є державними службовцями, 
знаходитися в будь-якій ролі (зокрема, позаштатними журналістами) на виборчій дільниці дов-
ше, ніж це потрібно для голосування; 

5)  з метою своєчасного та сумлінного переслідування порушень та порушників законодав-
ства про вибори, рекомендується додати до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального 
кодексу та Кодексу про адміністративні порушення нові уніфіковані розділи, які стосувались би 
виключно виборчих порушень, при цьому мали б чітке співвідношення з відповідним на той час 
законодавством про вибори; 

6)  увести в законодавство норми про обов’язковість навчання членів виборчих комісій до 
початку виконання ними своїх обов’язків; 

7)  скасувати утворення окремих виборчих дільниць у закритих закладах (СІЗО, колонії, 
військові частини тощо), передбачити законодавче створення під час голосування на цих виборчих 
дільницях спеціальних дільниць, які б складалися з двох частин: одна припадала б на незакритий 
заклад чи населений пункт, де голосували б пересічні виборці, а інша на таку установу, причому 
підрахунок голосів повинен відбуватися консолідовано в одному місці без підрахунку окремо по 
кожній частині з укладанням єдиного протоколу; 

8)  передбачити обов’язковість розміщення на кожній дільниці стенду (чи плакатів) з перелі-
ком прав виборців, інструкціями та прикладами: оскарження дій посадових осіб, подання заяви 
(скарги) до суду, складання заяви про злочин та іншої правозахисної інформації; 

9)  увести в законодавство норми обов’язковості залучення в день виборів юристів (адвока-
тів) до безкоштовної (за рахунок держави) юридичної допомоги виборцям у судах; 

10)  заборонити бути членами виборчих комісій особам, які не є державними службовцями, 
але є працівниками державних фондів соціального забезпечення та захисту (пенсійного, соціаль-
ного страхування на випадок безробіття тощо); 

11)  урегулювати питання та ввести адміністративну відповідальність за знаходження праців-
ників МВС, СБУ та «дружинників» на території виборчих дільниць без прийняття рішень членами 
комісії про присутність сторонніх осіб; 

12) ураховуючи проблему махінацій з голосуванням вдома та обов’язковість дотримання прав 
осіб, що не можуть з причини фізичних вад відвідати виборчу дільницю в день виборів, розробити 
багаторівневу систему (попередній моніторинг) осіб, які хочуть голосувати з використанням виї-
зних скриньок; 

13)  з метою врегулювання проблеми фальсифікацій з використанням відкріпних посвідчень, 
закріпити норму про внесення в паспорт громадянина-виборця відмітки (відбитку спеціального 
штампу) про отримання виборчого бюлетеню в розділі паспорту «ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ», за-
кріпити право ставити відмітку за членами виборчих комісій; 

Формат: Список
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14)  як додатковий захід, закріпити обов’язковість внесення після виборів територіальними 
виборчими комісіями до єдиної бази даних інформації про всіх виборців, що проголосували за 
відкріпними посвідченнями, та проведення звірки її на всеукраїнському рівні щодо дублювання в 
ній виборців, з передачею результатів про зафіксовані порушення до правоохоронних органів; 

15)  для захисту свободи вибору та дотримання таємниці голосування незрячих виборців 
внести у виборче законодавство гарантії та порядок голосування таких осіб; 

16)  ураховуючи те, що виборчі комісії є державними установами, пропонується внести у ви-
борче законодавство обов’язковість присяги члена виборчої комісії та ввести відповідальність за 
її порушення; 

17)  на час виборчої кампанії при територіальних виборчих комісіях рекомендується створю-
вати органи (з рівним представництвом членів від різних кандидатів), які б: 

– здійснювали моніторинг з правом накладання штрафу або інших заходів у випадках, коли 
представники державної влади надають підтримку одному з кандидатів у тій чи іншій формі; 

– спостерігали за рівноцінним висвітленням у комунальних засобах масової інформації ка-
ндидатів та мали б повноваження накладати штрафи. 

При урахуванні вищенаведених рекомендацій буде усунена можливість системних порушень 
прав людини та основних свобод, що відбулися під час виборів Президента України 2004 року. 
При цьому вибори можна буде провести на прозорій, рівній, чесній та демократичній основі.
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XV. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА251 

1. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА 

1.1. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ 

Економічні, соціальні та культурні права є одним із двох загальних видів всесвітньо-визнаних 
прав людини. Саме поділ прав людини на два види – (1) громадянські, політичні та (2) економіч-
ні, соціальні, культурні права – ліг в основу різних підходів до захисту цих прав, а також моніто-
рингу їх порушень. 

Робота над кодифікацією права у сфері захисту прав людини із самого початку супроводжу-
валася суперечками стосовно пріоритетів та ієрархії прав людини. Ці суперечки перш за все ві-
дображали напругу між основними ідеологічними течіями: згідно з доктринами лібералізму пере-
вага надається громадянським і політичним правам та свободам; соціалістичні доктрини аргумен-
тують, що власне економічні та соціальні права становлять основу для забезпечення дотримання 
політичних та громадянських прав людини.252 

Загальна Декларація прав людини 1948 року включила до свого переліку громадянські, полі-
тичні права, а також економічні, соціальні та культурні права. Проте в 1966 році було прийнято 
два різні Пакти (Міжнародний Пакт про громадянські, політичні права та Міжнародний Пакт про 
економічні, соціальні та культурні (далі в тексті – ЕСК) права), що передбачали різні механізми 
захисту відповідних прав: 

• Пакт про громадянські та політичні права передбачав створення окремого органу – Комі-
тету з прав людини, що уповноважувався здійснювати нагляд за дотриманням зобов’язань, взя-
тих державами-учасницями даного договору. Пакт про ЕКС права не передбачав створення окре-
мого органу, і повноваження здійснювати моніторинг виконання зобов’язань згідно з договором 
надавалися існуючому органу ООН – Економічній та Соціальній Раді (ЕКОСОР). Лише в 1985 ро-
ці було створено Комітет з економічних, соціальних та культурних прав. 

• Пакт про громадянські та політичні права передбачає право на індивідуальне звернення. 
Пакт про ЕКС права такого права не передбачає.253 Таким чином, моніторинг дотримання зобо-
в’язань держави згідно з Пактом про ЕСК права базується не на праві індивідуального звернення, 
що ставить процес за межі офіційного контролю, а винятково на системі звітів. 

Такий підхід офіційно закріпив поняття різних поколінь прав людини і став основою для ар-
гументації про існування ієрархії прав людини, та вищість одного виду прав над іншим. 

Іншим концептуальним питанням є належність ЕСК прав до так званих «позитивних» прав. 
Громадянські та політичні права розглядаються як «негативні», тобто такі, що полягають у сво-
боді від втручання держави і імплементація яких є якщо не завжди безкоштовною, то принаймні 
недороговартісною. «Позитивні» ЕСК права потребують конкретних дій від держави, і , безсум-
нівно, значних фінансових затрат. 

Проблемним аспектом залишається також концепція неможливості судового розгляду 
питань, пов’язаних з порушенням ЕС права (так звана концепція non-justiciability). Протягом 
тривалого часу дана концепція вважалася аксіомою. Проте розвиток права дозволяє прийти до 

                                                        
251 Підготовлено експертом Української Гельсінської спілки з прав людини Мар’яною Кулею. 
252 MacGregor Gaile, The International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights: will it get its day in court?, (2002) 28 Manitoba 
law journal 3, page 32-345 
253 Офіс Верховного Комісара ООН з прав людини сьогодні розробляє проект Додаткового протоколу до Пакту про ЕСП права, 
що передбачає право на індивідуальну петицію. В Інтернеті: http://www.ohchr.org/english/issues/escr/group.htm.  

http://www.ohchr.org/english/issues/escr/group.htm
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висновку, що соціальні та економічні права є не лише сукупністю норм, що становлять обов’язки 
держав, а також нормами права, відновлення яких можна здійснювати через суд. 

1.2. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ 

Пакт про ЕСК права є одним з основних елементів системи захисту прав людини ООН. Пакт 
надає економічним та соціальним правам, проголошеним Загальною Декларацією 1948 року, обо-
в’язкового характеру. 

Пакт про ЕСК права містить в переліку наступні види прав: 
– рівність чоловіків та жінок (стаття 3); 
– право на працю (стаття 6); 
– право на справедливі умови працевлаштування (стаття 7); 
– право створювати та приєднуватися до профспілок (стаття 8); 
– право на соціальне забезпечення (стаття 9); 
– право на захист сім’ї (стаття 10); 
– право на адекватні стандарти життя (включаючи право на їжу, одяг, житло) (стаття 11); 
– право на здоров’я (стаття 12); 
– право на освіту (стаття 13); 
– право на культуру (стаття 15). 
Економічні та соціальні права, перелічені в Пакті, були розвинені в ряді міжнародних та ре-

гіональних інструментів. Проте проблемою залишається нечіткість змісту економічних та соці-
альних прав: 

• Право на власність, хоча й визнане Загальною Декларацією (стаття 17), не було включене 
до Пакту про ЕСК права; 

• Пакт про ЕСК права (стаття 13) визнає право на навчання, наукові дослідження та творчу 
діяльність. Причому право на освіту та право батьків обирати школу для дитини розглядаються 
в Пакті про громадянські та політичні права (стаття 18); 

• Європейська Соціальна Хартія захищає більшість з міжнародно-визнаних економічних та 
соціальних прав, проте право на освіту не включене. 

1.3. ПРИНЦИП ПРОГРЕСИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Основним принципом Пакту про ЕСК права є зобов’язання держави намагатися досягнути 
повного захисту прав шляхом прогресивної реалізації (стаття 2.1). 

Таким чином, вагомим аспектом моніторингу ЕСП є не лише визначення того, чи порушен-
ня мали місце, а насамперед того, чи досягнення є задовільними з огляду на існуючі умови. Однак 
тут виникають певні труднощі у виробленні системи оцінних критеріїв. Якщо економічні показ-
ники перебувають у точно зазначеному просторі, то в сучасній соціології, приміром, не вибуду-
вано системи оцінних критеріїв, за якими можна було б описати якість життя населення, струк-
туру середнього класу, явище бідності, передбачити, наскільки поширеною є практика відведен-
ня населенням доходів «у тінь» тощо. Які ж критерії потрібно використовувати при оцінюванні 
досягнень з точки зору захисту ЕСП? Наскільки взагалі реально розкрити суть ЕСП у цифровому 
вираженні? 

У пошуках механізмів для оцінювання прогресу у досягненні реалізації ЕСП привела до ви-
сновку про необхідність вироблення певних індексів розвитку.254 Моніторинг змін таких індексів 
було визначено, як «описовий» моніторинг.255 

«Описовий» моніторинг полягає у встановленні індексів у сферах, що становлять інтерес, та 
прослідковування змін у напрямку покращення чи погіршення протягом певного часу. Даний вид 
моніторингу не ставить за мету зрозуміти процеси чи фактори, що впливають на ті чи інші індек-
си, а прагне подати виклад різноманітних аспектів. Такий підхід дає можливість представити до-
                                                        
254 Це питання було докладно вивчене у дослідженні, здійсненому Підкомісією ООН з попередження дискримінації та захисту 
меншин. Див. D. Turk, Realization of Economic, Social and Cultural Rights. Final report prepared for the UN Sub-Commission on Pre-
vention of Discrimination and Protection of Minorities. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/16. 
255 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions «Quality of life in Europe: an illustrative report», р. 1 
доступний в Інтернеті: www.eurofound.eu.int/  

http://www.eurofound.eu.int/


ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА 

 225 

волі детальну картину змін, проте не здійснює аналіз з метою здійснення впливу на соціальну 
політику. 

Інший вид моніторингу – «аналітичний» моніторинг – ставить за мету виявлення взаємовп-
ливів та співвідношень між різними сферами та причин змін індексів. Очевидним є те, що якісні 
зміни в соціальній політиці потребують здійснення як «описового», так і «аналітичного» моніто-
рингу. 

1.4. МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ (ЕСП) 

Специфіка ЕСП має, безумовно, свій вплив на здійснення діяльності правозахисних організа-
цій у сфері моніторингу та захисту відповідних прав. Протягом кількох десятиліть реальністю 
була фактична неучасть правозахисних організацій у сфері захисту ЕСП. Лише зовсім нещодав-
но такі міжнародні організації як Х’юман Райтс Вотч, Міжнародна Амністія розпочали роботу в 
цьому напрямку. 

До причин, що пояснюють таку ситуацію, належать як специфіка ЕСП, так і неможливість 
застосування звичної методології моніторингу порушень прав людини. Методологія може бути 
дійсно ефективною лише тоді, коли можна більш-менш чітко визначити факт порушення права, 
порушника та засіб захисту права та його відновлення. Факти порушення ЕСП, зазвичай, є надто 
очевидними. Проте твердження як «люди голодують чи недоїдають – це порушення права на 
їжу», «люди не отримують відповідної медичної допомоги – це порушення права на здоров’я» 
дуже далекі від поняття аналізу, ігнорують такі аспекти, як хто є відповідальним за бідність на-
селення, чи здійснює уряд заходи з метою прогресивної реалізації відповідних прав, які засоби 
можуть застосовуватись для відновлення порушених прав і т.п. 

На думку експертів, найбільш ефективним способом у сфері захисту ЕСП є не виведення лю-
дей на вулиці, не надання технічної допомоги, і не вимоги розробки національних планів. Стверд-
жується, що таким способом може стати розробка методології, спрямованої на дослідження та 
викриття недоліків управління.256 При розробці такої методології потрібно брати до уваги спрямо-
ваність діяльності тієї чи іншої правозахисної організації та робити наголос на окремих аспектах 
державної політики, що може бути дискримінаційною, випадковою чи з іншим недоліком у тій 
чи іншій сфері економіко-соціального життя держави. 

2. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

2.1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ (ЕСП) 

Зобов’язання України щодо захисту ЕСП повинні розглядатися не лише згідно з Пактом про 
ЕСК права, а й у світлі інших міжнародних договорів, учасницею яких є Україна. 

Україна підписала та ратифікувала шість договорів із семи юридично-обов’язкових докумен-
тів ООН у сфері захисту прав людини: Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права; 
Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права; Конвенцію з ліквідації расової 
дискримінації; Конвенцію з ліквідації дискримінації проти жінок; Конвенцію про права дитини; 
Конвенцію проти застосування тортур. За винятком Конвенції проти застосування тортур, усі 
інші договори містять гарантії захисту ЕСП. Україна не є учасницею Конвенції про захист прав 
робітників-мігрантів.257 

Договори Міжнародної Організації Праці (МОП) гарантують захист прав на робочому місці 
та прав профспілок. Україна ратифікувала близько 50 конвенцій МОП, зокрема, також ті з них, 
які включають до себе фундаментальні принципи та права в сфері праці, а саме: 

– Конвенцію № 29 « Про примусову працю», 1930; 
– Конвенцію № 87 «Про свободу асоціації та захист прав на організацію», 1948; 
– Конвенцію № 98 «Про право на організацію та ведення колективних переговорів», 1949; 

                                                        
256 Roth Kenneth «Defending economic, social and cultural rights: practical issues faced by an international human rights organization» 
(2004) 26 Human rights quarterly 1, page 63-73, at 67. 
257 Конвенція ООН про захист прав робітників-мігрантів та членів їх сімей, вступила в силу в 2003 році. Текст Конвенції можна 
знайти за адресою: http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm.  

http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
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– Конвенцію № 100 «Про рівну винагороду», 1951; 
– Конвенцію № 105 «Про скасування примусової праці», 1957; 
– Конвенцію № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та зайнятості», 1958; 
– Конвенцію № 138 «Про мінімальний вік працівників», 1973; 
– Конвенцію № 182 «Про найгірші форми дитячої праці», 1999. 
Окрім зобов’язань правового характеру існує ряд домовленостей поміж державами-членами 

світового співтовариства так званого політичного, необов’язкового характеру. Наприклад, Держа-
ви-члени ООН у Декларації тисячоліття сформулювали «Цілі Тисячоліття», у яких було поставле-
но перед державами-членами ряд цілей, які вони зобов’язалися досягти до 2015 року. Певні зо-
бов’язання у сфері ЕСП були задекларовані і під час Світового саміту з соціального розвитку та 
Четвертої світової конференція з прав жінок. Україна підписала всі перераховані документи. 

Конституція України закріплює систему економічних і соціальних прав, що охоплює: право 
кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелек-
туальної, творчої діяльності; право на підприємницьку діяльність; право на працю; право на страйк 
для захисту своїх економічних і соціальних інтересів; право на відпочинок; право на соціальний 
захист; право на житло; право на достатній життєвий рівень; право на охорону здоров’я; право на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля; право, зумовлене гарантуванням вільної згоди на шлюб, 
а також захистом материнства, батьківства, дитинства та сім’ї; право на освіту; право на свободу 
творчої діяльності. 

2.2. ПРАВО НА АДЕКВАТНІ СТАНДАРТИ ЖИТТЯ 

Перехід України до ринкової економіки негативно вплинув на економічний розвиток краї-
ни та реалізацію і здійснення соціальних та економічних прав, передбачених як рядом міжнарод-
них договорів, учасницею яких є Україна, так і національним законодавством. 

За 1990-1999 роки валовий внутрішній продукт скоротився майже на 60 відсотків, обсяги 
виробництва промислової продукції – на 48,9, сільського господарства – на 51,5 відсотки. Реаль-
на заробітна плата зменшилася у 3,8, а реальна пенсія – у 4 рази.258 Економічний спад в Україні 
протягом 1990-1998 років, у порівнянні з Великою депресією 1930-их років у Сполучених Шта-
тах, був удвічі більшим і тривав втричі довше перш, ніж він досяг найнижчого рівня і почалося 
зростання.259 Ситуація з погіршенням захисту ЕСП протягом цього часу пояснювалася падінням 
економічних показників. 

Починаючи з 2000 року в Україні почалося зростання низки макроекономічних показників 
розвитку. При цьому протягом 2000-2004 не відбулося відчутного підвищення рівня життя насе-
лення. Збільшення масштабів бідності на фоні економічного зростання робить очевидним неефек-
тивність використання коштів та системну неспроможність держави втілювати економічні пока-
зники в показники соціального захисту. 

Неефективність використання наявних коштів підтверджується й тим фактом, що, всупереч 
загальноприйнятим уявленням, соціальні витрати України є значними як для країни з сьогодніш-
німи показниками росту. Згідно зі статистикою Світового банку, соціальні витрати України в 
2003 році сягали 25,5 відсотки ВНП, тобто рівня доволі високого навіть як для високо-розвинутих 
країн. Витрати на освіту піднялися до 5,7 відсотків ВНП. Для порівняння: показники країн Орга-
нізації з економічної співпраці та розвитку сягають в середньому 5,2 відсотки. Витрати на охорону 
здоров’я на рівні 3,7 відсотка є середнім показником серед країн відповідного рівня розвитку. 
Соціальні виплати (пенсії, різноманітні соціальні допомоги) сягають 16 відсотків, тоді як в країнах 
відповідного рівня розвитку даний показник є на рівні 11 відсотків.260 

Кожна людина має своє уявлення про те, що становить адекватні стандарти життя. Проте, 
такі стандарти доволі складно визначити системою оцінних критеріїв чи певними категоріями з 
точки зору захисту ЕСП. До таких показників відносять, приміром, «Цілі Тисячоліття», де поміж 
цілей, що їх зобов’язалися досягти держави-учасниці до 2015 року, на першому місці стоїть по-
долання крайньої бідності та голоду. 
                                                        
258 Указ Президента України «Про Стратегію подолання бідності», N 637/2001 від 15 серпня 2001 року.  
259 Представництво ООН в Україні, Цілі Тисячоліття в Інтернеті: http://www.un.kiev.ua/ua/mdg1 
260 Представництво ООН в Україні, Звіт Комісії блакитної стрічки: http://www.un.kiev.ua/brc/ 

http://www.un.kiev.ua/ua/mdg1
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2.2.1. Право на їжу 

«Право на їжу безпосередньо пов’язане з гідністю людини та є обов’язковим для здійснення 
інших прав людини...», – стверджується у коментарі Комітету з економічних, соціальних та куль-
турних прав. 261 

При порівнянні з іншими країнами та поділі на 4 категорії країн («краща ситуація», «вище 
середнього», «нижче середнього» та «гірша ситуація») Україна входить до країн із загальними по-
казниками «краща ситуація».262 

 
Недоїдання Низька вага новонароджених Недоїдання дітей віком до 5 років 

1998-2000 (у %) Вихідні дані Останні дані Прогрес-регрес Вихідні дані Останні дані Прогрес-
регрес 

5 8,0 (1994) 6 (1999) "  3 (2000)  
 
Примітка: тут і у подальших таблицях використовуватися наступні позначення: 
I значний прогрес 
" незначний прогрес 
|| ситуація залишилася без змін 
! погіршення 
H значне погіршення 

2.2.2. Бідність 

До 1999 року в Україні не було визначення бідності взагалі. Моніторинг бідності було розпо-
чато лише в 1999 році. У 2000 році відповідно до прийнятих у міжнародній практиці критеріїв та 
на основі даних комплексного обстеження умов життя домогосподарств установлено єдиний кри-
терій віднесення різних верств населення до категорії бідних. Даний критерій визначається за фік-
сованою часткою середньодушового доходу (витрат), що дає змогу виокремити групу населення, 
яке живе в нестатках відносно життєвого стандарту даного конкретного суспільства. Співвідно-
шення вартісної величини межі обраного відносного критерію бідності з прожитковим мінімумом 
визначає межу бідності, рівень якої в 2000 році становив 56,6 відсотка прожиткового мінімуму.263 

Виходячи з установленого критерію, у 2000 році до категорії бідних в Україні належали 26,7 
відсотка населення, вкрай бідних – 14,7 відсотка.264 Проте, за результатами дослідження Міжна-
родної Організації Праці, в цей період близько 83% населення України фактично відчували себе 
бідними.265 

Основними факторами бідності в Україні є: низький рівень заробітної плати, низькі пенсії, не-
активна система соціальної допомоги, безробіття. Дані фактори будуть окремо розглядатися нижче. 

З метою зменшення масштабів бідності в 2001 році було розпочато поетапну реалізацію 
Стратегії подолання бідності.266 Перший етап (2001 – 2002 роки) був спрямований на реалізацію 
комплексу заходів щодо стабілізації рівня життя, усунення найгостріших проявів бідності; на пер-
шому етапі передбачалося зупинення скорочення зайнятості в усіх сферах економічної діяльності 
та стабілізація тривалості пошуку роботи. 

У 2004 році завершився другий етап (2003 – 2004 роки), що мав на меті створення об’єктивних 
передумов для стабільного зростання реальних грошових доходів населення, забезпечення оптима-
льного рівня зайнятості. 

Результатом третього етапу (2005 – 2009 роки) має стати посилення орієнтації економічних 
процесів на більш ефективне задоволення потреб людини, зменшення глибини бідності серед най-
                                                        
261 Комітет з економічних, соціальних та культурних прав, Загальний коментар № 12 «Про право на їжу», 1999 рік. 
262 Джерела: Children undernourished in total population: The State of Food Insecurity in the World 2002, FAO (www.fao.org) 
Estimated low birth weight: World Development Indicators 2003, World Bank; UNICEF End Decade Website Database (www.childinfo.org) 
and The State of the World’s Children 2004, UNICEF (www.unicef.org/sowc04). Malnutrition prevalence: World Development Indicators 
2003, World Bank and UNICEF End Decade Website Database (www.childinfo.org).  
263 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державного комітету статистики України, Національної 
академії наук України «Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності» N 171/238/100/149/2нд від 5 квітня 2002 року. 
264 Указ Президента України «Про Стратегію подолання бідності», N 637/2001 від 15 серпня 2001 року.  
265 Представництво ООН в Україні, Цілі Тисячоліття http://www.un.kiev.ua/ua/mdg1/ 
266 Указ Президента України «Про Стратегію подолання бідності», N 637/2001 від 15 серпня 2001 року. 
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більш уразливих верств населення, створення передумов для переходу від Стратегії подолання 
до Стратегії запобігання бідності. 

Стратегія передбачала, що на період до 2010 року прогнозні показники бідності становити-
муть: 

(у відсотках)  
 2000 2001 2002 2003 2004 2010 

Рівень бідності 26,7 26,2 26 25,5 25 21,5 
Рівень крайньої бідності 14,7 13 12 10 8 3 

Глибина бідності 22,9 22,5 21,5 20,5 19 18 
 

Однак реальні показники протягом 2001-2003 років не продемонстрували зниження рівня 
бідності: 2001 рік – 27,2 %; 2002 рік – 27,2 %; 2003 рік – 26,6 %.267 

2.3. ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

2.3.1. Загальний огляд системи соціального захисту 

З подоланням масштабів бідності безпосередньо пов’язані державні програми соціального 
захисту. Радянська система соціального захисту включала безкоштовне надання житла, безкош-
товну освіту та медичне обслуговування, розгалужену систему пільг. Варто також зазначити, 
що на міжнародному рівні Радянський Союз робив акцент на вищості економічних та соціаль-
них прав над громадянськими та політичними. 

Соціальне забезпечення в Україні протягом перехідного періоду також характеризувалося 
щедрими соціальними привілеями, матеріальною допомогою постраждалим від Чорнобильської 
аварії, субсидіями та допомогою сім’ям. При цьому зобов’язання щодо відшкодування витрат, 
які брав на себе уряд перед постачальниками послуг (підприємствам транспорту та зв’язку), по-
стійно не виконувалися. 

Соціальні програми перехідного періоду були більше спрямовані на збереження привілеїв 
радянських часів, аніж на зменшення масштабів бідності та усунення її найгостріших проявів. На 
жаль, такими вони залишаються й надалі. 

Офіційно було визнано, що соціальна політика держави лише загострила прояви бідності. 
У Стратегії подолання бідності зазначено, що діюча система пільг не забезпечує надання допо-
моги виключно бідним верствам населення, а сприяє помітному збільшенню доходів заможних 
верств населення, зростанню економічної нерівності. Якщо бідна сім’я одержує у вигляді пільг 6,1 
гривні на місяць у розрахунку на умовного дорослого, то заможна – 13,1 гривні. При цьому питома 
вага пільг у сукупних доходах населення збільшується від 5,5 відсотка у десяти відсотків найбід-
ніших сімей до 8,1 відсотка у десяти відсотків найзаможніших.268 

Основною проблемою соціального забезпечення в Україні є кінцеве потрапляння коштів до 
нецільової аудиторії. Згідно з даними Світового Банку, 88 відсотків тих, що отримали житлові суб-
сидії в 2001 році, не мали права їх отримувати. Дані Банку були також підтверджені Міністерст-
вом праці і свідчать про використання в 1999 році навіть більших коштів, ніж заплановано на змен-
шення бідності. Однак, поставленої цілі не було досягнуто.269 

З метою подолання проблеми потрапляння допомоги до нецільової аудиторії та дублювання 
різних видів допомоги в 2003 році було ініційовано створення Єдиного державного автоматизо-
ваного реєстру осіб, які мають право на пільги.270 Як повідомляє прес-служба Рахункової палати 
України, заплановані заходи на 2004 рік щодо завершення Міністерством праці складання Єди-
ного реєстру не були здійснені.271 
                                                        
267 Розпорядження КМУ від 26 грудня 2003 р. № 810-р «Про затвердження заходів реалізації в 2004 році другого етапу Стратегії 
подолання бідності». 
268 Станом на 2000, див. «Стратегія подолання бідності». 
269 Представництво ООН в Україні, Звіт Комісії блакитної стрічки: http://www.un.kiev.ua/brc/ 
270 Постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» 
від 29 січня 2003 р. N 117.  
271 Рахункова палата Україна, повідомлення прес-служби від 18.02.2005 року: http://www2.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/publish/ 
article/main?art_id=287173&cat_id=502.  

http://www.un.kiev.ua/brc/
http://www2.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/publish/
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Очевидним є те, що проблемою є не лише наявність коштів, а й ефективність їх використання. 
Моніторингові програми, що здійснюються Міністерством праці та Державним комітетом стати-
стики не досліджують довготермінові наслідки соціальних програм для їх одержувачів. За ви-
сновком ООН, неурядовий сектор має більше можливостей здійснювати такий моніторинг, проте 
йому не вистачає фінансування та доступу до необхідних для таких досліджень даних. 

Значний сектор тіньової економіки також ускладнює уряду проведення оцінки доходу одер-
жувачів допомоги. Так, сім’я, дохід якої «на папері» є дійсно її єдиним доходом, та сім’я, дохід 
якої «на папері» є лише частиною дійсних доходів – опиняються в рівних умовах при отриманні 
соціальної допомоги. 

До рекомендацій ООН, спрямованих на покращення існуючої в Україні ситуації в сфері соціа-
льного забезпечення, належать: 

1) скорочення кількості видів допомоги та монетаризація допомоги (надання допомоги в 
грошовій формі). Міністерство праці вже, приміром, працює над проведенням експерименту що-
до надання населенню житлових субсидій у грошовій формі, виходячи з розрахункових норм;272 

2) з огляду на існуючу демографічну ситуацію, допомога по догляду за дитиною має бути 
збільшена та надаватися, не зважаючи на рівень доходів сім’ї; 

3) подання неправдивих даних про доходи сьогодні тягне лише покарання у формі позбавлен-
ня допомоги в майбутньому, проте такі дії, спрямовані на введення уряду в оману, повинні кара-
тися значними сумами штрафів; 

4) більш тісний зв’язок між системою соціального захисту та зменшенням бідності: якщо 
соціальний захист дійсно ставить за мету зменшення масштабів бідності, тоді люди, які не по-
трапляють до категорії бідних, не повинні отримувати допомоги. 

Ілюстративною в цьому відношенні є ситуація, що спостерігається протягом останніх років в 
Україні, з намаганнями парламенту, з однієї сторони, обмежити пільги, компенсації та гарантії, 
та, з іншої сторони, рядом рішень Конституційного Суду (КС) про неконституційність таких дій 
парламенту. 

Рішення КС від 6 липня 1999 року № 8-рп/99 (справа щодо права на пільги), від 17 березня 
2004 року №7-рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій та гарантій), від 17 березня 2004 року 
№7-рп/2004 (справа про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних 
органів) та від 1 грудня 2004 року №20-рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження пільг, 
компенсацій і гарантій) постановляють, що здійснення заходів, спрямованих на забезпечення со-
ціального захисту окремих категорій працівників та їх сімей не має залежати від розміру їхніх 
доходів чи наявності фінансування з бюджету. Здійснення таких заходів, на думку Суду, має бе-
зумовний характер. 

Згідно з висновком Колегії Рахункової палати після розгляду результатів перевірки викорис-
тання коштів державного бюджету в 2004 році на виплату компенсацій і допомоги сім’ям з діть-
ми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи діюча система виплати компенсацій і 
допомоги сім’ям з дітьми та компенсацій на харчування «чорнобильцям» не відповідає вимогам 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» і не забезпечує цій категорії населення своєчасної і повної реалізації кон-
ституційного права на соціальний захист. Розміри допомоги і компенсацій цій категорії громадян, 
затверджені постановами Кабінету Міністрів України в 1996 та 1997 роках, за умови зростання 
цін жодного разу не переглядались. А окремі види допомоги втратили свою соціальну значимість 
і доцільність та становлять від 1,6 до 2,6 гривень на місяць. 

В Україні відсутня єдина та цілісна система надання пільг цій категорії населення через орга-
ни Мінпраці, яка б забезпечила комплексне вирішення питань їх соціального захисту та дозволила 
налагодити належний контроль за законністю призначення та виплати компенсацій і допомоги.273 

2.3.2. Удосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування 

Законодавчими змінами у сфері соціального забезпечення у 2004 році були: Закон «Про дер-
жавну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»274, Закон «Про державні гаран-
                                                        
272 На розгляд Уряду направлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту щодо надання 
населенню житлових субсидій у грошовій формі, виходячи з розрахункових норм». 
273 Дивіться докладніше Повідомлення прес-служби Рахункової Палати України від 18 лютого 2005 року 
274 Закон «Про державну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18 травня 2004 року, № 1727-IV. 
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тії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби в зв’язку з реформуван-
ням Збройних Сил України, та членів їх сімей»275. 4 листопада 2004 року було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле-
ними народженням та похованням».276 

Зміни до Закону мають на меті врегулювання невирішених питань надання застрахованим 
особам матеріального забезпечення й соціальних послуг та здійснення більш ефективного конт-
ролю за формуванням та використанням коштів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народ-
женням тa похованням. Було також внесено ряд інших змін у діюче законодавство, спрямованих 
на збільшення соціальної допомоги, або розширення верств, на які поширюються пільги. 

2.4. ПРАВО НА ПРАЦЮ 

2.4.1. Зарплата та доходи населення 
В Україні поступово наближуються державні соціальні гарантії до прожиткового мінімуму. 

Номінальні доходи населення за січень-грудень 2004 року збільшився на 22,5 відсотка порівняно 
з відповідним періодом минулого року. Наявні доходи, що можуть бути використані на придбан-
ня споживчих товарів та послуг зросли на 27,4 відсотка, а реальні доходи з урахуванням цінового 
фактора – на 16, 8 відсотка. 

Мінімальний розмір заробітної плати в квітні 2004 р. становив 205 грн. або 56,2 відсотки від 
прожиткового мінімуму для працездатної особи (квітень 2003 р. – 185 грн. або 50,7 %). (Для порі-
вняння з попередніми роками див. нижче графік «Зарплата та доходи населення».) Середньомісяч-
на заробітна плата за січень-грудень 2004 року зросла на 27,6 відсотка і становила 589,63 гривні 
по відношенню до відповідного періоду 2003 року, а реальна заробітна плата за цей період зрос-
ла на 23,8 відсотка.277 
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Кількість осіб, заробітна плата яких не перевищувала рівень мінімальної зарплати в червні 

2003р. становила 488,9 тис. осіб (4,6 % працюючих), у червні 2004р. – 317,0 тис. осіб (3,05 % пра-
цюючих). 

                                                        
275 Закон «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуван-
ням Збройних Сил України, та членів їх сімей» від 15 червня 2004 року, № 1770-ІV. 
276 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України «Про загальнообов‘язкового державного соціального страху-
вання у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 4 листопа-
да 2004 року, №2154-IV.  
277 Міністерство праці та соціальної політики України, лист № 898/0/14-05/024-8 від 10 лютого 2005 року у відповідь на запит 
УГСПЛ про моніторинг стратегічних напрямків подолання бідності.  
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Законом України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» встановлено диференційо-
вані рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги різним малозабезпе-
ченим категоріям населення. Так, для працездатних осіб рівень забезпечення встановлено у сумі 
80 грн., для непрацездатних (діти, пенсіонери) – 110 грн., для інвалідів – 115 грн. (у 2003 році 
цей показник для всіх категорій становив 80 грн.). 

2.4.2. Заборгованість із виплати заробітної плати та іншої заборгованості населенню278 

На початок 2004 році зафіксовано зменшення загальної заборгованості населенню в порів-
нянні з 2000 р. на 6 772,5 млн.грн. або 74,5 %. При цьому заборгованість із виплати зарплати 
становила 84 % загальної заборгованості населенню. 
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У 2000 р. було повністю погашено заборгованості по виплаті пенсій та цільової грошової 
допомоги, а також допомоги по безробіттю; протягом 2001р. – значно скорочено статті виплат вій-
ськовослужбовцям та стипендій. 

Станом на вересень 2004 року частка таких, що не отримали зарплату становила 5,6 % всієї 
кількості штатних працівників у державі, що в абсолютному вимірі становить 638,7 тис. осіб, на 
кожного з яких припадає в середньому 1004 грн. невиплаченої зарплати, а це 182 % середньомі-
сячної зарплати. Співвідношення «державний: недержавний» сектор економіки становить 1:1,57. 

Структура заборгованості по зарплаті в розрізі 
галузей економіки станом на вересень 2004 року
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2.4.3. Зайнятість та безробіття 

Графік (знизу) ілюструє безробіття та тривалість пошуку роботи. Графік чітко показує, що 
тривалість пошуку роботи в 2003 році (останні наявні дані) є довшою, аніж в 1995 році. 
                                                        
278 За даними Держкомстату, Міністерства праці та соціальної політики, Національної академії наук. 
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Забезпечення сприяння в працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця 
У січні-березні 2004 року на вільні та новостворені робочі місця державною службою зайня-

тості працевлаштовані 213,4 тис. незайнятих громадян, що на 16,2 від. більше, ніж за відповідний 
період 2003 року. 

Динаміка тривалості пошуку роботи серед безробітних у 
віці 15 - 70 років, %
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У 2004 році було проведено моніторинг дискримінації окремих категорій працівників-шах-

тарів у соціально-економічній сфері Луганської області. Проект виявив факти системних пору-
шень (1) прав працівників ліквідованих підприємств на одержання заборгованості по заробітній 
платі; (2) трудових та соціально-економічних прав працівників шахт при реорганізації підпри-
ємств; а також (3) факти корумпованості профспілок, що діють в інтересах влади, та репресій про-
ти незалежних профспілок. 

Виконавці проекту дійшли висновку, що явище «притримування» зайвої робочої сили на під-
приємствах, практика змушених неоплачуваних відпусток, широке поширення режимів неповної 
зайнятості не є наслідками лише недосконалостей законодавства та неефективного менеджменту, 
а механізмом позаекономічної, феодальної форми експлуатації в ХХІ сторіччі, що, шляхом над-
мірної експлуатації праці, є гарантованим джерелом надприбутків.279 

2.4.4. Удосконалення нормативно-правової бази соціально-трудових відносин 
та трудового законодавства 

Україна ратифікувала 10 листопада 2004 року Конвенцію Міжнародної Організації Праці 
№ 81 «Про інспекцію праці» (1947 року). Конвенція була рекомендована до підписання Комітетом 
ООН з ЕСК прав при розгляді чергового звіту України в 2001 році. Тоді ж було ратифіковано Кон-
венцію № 129 «Про інспекцію праці в сільському господарстві» (1969 року) та Конвенцію № 150 
«Про адміністрацію праці» (1978 року). 

Було розроблено й подано до Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про оплату праці» та Кодексу законів про працю України». Після 
розгляду проекту 24 березня 2004 року законопроект було повернено на доопрацювання з метою 
врегулювання розбіжностей по ньому з профспілковою стороною. Профспілкова сторона напо-
лягає на визначенні в зазначеному законопроекті норми, відповідно до якої мінімальна заробітна 
плата встановлюється в розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи, але 
враховуючи економічний розвиток держави та фінансову можливість бюджетів усіх рівнів, на 
сьогодні ця норма не може бути забезпечена фінансово. Під час опрацювання з профспілковою 
стороною та об’єднанням роботодавців розбіжностей по проекту Закону «Про внесення змін до 
Закону України «Про оплату праці» та Кодексу законів про працю України» було досягнуто до-
мовленості щодо доцільності розгляду вищезазначеного законопроекту одночасно із законопроек-
том про етапи підвищення розміру мінімальної заробітної плати. 
                                                        
279 Громадський комітет захисту конституційних прав і свобод громадян, «Моніторинг дискримінації окремих категорій працівників-
шахтарів у соціально-економічній практиці Луганської області», Луганськ, 2004. 
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Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про колективні договори і угоди» 
доопрацьовано робочою групою, сформованою на тристоронній основі, в рамках програми прое-
кту технічного співробітництва МОП «Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав 
у світі праці» та внесено на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань соціальної полі-
тики та праці для розгляду робочою групою з опрацювання проекту Трудового кодексу.280 

2.5. ПРАВО СТВОРЮВАТИ ТА ПРИЄДНУВАТИСЯ ДО ПРОФСПІЛОК 

Право створювати та приєднуватися до профспілок гарантується Пактом про громадян-
ські та політичні права (стаття 22), Пактом про ЕСК права (стаття 8). Конвенції Міжнарод-
ної Організації Праці № 87 «Про свободу асоціації та захист прав на організацію» (1948) та № 98 
«Про застосування принципів права на організацію та ведення колективних переговорів» (1949) 
деталізують мінімальні міжнародні стандарти, що стосуються створення і діяльності проф-
спілкових організацій. Європейська Конвенція з прав людини також визначає право кожного ство-
рювати професійні спілки та вступати до них для захисту своїх інтересів (стаття 11). У біль-
шості міжнародних договорів окреме згадування свободи створення профспілок у межах права 
на свободу об’єднань має на меті ілюстрацію змісту останньої, а не мету обмеження сфери їх 
застосування. 

На національному рівні Конституція України проголошує право громадян «на участь у про-
фесійних спілках з метою захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів» (стат-
тя 36). Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»281 визначає особ-
ливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок. 

Незважаючи на це, в українському правовому полі бракує ряду документів. Зокрема, не рати-
фіковані Конвенції МОП №№ 141 та 151, що регулюють сферу діяльності робітників сільського 
господарства та державних службовців. 

Попри існування задекларованих прав і свобод, профспілки в Україні повсякдень стикають-
ся з труднощами різного характеру: від проблем юридичної реєстрації до питання оренди робочої 
площі. Наприклад, Закон України «Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про профе-
сійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 5 червня 2003 року замість того, щоб полегшити 
процедуру легалізації профспілкових об’єднань, навпаки ускладнив її. Проблемним питанням 
залишається також нерівність доступу до професійної правової допомоги, що обмежує актив-
ність профспілок у підготовці законопроектів.282 Повідомляється і про факти дискримінації у 
відносинах поміж самими профспілковими об’єднаннями. Федерація профспілок України, як най-
старша з організацій, володіє найбільшою часткою майна та активів, успадкованих ще з радянсь-
ких часів. Це складає основний предмет протиріч між ФПУ та іншими організаціями. Окрім того, 
це є порушенням конституційної норми, яка проголошує рівні права для всіх профспілок.283 

Більшість порушень прав профспілок протягом 2004 року були пов’язані спочатку з агітацій-
ною кампанією, а потім і самими президентськими виборами. Така тенденція була характерна для 
багатьох галузей. 

Протягом передвиборчої кампанії за наказом уряду деякі голови міських і обласних рад, си-
лових структур чинили тиск на працівників, шантажуючи їх та залякуючи звільненням з роботи в 
разі якщо вони не проголосують за провладного кандидата В. Януковича. Вчителі, транспортни-
ки та шахтарі становили переважну більшість працівників, що попали до цієї категорії.284 Неза-
лежна медіа-профспілка, що протягом року займалася моніторингом випадків порушення прав 
журналістів, лише, наприклад, у липні 2004 року зафіксувала 21 випадок виникнення конфлікт-
них ситуацій у сфері мас-медіа.285 
                                                        
280 Лист Мінпраці від 18 березня 2004 року № 03-2/ 832-015-2. 
281 Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV. 
282 Overview «Trade Unions in Ukraine: An Evaluation and Assessment Report», Foundation for Responsive Democracy for the Eurasia 
Foundation, August 2004. 
283 Там само. 
284 Letter from the Confederation of Free Trade Unions of Ukraine on the current situation in Ukraine to the International Confederation 
of Free Trade Unions: http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991220860&Language=EN  
285 Моніторинг здійснювався у рамках проекту «Захист професійних, соціальних та трудових прав працівників ЗМІ в Україні» 
за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Див. детальніше на сторінці в 
Інтернеті: www.profspilka.org.ua. 

http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991220860&Language=EN
http://www.profspilka.org.ua
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У 2004 році Федерація профспілок України продовжувала брати активну участь у рефор-
муванні системи пенсійного забезпечення. Початок цій діяльності був покладений ще в 2002 році, 
коли голова ВПУ висловив стурбованість з приводу постійного зволікання з прийняття закону 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» та ігнорування більшості пропозицій, поданих ФПУ до 
урядового законопроекту. 

2.6. ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я 

Право людини на здоров’я є одним із центральних компонентів захисту економічних, соціа-
льних та культурних прав. Право на здоров’я та захист здоров’я передбачено наступними поло-
женнями міжнародних документів, учасниками яких є Україна: стаття 25 Загальної декларації 
прав людини, стаття 5 Конвенції з ліквідації расової дискримінації, стаття 12 Пакту про ЕСК права, 
статтями 11 та 14 Конвенції з ліквідації дискримінації проти жінок, стаття 24 Конвенції про права 
дитини. 

Українська Конституція (стаття 49) гарантує безкоштовну систему охорони здоров’я. Незва-
жаючи на очевидну неспроможність існуючої системи охорони здоров’я забезпечити доступ до 
якісних медичних послуг, та спричиненого цим хабарництва, очікування «безкоштовної» медич-
ної допомоги залишаються сильними. 

Необхідність впровадження системи медичного страхування, що сприятиме підвищенню яко-
сті медичного обслуговування населення та забезпеченню гарантованого рівня надання безоплат-
ної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі, було визнано в Стра-
тегії подолання бідності. Проте прийняття нового законодавства просувається надзвичайно повільно. 
Станом на кінець 2004 року на різних етапах розгляду Верховною Радою знаходилося 9 законо-
проектів, що стосуються системи медичного страхування, з них 5 було подано власне у 2004 році.286 

Таблиці, що подаються нижче, демонструють ситуацію зі зниженням смертності дітей (до 
2015 року знизити на дві третини (у порівнянні з базовим рівнем 1990 року) відсоток смертності 
дітей від 1-го до 5-ти років – ціль 4), та боротьбою з ВІЛ/СНІД та іншими хворобами (ціль 6). 
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середнього», «нижче середнього» та «гірша ситуація») Україна входить до країн із загальними 
показниками «вище середнього».287 

Ситуація в Україні з імунізацією дітей, що є важливим чинником зниження дитячої смерт-
ності, загалом оцінюється як «краща ситуація».288 
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286 Проект закону «Про обов’язкове медичне страхування» від 16 червня 2004 року, № 5655, Проект закону «Про засади охоро-
ни здоров’я в Україні» від 14 січня 2004 року, № 4620, Проект закону «Про загальнообов’язкове медичне страхування» від 27 
січня 2004 року, № 3370-1, Проект закону «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування» від 6 лютого 2004 року, 
№ 4505-1, Проект закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» від 9 липня 2004 року, № 5771. 
287 Джерела: The State of the World’s Children 1996, UNICEF, for 1990/1994 data and The State of the World’s Children 2004, UNICEF 
(www.unicef.org/sowc04), for 2002 data. 
288 Malaria: Human Development Report 2000, UNDP for 1997 data and Communicable Disease Global Atlas Database, WHO 
(www.who.int/GlobalAtlas) for 2001 data. Tuberculosis: Communicable Disease Global Atlas Database, WHO (www.who.int/GlobalAtlas). 
AIDS: The State of the World’s Children 2004, UNICEF (www.unicef.org/sowc04). Infant mortality: World Development Indicators 2003, 
World Bank. Under-5 mortality: The State of the World’s Children2004, UNICEF (www.unicef.org/sowc04).  
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Важливо також відмітити необхідність різних підходів до моніторингу системи захисту здо-
ров’я та моніторингу права на здоров’я. Моніторинг права на здоров’я вимагає приділення окремої 
уваги уразливим групам, тому необхідним є виокремлення статистичних показників за відповід-
ними категоріями, такими як гендер, меншини, корінні народи.289 Наприклад, Пекінська платфор-
ма дій зобов’язує країни « ...вжити заходи для зменшення гендерного розриву у показниках захво-
рювань та смертності, та досягнення поставленої цілі скорочення дитячої смертності».290 

Державний комітет статистики України готує кожні два роки статистичний збірник «Діти, 
жінки та сім’я в Україні», де зібрана інформація про становище дітей, жінок та сімей у розрізі де-
мографічних та економічних показників, показників по освіті, охороні здоров’я, культурі та зло-
чинності. На жаль, окрім даного збірника, який не тиражується і який можна отримати лише окремо 
замовивши в Держкомстаті, інша статистична інформація про становище дітей, жінок та сімей в 
Україні недоступна. 

Моніторинг здійснення взятих державою зобов’язань у сфері захисту права на здоров’я мо-
же також здійснюватися через моніторинг державної політики у сфері ціноутворення на ліки та 
доступ до безкоштовних ліків, цінові заходи у сфері продажу алкоголю й тютюнових виробів та 
політики у сфері реклами алкоголю та тютюнових виробів та ін. Наприклад, в Україні, де куріння 
стало частиною способу життя майже дев’яти мільйонів громадян, і де щороку 120 тис. осіб поми-
рає від хвороб, спровокованих зловживанням тютюном, питання про вжиття державою певних 
заходів є особливо гострим. Варто зазначити, що влітку 2004 року Україна стала 144-ю країною, 
котра підписала Рамкову Конвенцію з контролю за тютюном, яка передбачає вживання заходів 
стосовно поширення «тютюнової епідемії», а також захисту прав некурців.291 Це перший міжна-
родний правовий договір у сфері суспільного здоров’я, підготовлений у результаті чотирирічних 
переговорів між 192 країнами – членами ВООЗ. Україна має не лише ратифікувати документ, а й 
привести вітчизняне законодавство у відповідність до його вказівок, а також розробити чіткий 
механізм контролю за виконанням законодавчих актів у цій сфері. 

Незважаючи на широке коло питань, що стосуються власне захисту права на здоров’я, акти-
вність громадських організацій у даній сфері є дуже низькою. Як згадувалося вище, частковим 
поясненням існуючої ситуації по здійсненню таких досліджень та моніторингів є обмеженість 
НПО у фінансуванні та доступі до даних. 

Одним із перших таких досвідів стало соціологічне дослідження «Доступність послуг та права 
людей, які живуть з ВІЛ в Україні»292, здійснене в 2004 році Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД 
в Україні та Всеукраїнською Мережою ЛЖВ. Дослідження враховувало різні аспекти: права на 
пільги, обізнаність з ними, доступність медичних і соціальних послуг, факти дискримінації і не-
справедливого ставлення. Важливим також є те, що дослідження охопило 14 регіонів України. 

Дослідження показало, що рівень обізнаності з Законом «Про запобігання захворюванню на 
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» серед опитаних лю-
дей, що живуть з ВІЛ, є низьким: добре знають положення закону – 7,3 % респондентів; знають 
деякі положення – 28,9 %; чули, але не знають змісту – 37,3 %; взагалі не знають – 20,1 %.293 

Дослідження також свідчить про те, що порушення прав ВІЛ-позитивних людей є пошире-
ною практикою в українському суспільстві. 41,5 % опитаних людей, які живуть з ВІЛ, повідоми-
ли про те, що їхні права порушувалися в результаті їхнього ВІЛ-статусу. Кожен третій випадок 
порушення прав ВІЛ-позитивної людини – це порушення права на працевлаштування або на-
вчання, понад дві третини респондентів (68,8 %) зіткнулися з порушенням права на отримання 
медичної допомоги. Ще більше респондентів – 69,9 % – повідомили про порушення прав на кон-
фіденційність діагнозу. Зважаючи на низький рівень поінформованості про права, дані щодо по-
дібних порушень можуть бути суттєво заниженими.294 

Погане знання прав призводить до того, що практично не застосовуваними залишаються пра-
вові механізми захисту порушених прав. Відшкодування витрат, пов’язаних з обмеженням прав, 
                                                        
289 Asher J., The Right to Health, (Commonwealth Medical Trust; AAAS Science and Human Rights Program; HURIDOCS) (2004), 
page 79. 
290 Світова конференція з прав жінок 1995 року, Пекінська платформа дій, параграф 106. 
291 Міжнародна Рамкова Конвенція ВОЗ по контролю за тютюновою продукцією, вступила в силу 27 лютого 2005 року, текст 
Конвенції російською мовою доступний за адресою в Інтернеті: http://www.who.int/tobacco/fctc/text/en/fctc_ru.pdf  
292 «Доступність послуг та права людей, які живуть з ВІЛ в Україні: результати соціологічного дослідження», Міжнародний 
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні: Всеукраїнська Мережа ЛЖВ (2004). 
293 Там само, ст. 9. 
294 Там само, ст. 11. 
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що мало місце внаслідок розголошення інформації про факт зараження ВІЛ, отримували коли-
небудь тільки 4 людини з опитаних.295 

У 2004 році було винесено рішення у прецедентній справі про задоволення позову ВІЛ-пози-
тивного громадянина Україна Олексія Волошина, якого було незаконно звільнено з роботи у зв’я-
зку з ВІЛ-статусом. Суд визнав, що в даній справі дійсно мало місце грубе порушення конститу-
ційних прав та свобод Олексія Волошина з боку головного редактора районної газети, зокрема 
права на працю, повагу до честі й гідності.296 

2.7. ПРАВО НА ОСВІТУ 

2.7.1. Огляд ситуації 

Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному і культурному розвит-
ку держави. Розвиток держави не можне бути забезпечений без активної державної підтримки 
освіти і науки. 

Право на освіту передбачено в наступних положеннях міжнародних документів: Загальна 
декларація прав людини – стаття 26; Конвенція з ліквідації расової дискримінації – стаття 5; 
Пакт про ЕСК права – стаття 13 та 14; Конвенція з ліквідації дискримінації проти жінок – статті 5, 
10 та 14; Конвенція про права дитини – статті 28 та 29. 

У «Цілях Тисячоліття» другою за вагомістю ціллю визначено ціль отримання всіма дітьми 
початкової освіти: «Забезпечити щоб (до 2015 року) діти, як хлопчики, так і дівчатка, мали можли-
вість завершити повний курс початкової школи, а також щоб хлопчики та дівчатка мали рівні мож-
ливості доступу до всіх рівнів освіти». Питання права на освіту та рівного доступу розглядалося 
також і на Світовому саміті соціального розвитку та Четвертій світовій конференції з прав жінок. 

У питанні забезпечення початкової освіти Україна входить до країн категорії ситуація «вище 
середнього».297 

 
Неграмотність 
(у віці 15-24 р.) 

Коефіцієнт залучення дітей шкільного віку 
до навчання в школі 

1999 
(%) 

2001 
(%) 

Прогрес-регрес 1990-1991 
(%) 

1998-1999 (%) Прогрес-регрес 

0,2 0,1 || 80,2 71,7 H 
 
Ситуація, в якій перебуває початкова та середня освіта в Україні, є непростою. Проблемними 

питаннями початкової та середньої освіти в Україні експерти ООН вважають наступні:298 
1) необхідність реформування фінансування освіти. Основним недоліком на думку експер-

тів ООН є неефективність використання коштів: кошти використовують на утримання нерухо-
мості, а не власне освіту; а також на надміру великий адміністративний ресурс, а не викладачів; 

2) надмірна централізація – значною проблемою вважається зосередження влади в руках 
Міністерства освіти; 

3) низька заробітна платня вчителів, а це, у свою чергу, породжує хабарництво; 
4) недостатній контроль за якістю освіти; 
5) модернізація навчальної програми – навчальні програми залишаються перенасиченими 

фактичною інформацією, вибір програм обмежений, методика викладання потребує значних змін; 
значно зменшилася кількість професійних навчальних закладів; 

6) демографічні тенденції – з кожним роком до школи поступає все менше дітей; 
7) рівність доступу – недостатність матеріальної та технічної підтримки шкіл в сільській 

місцевості. 
Діти в сільській місцевості та діти-інваліди особливо стикаються з проблемами нерівності 

доступу до освіти. Для вирішення цієї проблеми реалізовується державна програма «Шкільний 
автобус», що спрямована на забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного пере-
                                                        
295 Там само, ст. 14. 
296 Новини ВІЛ/СНІД, Політика та Адвокація, Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, Випуск 4, листопад 2004 року, ст. 2-3. 
297 Джерела: Percentage of children reaching 5th grade: UNESCO Website Database, (www.unesco.org) and World Development 
Indicators 2003, World Bank. Enrolment ratio: UNESCO Website Database, (www.unesco.org). 
Illiteracy (15-24 years): UNESCO Website Database, (www.unesco.org) and World Development Indicators 2003, World Bank. 
298 Звіт комісії блакитної стрічки http://www.un.kiev.ua/brc/  
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везення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників. Програма почала діяти з 
2003 року; за кошти місцевих бюджетів та інших джерел придбано 302 автобуси для реалізації 
програми.299 Проте виникають сумніви щодо цільового використання наявних автобусів.300 

Міністерство освіти та науки також повідомляє про розвиток та нові якісні зміни в галузі 
освіти у 2003-2004 навчальному році, а саме: збільшено на 42 відсотки заробітну плату освітянам 
та науковцям; з 1 вересня 2004 року зарплатня була збільшена ще на 15,6 відсотка; встановлено 
нові розміри стипендій, які збільшені більше ніж у 2 рази; втричі зросли видатки на матеріальне 
забезпечення дітей-сиріт; продовжувалася реалізація Державної програми інформатизації сільської 
школи; 56 відсотків загальноосвітніх навчальних закладів I – III ступенів (у т. ч. – 45 відсотків 
шкіл сільської місцевості) оснащені навчальними комп’ютерними комплексами нового покоління; 
затверджено Державну програму інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічних навча-
льних закладів на 2004 – 2007 роки; розширено охоплення навчанням дітей дошкільного віку. Цей 
показник зріс на 8 відсотків і становить 48 відсотків до загальної кількості дітей відповідного віку.301 

Згідно з висновком Колегії Рахункової палати України про результати перевірки планування 
та використання коштів Державного бюджету України Міністерством освіти і науки України на 
інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризацію сільських шкіл, було 
створено непрозору, неконтрольовану і неефективну систему формування та реалізації Програми 
інформатизації. 

Безконтрольність Міністерства фінансів України та Держказначейства України фактично 
сприяла тому, що Міністерство освіти і науки витратило кошти державного бюджету у 2001-2004 
роках в сумі 119,4 млн. грн. за межами Національної програми інформатизації. В цілому, за період 
дії Програми (2001-2003 роки) забезпечено комп’ютерною технікою 1335 сільських шкіл, що скла-
дає 59,1 відс. від обсягів, затверджених Програмою. У період з 2001 року по жовтень 2004 року з 
порушенням чинного законодавства та неефективно використано всього 68,6 млн. грн. або 57,5 
відс. від загального обсягу отриманих коштів з державного бюджету. З них: з бюджетними право-
порушеннями – 15,1 млн. грн., не за цільовим призначенням – 1,5 млн. грн., неефективне – 45,5 
млн. грн.; неефективне управління коштами складало 6,2 млн. грн., незаконні видатки – 0,3 млн. 
гривень.302 

2.7.2. Удосконалення законодавства 

У травні 2004 року було проведено парламентські слухання «Про стан і перспективи розвитку 
вищої освіти в Україні», де було проаналізовано стан справ з вищою освітою в Україні. Рекомен-
дації слухань були затверджені парламентом в червні 2004 року,303 в яких особливу увагу було при-
ділено посиленню ролі держави у розвитку вищої освіти та законодавчому забезпеченні. 

Верховна Рада України прийняла 14 грудня 2004 року Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)». Цікавим є факт, що Президент з по-
дачі уряду двічі накладав вето на даний закон. Закон, враховуючи тенденції розвитку вищої осві-
ти, пропозиції органів виконавчої влади та громадських організацій, вносить зміни до ряду зако-
нодавчих актів. Закон приводить Бюджетний кодекс України у відповідність до положень Націо-
нальної доктрини освіти та вимог стратегії розвитку вищої освіти. Зміни, що вносяться до статті 51 
Бюджетного кодексу України, сприятимуть розвитку автономії вищих навчальних закладів: роз-
порядники коштів отримали право затверджувати та коригувати кошториси установ відповідно 
до затвердженого розпису Державного бюджету. Тобто керівництво вузів не змушене буде окре-
мо узгоджувати всі зміни до кошторисів університетів. Зміни до статей 89 та 90 Бюджетного ко-
дексу дозволять здійснювати фінансування вузів державної та комунальної форми власності з рі-
зних бюджетних джерел: місцеві ради зможуть надавати допомогу вузам при усуненні техноген-
них ситуацій, соціальну допомогу студентам, викладачам, ремонт гуртожитків. 
                                                        
299 Згідно з інформацію, поданою на сторінці в Інтрнеті Міністерства освіти і науки України.  
300 Звіт комісії блакитної стрічки: http://www.un.kiev.ua/brc/ 
301 Міністерство освіти і науки України, Рішення від 19 серпня 2004 року N 9/1-2 «Про підсумки розвитку освіти у 2003/2004 
навчальному році та завдання на 2004/2005 навчальний рік щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти». 
302 Про результати перевірки планування та використання коштів Державного бюджету України Міністерством освіти і науки 
України на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризацію сільських шкіл / Підготовлено департамен-
том контролю видатків на соціальну сферу та науку і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 07.12.2004 № 27-3 / – 
Київ: Рахункова палата України, 2005. – Випуск 1. 
303 Постанова парламенту № 1755 від 4 червня 2004 року Про Рекомендації парламентських слухань «Про стан і перспективи 
розвитку вищої освіти в Україні». 

http://www.un.kiev.ua/brc/
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Зміни до статті 84 Земельного кодексу України забороняють вилучати земельні ділянки, за-
кріплені за вищими навчальними закладами державної та комунальної форми власності. 

Зміни до статті 12 Закону України «Про плату за землю» звільняються від оплати за землю 
студентські табори та бази відпочинку. 

Внесення змін до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» фактично запроваджує 
податкову пільгу для підприємств, що витрачають кошти на освіту. Кошти, які будуть спрямову-
ватися на професійне навчання, не будуть обкладатися 25 відсотковим податком на прибуток. 
Однак зазначені витрати будуть прив’язуватися до фонду оплати праці. Дана норма, через кілька-
разове накладання вето, має набрати чинності з 2006 року. 

Закон передбачає ряд змін, спрямованих на зниження витрат на електроенергію та орендну 
плату майна. 

Введення в дію норм Закону створює можливості для покращення фінансово-економічного 
становища вищої освіти, додаткового залучення коштів підприємств і дозволяє зробити освіту 
більш доступною. 

2.7.3. Інформація, наука та технологія 

Право на освіту також охоплює право на інформацію, наукову діяльність та доступ до новіт-
ніх технологій. Право на інформацію, дослідження та професійне навчання гарантуються поло-
женнями наступних договорів: Загальною декларацією з прав людини (статті 19 та 27), Конвен-
цією з ліквідації расової дискримінації (стаття 5), Пактом про ЕСК права (стаття 13 та 15), Кон-
венцією з ліквідації дискримінації проти жінок (стаття 10 та 14), Конвенцією про права дитини 
(стаття 17 & 28). 

Держави-учасниці Світового саміту з інформаційного суспільства визнали, що «освіта, знан-
ня, інформація та комунікація є в основі прогресу та добробуту людства... Швидкий розвиток та-
ких технологій відкриває цілком нові можливості для досягнення вищих рівнів розвитку».304 

Україна входить до країн з показниками ситуація «гірше середнього».305 
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Виїзд зрілої частини вчених у віці 30-40 років із хорошим науковим потенціалом за кордон 
призвів до того, що в країні утворився великий розрив між післяінститутською молоддю, докто-
рами та кандидатами передпенсійного та пенсійного віку. Це призвело до втрати наступності по-
колінь у науці: наука виявилася відкинутою назад на ціле покоління і для виправлення ситуації 
потрібні роки й роки.306 

Рахункова палата у 2004 році провела перевірку планування та використання коштів Держа-
вного бюджету України Національною академією наук на фундаментальну та прикладну науку.307 
Було встановлено, що економічна, наукова і контрольна діяльність апарату Президії НАН України 
не забезпечує виконання ряду вимог законодавчих актів з питань планування і витрачання кош-
тів державного бюджету на наукові дослідження. Установами Академії за ліцензійними догово-
рами у 2002 та 2003 роках використовувалося тільки 6 відсотків із наявних об’єктів прав інтелек-
туальної власності. Причиною такого стану є відсутність: реальних замовників, попиту на ринку 
інтелектуальної власності, законодавчо визначеної методології вартісної оцінки і обліку об’єктів 
інтелектуальної власності в бюджетних установах, неплатоспроможність споживачів тощо. В ре-
зультаті, інтелектуальна власність НАН України, на сьогодні, не оцінена. 

Разом з тим, протягом останніх чотирьох років Кабінетом Міністрів України, в порушення 
вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та власного Положення про 
порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних досліджень за рахунок кош-
тів державного бюджету, не затверджувався перелік наукових установ та вищих навчальних за-
кладів (у тому числі, НАН України), яким надається базове фінансування на проведення науко-
вих досліджень. Внаслідок цього, на рівні держави не визначалася єдина стратегія і основні на-
прями фундаментальних досліджень з урахуванням національних інтересів та світових тенденцій 
у розвитку науки. 

Станом на сьогоднішній день в українській науці чітко прослідковується тенденція до зме-
ншення обсягів державного фінансування наукових та науково-технічних робіт, та збільшення 
фінансування за рахунок іноземних держав. 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

3.1. ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕСП 

Україна має продовжити роботу в напрямку приєднання до ряду міжнародних договорів у сфері 
захисту ЕСП: 

• Європейська конвенція про правовий статус трудящих мігрантів 1977 року (підписана 2 бе-
резня 2004 року); 

• Дванадцятий додатковий протокол до Європейської Конвенції про захист прав людини 
та основних свобод про заборону дискримінації (підписаний 4 листопада 2000 року); 

• Конвенція ООН про права робітників-мігрантів (підписати та ратифікувати). 
Підписання та ратифікація відповідних договорів сприятиме підвищенню рівня соціальної 

захищеності населення України, адаптації національного законодавства до європейських норм та 
стандартів у соціальній сфері, зміцненню авторитету України на міжнародній арені з урахуван-
ням проголошеного курсу держави на європейську інтеграцію. 

Україна повинна також здійснювати вже прийняті зобов’язання, передбачені Пактом ООН 
про ЕСК права, та рекомендації Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав. 
Так, у пропозиціях та рекомендаціях Заключних висновків Комітету Україні було рекомендовано 
«розробити шляхом відкритого консультативного процесу національний план дій, спрямований 
на імплементацію зобов’язань, взятих відповідно до міжнародних документів з прав людини, зо-
крема, відповідно до Міжнародного Пакту про ЕСК права».308 Комітет також просив подати копію 
національного плану дій разом з п’ятим періодичним звітом, а також проінформувати Комітет 
про прогрес, досягнутий у здійсненні такого плану. Черговий (п’ятий) періодичний звіт Україна 
                                                        
306 Ошкадеров С., «В науці втрачено ціле покоління»// Дзеркало тижня, № 3 (478) Субота, 24 – 30 Ciчня 2004 року. 
307 Рахункова палата України, «Українська наука: чи працюють бюджетні кошти на кінцевий результат?», Колегія РПУ від 
20.04.2004. В Інтернеті: http://www2.ac-rada.gov.ua.  
308 Заключні висновки Комітету з економічних, соціальних та культурних прав: Україна.24/9/2001 E/c.12/1/Add.65, пункт 21. 

http://www2.ac-rada.gov.ua
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має подавати вже в червні 2006 року. Однак, станом на початок 2005 року громадськості нічого 
не відомо про розробку, тим більше про здійснення такого плану.309 

Комітет також рекомендував включати до наступних звітів України порівняльні дані щодо 
зайнятості у різних сферах жінок та чоловіків.310 Відомо, що такі статистичні дослідження прово-
дяться. Однак, як зазначалося вище, доступ до цих даних є надзвичайно обмеженим. 

3.2 ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ НПО 

• Українські неурядові організації дуже слабо задіяні у процес моніторингу за дотриманням 
ЕСП. Причому поле для діяльності в даній сфері можна вважати дійсно неосяжним – від соціоло-
гічних опитувань до підготовки фундаментальних досліджень. Наприклад, НПО в деяких країнах 
готують та публікують свій «альтернативний» варіант бюджету.311 

• Черговий 5-ий періодичний звіт по виконанню Пакту про ЕСП права Україна має пред-
ставити в червні 2006 року. Процес звітування України є важливою ланкою поміж внутрішньою 
політикою та міжнародною системою захисту прав людини. В цьому відношенні участь НПО та 
громадянського суспільства є дуже вагомими. На жаль, участь українських НПО в таких міжнарод-
них заходах є обмежена загалом, та тих, що стосуються ЕСП, зокрема. Більш активна діяльність 
українських громадських організацій стосовно захисту ЕСП протягом 2005 року надає можливість 
українським НПО взяти активну участь в даному форумі при розгляді чергового звіту України. 

3.3. ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ 

Діяльність уряду має розглядатись не тільки з точки зору виконання відповідних стратегій та 
державних програм в галузі соціальної політики, охорони здоров’я, освіти тощо. Роботу уряду 
варто розпочати оцінювати власне в контексті захисту відповідних прав, і не лише перед відпо-
відними органами, що уповноважені здійснювати такий контроль згідно з відповідними міжна-
родними договорами. Таким позитивних прикладом можна вважати, наприклад, Південно-Афри-
канську Республіку, де уряд, згідно з Конституцією країни, щорічно звітує стосовно виконання 
взятих країною зобов’язань у сфері економічних, соціальних та культурних прав. 

Розробка наступних етапів Стратегії подолання бідності повинна брати до уваги відповідні 
директиви, що були розроблені офісом Верховного Комісара ООН з прав людини.312 

3.4. ДОНОРСЬКІ ТА ГРАНТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

При формуванні довготермінових проектів, програм та стратегій впливу на розвиток неуря-
дових організацій в Україні потрібно враховувати необхідність більш активного залучення право-
захисних організацій та професійних об’єднань до сфери захисту ЕСП.

                                                        
309 Запит УГСПЛ до Міністерства Закордонних Справ, що відповідає за підготовку звітів до відповідних комітетів ООН, на час 
написання залишився без відповіді. 
310 Заключні висновки Комітету з економічних, соціальних та культурних прав: Україна.24/9/2001 E/c.12/1/Add.65, пункт 24. 
311 В Канаді процес підготовки «Альтернативного федерального бюджету» було розпочато в 1994 році за участі більше 150 еко-
номістів та фінансових аналітиків Канади. Alternative Federal Budget 2004: Rebuilding the Foundations, Canadian Centre for Policy 
Alternatives, March 16, 2004 All Alternative Federal Budget materials are available on the CCPA web site at: http://www.policyalternatives.ca  

312 Draft Guidelines: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies http://www.unhchr.ch/development/ povertyfinal.html#guid7 

http://www.policyalternatives.ca
http://www.unhchr.ch/development/
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XVI. ПРАВО ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ313 

Друга половина 20-го століття принесла дві основні зміни, як у міжнародному праві, так і в 
правових системах майже кожної країни. Спочатку права людини, а потім і якість довкілля були 
всесвітньо визнані як фундаментальні суспільні вартості. І в обох випадках існуючі інститути 
держави і права мусили змінитися, щоб їх гарантувати. До усвідомлення важливості прав кожної 
окремої людини призвели злочини тоталітарних режимів. Цінність якості довкілля була усвідом-
лена внаслідок почастішання ситуацій, коли вичерпання природних ресурсів чи їхнє забруднення 
створює нездоланну перешкоду для здійснення практично всіх людських прав. 

Уперше міжнародна актуальність проблеми якості довкілля була належно оцінена на Кон-
ференції ООН щодо довкілля людини в Стокгольмі в 1972 року. У преамбулі Стокгольмської де-
кларації зазначено, що як природне, так і створене людиною навколишнє середовище, мають ви-
рішальне значення для благополуччя і реалізації основних прав людини, включаючи її право на 
життя. Принцип 1 Стокгольмської декларації проголосив право кожної людини на свободу, рівні-
сть і сприятливі умови життя в навколишньому середовищі. 

Через 20 років після Стокгольмської конференції, у 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 
пройшла Конференція ООН щодо довкілля та розвитку, іменована також «зустріч на вищому рі-
вні «Планета Земля». Декларація Ріо розвинула положення Стокгольмської декларації та відо-
бразила новий підхід до охорони довкілля в цілому й екологічних прав людини, пов’язавши їх з 
питанням збалансованого розвитку. Принцип 1 Декларації Ріо проголошує, що людина є центра-
льною ланкою в діяльності для такого розвитку. У принципі 10 Декларації Ріо були проголошені 
також й інші екологічні права людини – на екологічну інформацію, на участь у прийнятті рішень 
і судовий захист цих прав тощо. 

Зустріч у Ріо підкреслила взаємозалежність між дотриманням основних прав людини й ста-
ном довкілля. Порушення основних прав людини приводить до збитків довкіллю. Наприклад, не-
дотримання прав «на працю» чи «на захист від безробіття» (Загальна декларація..., стаття 23, п.1) 
штовхає людей на хижацьку експлуатацію або руйнування природного довкілля. У свою чергу, 
виснаження, руйнування і забруднення природного середовища веде до погіршення санітарних 
умов, загрожує здоров’ю людей, завдає шкоди їх майну та справам. Усе це є порушенням прав 
людини на «плідне життя в гармонії з природою» (Декларація Ріо щодо довкілля та розвитку, 
п.1) та права на життєвий рівень, «необхідний для підтримки здоров’я і добробуту його самого та 
його родини» (Загальна декларація, стаття 25, п.1). 

Віденська декларація (1993, стаття 5) визнала універсальність, неподільність, взаємозалеж-
ність і взаємозв’язок прав людини – цивільних, культурних, економічних, політичних, соціальних 
і екологічних. Неподільність прав означає відмову від поділу прав людини на пріоритетні і друго-
рядні. Це відкрило широке поле для співробітництва між «зеленим» та іншими правозахисними 
рухами. Це положення особливо важливе для екологістів (активістів екологічного руху), бо розкри-
ває комплексний характер будь-якого порушення прав і тим самим припускає комплексний хара-
ктер захисту цих прав. 

Принципи, зазначені в Деклараціях конференцій ООН в Стокгольмі та Ріо-Де-Жанейро, спра-
вили глибокий вплив на правові системи багатьох країн, зокрема, й України. Однак право на здо-
рове й сприятливе довкілля дотепер не закріплено безпосередньо в міжнародній системі прав лю-
дини. Це пов’язано з надзвичайною складністю питань охорони довкілля і збалансованого розвит-
ку та певними особливостями цих прав. 

                                                        
313 Підготовлено Сергієм Федоринчиком, Українська асоціація «Зелений світ». 
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1. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ 

Зазвичай, права людини поділяються на «негативні» й «позитивні». Перші вважаються та-
кими, що є у індивіда від природи – свобода від катувань, свобода слова, свобода совісті, свобода 
пересування, тощо, і держава мусить просто не позбавляти та не обмежувати цих свобод. Другі – 
право на достатній рівень життя, на соціальний захист, на охорону здоров’я, на працевлаштуван-
ня, тощо потребують від держави чималих зусиль та коштів для їхнього забезпечення. Оскільки 
хорошому немає межі, то навіть у найрозвинутіших країнах важко сказати стосовно «позитивних» 
прав – дотримано їх чи ні. 

Право на безпечне довкілля має кілька унікальних особливостей: 
1) Воно сполучає риси «негативних» і «позитивних» прав. Для людей, які живуть у малодег-

радованому природному середовищі, його можна вважати «негативним» – держава мусить прос-
то не допускати дій, які б погіршили стан довкілля в цій місцевості. Але для людей, які живуть у 
середовищі з великим техногенним навантаженням, право на безпечне довкілля є «позитивним». 
Здійснення цього права в таких випадках потребує довготривалої, складної та скоординованої ді-
яльності всієї державної машини з необхідністю накопичувати та витрачати великі кошти. 

2) Різновиди порушень цього права – екологічні негаразди – можуть мати надзвичайно широ-
кий асортимент внаслідок як різноманітності характеристик довкілля, так і різноманітності видів 
людської діяльності, що мають негативний вплив на довкілля. Через те для захисту екологічних 
прав потрібно дуже багато різноманітних законодавчих й інших нормативних актів, що ставлять 
необхідні обмеження. 

3) Порушення цього права можуть мати найрізноманітніші масштаби й наслідки – від тимча-
сового погіршення умов праці на одному робочому місці до тривалих транскордонних забруднень 
цілих регіонів планети. 

4) Причинно-наслідкові ланцюжки, які ведуть до порушення цього права, можуть бути дуже 
довгими і починатись із систем суспільних вартостей. Шлях до екологічно безпечного суспільства 
потребує переходу до нових світоглядних позицій. 

5) Через зростання залежності цивілізації від технологічних систем величезні екологічні ка-
тастрофи техногенної природи, які спроможні вплинути на здоров’я та якість життя мільйонів 
людей, можуть бути спричинені помилковими діями невеликих груп або навіть і однієї людини. 

У силу цих особливостей надзвичайно важливим компонентом національної та міжнародної 
еколого-правових систем є участь громадськості в охороні довкілля, насамперед – доступ до ін-
формації. Власне, всі останні досягнення міжнародного права підкреслюють важливість цього 
інституту. Принцип участі громадськості закріплено не лише в Декларації Ріо та Порядку Денно-
му ХХІ століття, прийнятому на тій же Конференції ООН, але й у низці міжнародних угод, прийн-
ятих після Ріо. Зокрема, вироблених і укладених у ході загальноєвропейського процесу «Довкілля 
для Європи», 5-та загальна зустріч якого відбулась в Києві в 2003 році. 

Серед них особлива роль громадськості найбільше відображена в Оргуській Конвенції «Про 
доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя 
з питань, що стосуються довкілля». Ця Конвенція має надзвичайне важливе значення для еколо-
гічного руху. 

2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

У статті 50 Конституції України зазначено, що кожний має право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та на відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди. Крім того, 
Конституція гарантує кожному право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не 
може бути засекречена. 

Отже, екологічні права є закріпленою в нормах Конституції України якісно новою самостій-
ною групою принципів, спрямованих на захист індивідуальних екологічних (а не політичних, ма-
теріальних, духовних та ін.) потреб і інтересів. 
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Україна стала стороною понад 40 міжнародних природоохоронних конвенцій глобального та 
регіонального значення, серед яких: 

– Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином, 
як середовища існування водоплавних птахів (1971 року); 

– Конвенція про охорону всесвітньої культурної й природної спадщини (1972 року); 
– Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ їх існування в Єв-

ропі (1979 року); 
– Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (1979 року); 
– Віденська конвенція про охорону озонового шару (1985 року); 
– Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (1992 року); 
– Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 

(1992 року); 
– Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992 року); 
– Конвенція про ядерну безпеку (1994 року); 
– Оргуська Конвенція (1999 року). 
Міжнародні екологічні конвенції та угоди з моменту ратифікації їх парламентом стають час-

тиною національного законодавства і покладають на Україну додаткові зобов’язання щодо захи-
сту довкілля та забезпечення екологічних прав громадян. 

Аналізуючи документи українського екологічного законодавства, міжнародні експерти не-
одноразово відзначали його високу якість, системність, послідовність. Зокрема, стаття 3 базового 
Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачає низку дуже важливих 
основних принципів охорони довкілля, серед яких: пріоритетність вимог екологічної безпеки; 
запобіжний характер заходів охорони навколишнього середовища; обов’язковість екологічної екс-
пертизи; гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколиш-
нього природного середовища; формування в населення екологічного світогляду тощо. 

Але практика дотримання (точніше – недотримання) цього законодавства є просто жахливою! 
Більшість його положень втілені лише на папері. 

3. ПРИЄДНАННЯ ДО КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ (КП) 

Серед Законів та Постанов екологічного характеру, що прийняла Верховна Рада України в 
2004 році, безумовно, найбільш важливим є Закон «Про ратифікацію Кіотського протоколу до 
рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату». 

Екологічні громадські організації, насамперед ті, що працюють у Робочій групі українських 
НПО з Проблеми Зміни Клімату (далі в тексті – РГ УНПО ПЗК), вітали факт приєднання до важ-
ливої міжнародної справи і вбачають тут шанс через механізми Кіотського протоколу, зокрема 
т.зв. проекти спільного впровадження, здійснити енергоефективну модернізацію українських тех-
нологій. Без цього неможливе суттєве зниження енергоємності української продукції та підвищен-
ня її конкурентноздатності на світових ринках. У підсумку, саме така модернізація дозволить 
підвищити рівень життя українських громадян, а завдяки екологічним ефектам від модернізації 
технологій і якість життя. 

Але вигоди від ратифікації КП можуть бути досягнуті лише за конкретних умов, яких досі 
не створено. Насамперед, це ретельне виконання зобов’язань за згаданою Рамковою Конвенцією 
ООН про зміну клімату (далі в тексті – «РК ООН ЗК»), які Україна взяла на себе з 11 серпня 1997 
року. Проте з виконанням РК ООН ЗК Україною є низка проблем, навіть провалів: 

1. Україна – єдина з усіх пострадянських країн, яка досі не визначила свого постійного пред-
ставника (National Focal Point) для спілкування з Секретаріатом РК ООН ЗК у Бонні, хоча і сплачує 
внески до Секретаріату. 

2. Усупереч зобов’язанням за статтею 4 РК ООН ЗК (пункти 1.b, 1.f та 2.b), урядом України 
не обговорені з широкими колами громадськості та не здійснюються Національні Стратегія (на-
віть не розроблена) та План дій на пом’якшення наслідків зміни клімату. При проведенні соціа-
льної, економічної та екологічної політики не враховуються пов’язані зі зміною клімату мірку-
вання (не згадані в жодному законодавчо-нормативному документі). Не подається на періодичній 
основі докладна інформація про політику й заходи щодо запобігання зміні клімату. 
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3. Усупереч зобов’язанням, зазначеним у статті 4 (пункт 1.a) та статті 12 РК ООН ЗК, Украї-
на не подає регулярно до Секретаріату Конвенції Кадастр антропогенних викидів та Національні 
повідомлення з питань зміни клімату (далі по тексту – «ПЗК»). Інвентаризація викидів та погли-
нання парникових газів в Україні здійснена лише за 1991-98 рр., підготовлено лише Перше наці-
ональне повідомлення. 

4. Представників громадських організацій найбільше хвилює невиконання Україною зобов’я-
зань за статтею 4 (пункт 1.i) та статтею 6 РК ООН ЗК, а саме: уряд України не організував система-
тичної роботи щодо ПЗК у галузі освіти, підготовки кадрів і просвіти населення, не забезпечив 
підтримку найширшої участі громадськості у цьому процесі, зокрема, неурядових організацій. 
Громадськість не залучається до прийняття відповідних рішень. Навіть пакет ратифікаційних до-
кументів щодо КП був поданий у Верховній Раді України в обхід громадськості! Це є порушенням 
міжнародних зобов’язань України також за Оргуською Конвенцією. 

Після ратифікації КП Україна має виконати, крім зобов’язань за РК ООН ЗК інші, ще конк-
ретніші зобов’язання. А стаття 18 КП передбачає запровадження ефективних процедур та меха-
нізмів для визначення випадків невідповідності зобов’язанням і реагування на такі випадки. 

Бракує коштів чи прозорості? Від урядовців інколи лунають твердження, начебто для ви-
конання зобов’язань за РК ООН ЗК, зокрема, взаємодії з громадськістю або для розробки Націона-
льної стратегії та Національного плану дій щодо ПЗК не було коштів. Насправді Україна одержала 
для цих справ мільйони доларів іноземної допомоги. Але ці кошти використовувались непрозоре 
та безконтрольно – без звітності перед широкою громадськістю та урядом про ефективність цих 
витрат. Наприклад, за Канадсько-Українською програмою екологічного співробітництва на імпле-
ментацію РК ООН ЗК Україна отримала мільйон канадських доларів у 2003 році, але, на нашу 
думку, ці кошти були використані міністром В.Шевчуком неефективно. У заходах міжнародної 
допомоги склалось певне коло осіб («кліматичний клан»), зацікавлених контролювати торгівлю 
квотами на викиди парникових газів. 

Ризики міжнародної торгівлі квотами на викиди. Навіть якщо б Україна відповідала умо-
вам прийнятності, торгівля квотами може поставити штучні обмеження розвитку української 
економіки і в цілому виявитись збитковою. Немає гарантій, що кошти від торгівлі квотами не 
будуть використані за корупційними схемами. У засліпленні від очікування «дармових грошей» 
не варто надто довіряти легковажним прогнозам, буцімто до 2020 року обсяги викидів України 
1990 року не будуть перевищені. По-перше, українська статистика не відображає викидів тіньово-
го сектору. По-друге, життя триватиме й після 2020 року. На думку РГ УНПО ПЗК, у реалізації 
КП наголос має бути зроблений не на торгівлі квотами, а на проектах спільного впровадження. 

Управлінська криза щодо ПЗК. Проблема зміни клімату має величезне міжнародне, полі-
тичне, економічне та екологічне значення. Але для цієї проблеми в КМУ немає однієї конкретної 
посадової особи, відповідальної за координацію всієї роботи з ПЗК в Україні – особи, яка б тіль-
ки цим колом питань займалась. Проблема є міждисциплінарною та міжгалузевою, не влізає ціл-
ком у компетенцію жодного з наявних міністерств та відомств, а віце-прем’єр-міністри мають де-
сятки інших обов’язків. Відповідальність та повноваження щодо ПЗК мають бути збалансовани-
ми та максимально персоніфікованими, як у Генерального Конструктора або Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. Подолати управлінську кризу щодо ПЗК можливо через 
створення бюро Уповноваженого КМУ з ПЗК, що РГ УНПО ПЗК неодноразово пропонувала 
КМУ, Міжвідомчій комісії з виконання зобов’язань за РКЗК ООН (МВК) та Мінекології. 

МВК, створена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 року № 583, може 
бути регулятивним та наглядовим органом для такого Уповноваженого та його Бюро. Але МВК 
не в змозі вести повсякденну виконавчу роботу. Її діяльність практично паралізована дуже час-
тими за останні п’ять років змінами керівництва уряду та Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища (далі по тексту – «МОНПС»), яке має виконувати функцію секретаріату 
МВК. За цей час п’ять разів змінювались міністри МОНПС, п’ять разів – віце-прем’єр-міністри 
(голови МВК), чотири рази – Голови Держкоменергозбереження, а Міністри енергетики взагалі 
змінювались одинадцять разів за 10 років. Отже, постійно займатись цим складним питанням вза-
галі не було кому. Уряд надто поглинутий поточними справами, щоб переглянути практику свого 
управління щодо ПЗК. Ця практика вже призвела до невиконання Україною зобов’язань за РК 
ООН ЗК, а в разі її продовження призведе до провалів та неминучих санкцій. 
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4. ПІДЗАКОННІ АКТИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОРГУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 

З усіх підзаконних актів у природоохоронній сфері, прийнятих у 2004 році, найбільшої уваги 
заслуговують «Положення про порядок надання екологічної інформації Мінприроди України» 
(наказ Мінприроди від 18 грудня 2003 року №169, зареєстрований у Мін’юсті України 4 лютого 
2004 року № 156/8755) та «Положення про участь громадськості в прийнятті рішень у сфері охо-
рони довкілля» (наказ Мінприроди України від 18 грудня 2003 року № 168, зареєстрований у 
Мін’юсті України 4 лютого 2004 № 155/8754). Мінприроди вважає їх механізмами застосування 
Оргуської Конвенції. 

Вже в назві першого із цих Положень «надання екологічної інформації» не співпадає з тим, 
що передбачено Оргуською конвенцією – «доступ до екологічної інформації». Чиновники до остан-
нього хочуть контролювати процес поширення інформації, залишити собі хоч якусь можливість 
надавати її чи не надавати на свій розсуд. Надання потребує чітко сформульованого запиту з боку 
громадськості (що не завжди можливо!), натомість доступ передбачає можливість пошуку і робо-
ти з каталогами та іншими засобами систематизації. 

Недаремно Оргуська конвенція вимагає у пункті 2 статті 5: «Кожна зі Сторін забезпечує, 
щоб у межах національного законодавства процедури надання громадськості екологічної інфор-
мації були прозорими, а екологічна інформація була легко доступною, серед іншого, шляхом: ... 
b) організації та здійснення таких практичних заходів, як:... i) забезпечення доступу громадсько-
сті до списків, реєстрів або архівів;» 

У пункті 2.1. Положення написано: «Організація екологічного інформаційного забезпечення 
здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань еко-
логії та природних ресурсів та його органами на місцях, підприємствами, установами та орга-
нізаціями.» Організація інформаційного забезпечення – це робота, яка потребує зусиль і коштів. 
З тексту Положення неясно – яким чином підприємства, установи та організації різних форм 
власності усвідомлять екологічне інформування як свій обов’язок? Неясно навіть щодо державних 
підприємств, установ та організацій. З цього приводу в Оргуській Конвенції (стаття 5 пункт 6) за-
значено: «Кожна зі Сторін заохочує діячів, чия діяльність справляє суттєвий вплив на навколи-
шнє середовище, регулярно інформувати громадськість про вплив їх діяльності та продуктів цієї 
діяльності на довкілля», але про форми та засоби заохочення ні в цьому Положенні, ні в інших нор-
мативних документах України нічого немає. 

У Міністерстві ОНПС є дуже невелика частина екологічної інформації, наявній у державі. 
Більша частина в інших міністерствах, відомствах, органах місцевої влади, на підприємствах та в 
установах різних форм власності. Надання інформації за Оргуською конвенцією – це зобов’язання 
держави (уособлювані Кабміном), а не одного лише Мінприроди. Повноваження Кабміну щодо 
заохочення чи зобов’язання власників такої інформації значно більші, ніж Мінприроди, яке не 
може зобов’язати їх цим займатись. 

У Мінприроди це розуміли – у проекті національної доповіді України про виконання Оргу-
ської Конвенції сказано «для розробки реальних механізмів виконання Оргуської конвенції Мінп-
рироди України підготувало проекти двох постанов Кабінету Міністрів України про затверд-
ження цих двох положень, які б сприяли виконанню вимог Оргуської конвенції всіма зацікавленими 
органами виконавчої влади. Однак, за рекомендацією Кабінету Міністрів України, Мінприроди 
України підготувало замість постанов два накази від 18 грудня 2003 року №№ 168, 169 «Про за-
твердження Положення про участь громадськості в прийнятті рішень у сфері охорони навколиш-
нього середовища» і «Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації» 
і провело їхню державну реєстрацію в Мін’юсті України 4 лютого 2004 року за №№ 155/8754 і 
156/8755.» 

Таким чином, Кабмін необґрунтовано ухилився від виконання міжнародних зобов’язань, 
штучно звузив можливості екологічного інформування громадян рамками Мінприроди, а щодо 
інших Міністерств, відомств та місцевих органів влади – пустив справу на самоплив. Буде у них 
добрий настрій – може і дадуть екологічну інформацію, а не буде – скажуть: «нас наказ Мінприро-
ди не стосується, а розпоряджень Кабміну про екологічне інформування немає». 

У пункті 2.2 Положення декларується, що власники екологічної інформації «забезпечують у 
межах своєї компетенції формування та постійне оновлення електронних баз даних екологічної 
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інформації і забезпечують громадськості вільний доступ до них через мережу Інтернет. Така 
інформація має включати: 

2.2.1) національну й обласні доповіді та звіти про стан навколишнього природного середо-
вища з висвітленням динаміки його змін; 

2.2.2) перелік, тексти та проекти нормативно-правових актів, що діють у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища та звіти про дотримання природоохоронного законодавства; 

2.2.3) документи з питань політики в сфері охорони навколишнього природного середовища, 
плани з охорони навколишнього природного середовища, програми та проекти; 

2.2.4) міжнародні угоди в сфері охорони навколишнього природного середовища та стан їх 
виконання; 

2.2.5) іншу інформацію про стан окремих об’єктів навколишнього природного середовища, 
якщо за результатами соціологічних досліджень вона виявляється важливою для громадськості. 

Ці прекраснодушні декларації не виконуються самим Мінприроди. Наприклад, на його сторін-
ці в Інтернеті314 станом на 28 лютого 2004 року остання Національна доповідь про стан навколиш-
нього середовища є тільки за 2001 рік, обласних доповідей немає, перелік актів законодавства 
дуже обмежений, звітів про дотримання природоохоронного законодавства немає взагалі – так 
само, як і документів з питань політики в сфері довкілля, планів з охорони довкілля, програм та 
проектів. 

З часу створення сторінки Мінприроди на ньому завжди була поличка для інформації про 
профінансовані природоохоронні заходи, проте завжди вона була і залишається порожньою. Хоча 
в пункті 3-b статті 2 Оргуської Конвенції до екологічної інформації належить і «аналіз затрат і 
результатів та інший економічний аналіз та припущення, використані в процесі прийняття рі-
шень з питань, що стосуються навколишнього середовища». Як відомо, прозорість у цій сфері до-
помагає запобігти корупції, але це, мабуть, не є нагальним для керівництва Міністерства. 

На сторінці немає навіть загальних відомостей «про види та обсяги екологічної інформації, 
яка є в розпорядженні відповідних державних органів, основні умови, за яких така інформація 
може надаватися, і доступ до неї, а також про процес її отримання», прямо передбачених пунк-
том 2-им статті 5 Оргуської Конвенції. 

Далі в пункті 2.3 Положення: «З метою створення умов для широкого розповсюдження еко-
логічної інформації спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів, його органи на місцях створюють центри екологічної інформації 
в столиці України, Автономній Республіці Крим та в обласних центрах. Центри екологічної ін-
формації є інфраструктурними елементами мережі загальнодержавної екологічної автомати-
зованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації». 

Що це за міфічна автоматизована інформаційно-аналітична система – громадськості невідомо, 
жодного документу про це навіть на сторінці Мінприроди знайти не вдалось. Здогадуватись про 
її можливості можна на прикладі одного з її «інфраструктурних елементів». За повідомленням 
організації «ЕкоПраво-Харків», на Харківському обласному управлінні ОНПС просто з’явилась 
ще одна вивіска: 

 

ОРХУСЬКИЙ ЦЕНТР 
Прийомний день 

ЧЕТВЕР 
900 – 1600 

 
Отже, по четвергах у громадян є шанс потрапити на прийом, щоб попросити про надання ін-

формації. Вона може є, а може й немає. Її може нададуть, а може й ні. Отакий «доступ»! 
У пункті 2.4 Положення декларується, що власники інформації «забезпечують оприлюднення 

інформації через засоби масової інформації про: 
2.4.1 стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, 

розміщення відходів; 
2.4.2 надзвичайні екологічні ситуації та заходи щодо їх ліквідації та джерела забруднення; 

                                                        
314 Дивіться www.menr.gov.ua. 
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2.4.3 розробку та прийняття екологічних програм, планів дій, а також документів з пи-
тань екологічної політики; 

2.4.4 екологічні проблеми галузі чи регіону та можливі шляхи їх вирішення з метою залу-
чення населення до участі в прийнятті рішень, що стосуються навколишнього природного сере-
довища; 

2.4.5 наміри щодо розміщення об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, які вимагають 
проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище; 

2.4.6 наміри щодо видачі відповідних документів на використання природних ресурсів місце-
вого значення, а також на забруднення навколишнього природного середовища, що видаються в 
межах їх повноважень; 

2.4.7 ідентифіковані живі змінені організми у відповідності до міжнародних угод, які мо-
жуть бути імпортовані в країну; 

2.4.8 досвід співпраці з громадськістю в галузі охорони навколишнього природного середови-
ща, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 

2.4.9 інші екологічні аспекти чи фактори, що є важливими для громадськості при здійсненні 
нею громадської екологічної експертизи чи реалізації інших екологічних прав.» 

Оскільки не зазначені ні періодичність, ні процедура виконання цього пункту, ні відповіда-
льність за його невиконання, ці декларації лишаються на папері. Статистичної інформації про по-
дання екологічної інформації до преси, яка б дозволяла оцінити, що з цього переліку виконано 
повністю, що частково, а що є невиконаним взагалі – на сторінці Мінприроди також немає. 

У пункті 3.6 Положення сформульовано нонсенс: «У запиті про надання екологічної інфор-
мації може бути відмовлено, якщо вона становить державну таємницю». Це прямо суперечить 
статті 50 Конституції: «Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. 
Така інформація ніким не може бути засекречена» (виділено автором). 

Аналіз «Положення про участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що сто-
суються довкілля» показує ще більшу його віддаленість від Оргуської Конвенції та норм україн-
ського природоохоронного законодавства. 

У пункті 1.2. Положення наведено таке визначення: «Зацікавлена громадськість – це гро-
мадськість, на яку впливає реалізація рішень з питань, що справляють чи можуть справити не-
гативний вплив на стан довкілля». Це є уривком визначення з Оргуської Конвенції (стаття 2, 
пункт 5): «Зацікавлена громадськість означає громадськість, на яку справляє або може справи-
ти вплив процес прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, або яка 
має зацікавленість у цьому процесі; для цілей даного визначення недержавні організації, які спри-
яють охороні навколишнього середовища та відповідають вимогам національного законодавства, 
вважаються такими, що мають зацікавленість». 

Отже, формулювання Положення неправомірно позбавляє статусу «зацікавленої громадськос-
ті» громадські екологічні організації, які не потрапляють безпосередньо під негативний вплив. 
Тобто, якщо в селищі, якому загрожує негативний вплив, немає своєї громадської екологічної ор-
ганізації, то сторонніх екологістів до участі в прийнятті рішень можна й не допустити – як «не-
зацікавлених»! 

Серед видів рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан 
довкілля, до яких залучається громадськість, у пункті 1.4.5 значаться «витрати, пов’язані із здійс-
ненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середо-
вища». Це – штучне обмеження: чому предметом громадської уваги можуть бути витрати на ці за-
ходи лише із фондів ОНПС, а не з державного та місцевих бюджетів, спонсорської допомоги чи 
міжнародних грантів? 

Серед форм участі громадськості в пункті 1.5 Положення чомусь не згадані такі дуже важливі 
форми, передбачені в статті 21 базового Закону «Про охорону навколишнього природного середо-
вища»: 

«б) брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управлін-
ня в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, 
установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;» та 

«е) виступати з ініціативою проведення республіканського і місцевих референдумів з питань, 
пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, використанням природних ресур-
сів та забезпеченням екологічної безпеки». 
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І хоча вони підпадають під пункт 1.5.8 цього Положення «інші форми, передбачені законодав-
ством України», дивно, чому автори положення обійшли їх увагою, хоча вони явно потужніші 
інструменти, ніж «підготовка звернень до органів виконавчої влади» (пункт 1.5.6). 

Але згадавши багато форм участі, у подальшому в Положенні розкрито тільки порядок про-
ведення громадського обговорення. Це не відповідає ні назві Положення, ні суті Оргуської Кон-
венції. Та й з «обговоренням» є великі негаразди. Дуже неоднозначно можна розуміти формулю-
вання «Громадського обговорення» у пунктах 1.2 та 1.5.3 Положення. Наприклад, у пункті 1.5.3 
«громадське (публічне) обговорення проектів рішень центральних органів виконавчої влади та їх 
органів на місцях, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля, під 
час проведення парламентських слухань, конференцій, семінарів, круглих столів, обговорення ре-
зультатів соціологічних досліджень, зборів громадян за місцем проживання тощо». 

Тобто, будь-яке обговорення під час будь-якого засідання чи будь-яких зборів з будь-якою 
метою можна вважати «громадським», якщо обговорюються проекти рішень центральних орга-
нів влади та їх органів на місцях. Процедурних обмежень тут не наводиться! Хтось два речення 
сказав схвальні про якийсь проект посеред якогось заходу – ось і можна вважати, що відбулось 
громадське обговорення цього проекту. 

Також не можна обговорювати, якщо цей проект рішення готує, наприклад, Верховна, міська 
чи районна Рада, які, очевидно, не є місцевим органом центральної виконавчої влади. І такі рі-
шення під дію Положення не потрапляють. 

З іншого боку, в пункті 1.2 дається визначення: «Громадське обговорення (публічне слухання 
або відкрите засідання) – це процедура виявлення громадської думки з метою її урахування при 
прийнятті органами виконавчої влади рішень з питань, що справляють чи можуть справити 
негативний вплив на стан довкілля ...» 

Тут уже не будь-яке засідання, а відкрите! Але невідомо – як розуміти «відкритість» чи 
«публічне слухання», що взагалі не визначені як поняття? І не з будь-якою метою засідання, а 
з метою врахування громадської думки! І також, як у пункті 1.5.3, винятково при прийнятті рі-
шення органами виконавчої влади. Проекти рішень парламенту чи органів самоврядування сюди 
знову ж не потрапляють. Про обов’язковість дотримання встановленої процедури у визначенні 
не сказано, натомість «процедурою» названо слухання або засідання. 

Щодо порядку проведення громадського обговорення, теж є суперечності. У пункті 1.6. за-
значено, що воно «може ініціюватися суб’єктами громадського обговорення». Як саме обгово-
рення ініціюється, у Положенні не говориться. А в пункті 2.4. сказано «На пропозицію громадсь-
кості або замовника проекту рішення особа, яка приймає рішення, обирає форму громадського 
обговорення». Тобто, може й не обрати цю форму взагалі, наприклад, скаже «Ви не так, як треба, 
ініціювали». Про порядок оскарження відмови такої особи, з якою громадськість незгодна, нічого 
в Положенні не сказано. 

У пункті 2.7 серед переліку змісту інформації для повідомлення про проведення громадського 
обговорення не зазначено те, що вимагається Оргуською Конвенцією (стаття 6 пункт 2-vi) – «яка 
екологічна інформація, що стосується запропонованого виду діяльності, є в наявності; і з охоп-
лення даного виду діяльності національною або транскордонною процедурою оцінки впливу на 
навколишнє середовище». 

У пункті 2.8. серед вимог до доповіді замовника проекту рішення, всупереч вимог Оргуської 
конвенції (стаття 6, пункти 6-e та 6-f) не згадані «огляд основних альтернатив, розглянутих за-
явником» та «у відповідності до національного законодавства основні звіти та рекомендації, 
адресовані державному органу» (на момент, коли зацікавленій громадськості надано інформацію 
про обговорення). 

У пункті 2.9 Положення йдеться: «Під час проведення громадського обговорення громадсь-
кості надається можливість вільно висловлювати в усній та письмовій формі свої думки, заува-
ження, пропозиції, рекомендації щодо винесених на розгляд питань». Напевно, для об’єктивності 
«можливість вільно висловлюватись» має стосуватись й осіб, які представляють проект. А оскі-
льки колективний час обмежений, його треба витрачати ощадно, то на обговоренні мають бути 
головуючий, секретар, регламент. Хто і як їх пропонує, як приймаються рішення, у Положенні 
також нічого немає. Такі обставини в більшості випадків забезпечать домінування представників 
влади й «гру в одні ворота». 

У Положенні взагалі не передбачено, як саме враховуються результати громадського обго-
ворення. Сказано лише в пункті 11, що «результати повинні бути максимально враховані при під-
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готовці проекту рішення». Нічого не сказано про відповідальність за неврахування зауважень і рі-
шень обговорення, немає процедури відповіді на зауваження та обґрунтованої відмови врахувати 
зауваження. 

Хоча наприкінці Положення в пункті 2.17 сказано: «Рішення, прийняте з порушенням норм 
цього Положення, може бути оскаржене зацікавленими особами в передбаченому законом по-
рядку». 

Загальна якість цих норм така, що навіть, не порушуючи їх, можна прийняти які завгодно 
антиекологічні та антигромадські рішення. І оскаржити їх, апелюючи до цього Положення, буде 
неможливо. 

Ще коли були запропоновані проекти «Положення про порядок надання екологічної інфор-
мації Мінприроди України» та «Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері 
охорони довкілля», юрист «ЕкоПраво-Харків» Віталій Зуєв оцінив їх як такі, що «зменшують 
обсяг можливостей реалізації конституційних прав громадян на отримання екологічної інфор-
мації, участі в прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля та значно погіршують 
становище громадськості і знижують її роль в процесі забезпечення і реалізації права на безпе-
чне довкілля». 

Попри значні переробки, загальна якість цих Положень у остаточному вигляді покращилась 
мало. Обидва вони не відповідають змісту Оргуської Конвенції, механізмами здійснення якої бу-
цімто мали стати. Парадоксально, що цій фальсифікації фінансово допоміг проект датської допо-
моги Україні якраз на втілення Оргуської конвенції. У підготовці цих Положень брала активну 
участь на платній основі неурядова організація «ЕкоПраво-Київ», яка навіть провела «громадсь-
ке обговорення» проектів у дусі цих же Положень. Вона, на жаль, більше дослухалась до побажань 
замовників з Мінприроди, ніж до думок інших громадських організацій. 

5. СИТУАЦІЯ З ДУНАЙСЬКИМ БІОСФЕРНИМ ЗАПОВІДНИКОМ (ДБЗ) 

Практично всі масштабні технічні проекти останніх років мали риси екологічних, економіч-
них та правових авантюр. Відбувалося будівництво без позитивних висновків екоекспертизи, 
техніко-економічних обґрунтувань, а то й взагалі без проектів та кошторисів. А коли виникали 
скандали, оформлювались сумнівні документи. Так було з добудовою Ташлицького гідровузла, 
реакторів ХАЕС-2/РАЕС-4, будівництвом Одеського автобану тощо. 

З усіх екологічних конфліктів в Україні в 2004 році найбільшим був конфлікт довкола будів-
ництва судноплавного каналу Дунай – Чорне море. Воно поставило під загрозу існування Дунай-
ського біосферного заповідника (далі по тексту – «ДБЗ») та підірвало міжнародний імідж Украї-
ни. Цей заповідник є частиною транскордонного україно-румунського резервату «Дельта Дунаю». 
Резерват внесений до Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО й визнаний «еколо-
гічним серцем Європи» – у ньому є 325 видів птахів і 75 видів риб, з них 38 занесені до Червоної 
книги. 

Будівництво каналу порушує міжнародні зобов’язання України, взяті нею при ратифікації: 
1) Конвенції про охорону мігруючих видів диких тварин (Боннська); 
2) Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів, Конвенції 

щодо співробітництва по захисту і сталому використанню ріки Дунай (Дунайська); 
3) Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище в транскордонному 

контексті (Конвенція Еспо); 
4) Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином, 

як середовище мешкання водоплавних птахів (Рамсарська); 
5) Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень 

і доступі до правосуддя з питань, які стосуються довкілля (Оргуська). 
При цьому на відкритті каналу Президент Л.Кучма лицемірно заявив про дотримання Украї-

ною всіх екологічних вимог і норм законодавства, у тому числі й міжнародних, під час будівництва 
каналу. 

Процес планування та будівництва глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море через 
гирло Бистре на території Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ) визначається цинічною 
наругою над демократією та законністю. Міністерство транспорту України шляхом маніпуляцій, 
зловживань, порушень законодавства, адміністративного тиску, дезінформації та ігнорування гро-
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мадської думки домоглося початку будівництва. Авантюрні плани міністра Г.Кирпи підтрима-
ли Президент України Л.Кучма, Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
України. 

Проти будівництва каналу по гирлу Бистре виступали Національна Академія Наук (якій під-
відомчий ДБЗ), сотні громадських організацій України та інших країн, загальновизнані міжнаро-
дні організації, уряди США, Румунії, Європейська комісія, міжнародні експерти та громадяни. 
Особливу роль у захисті ДБЗ відіграли науковий колектив ДБЗ, коаліція українських екоНПО 
«За дику природу», яка вела кампанію інформування широкої громадськості, та благодійний фонд 
«ЕкоПраво-Львів», який захищав ДБЗ, природу й екологічні права громадян України в судах. Тут 
використано надані цими організаціями матеріали. 

Для спорудження каналу за варіантом, обраним Мінтрансом, – через гирло Бистре – існува-
ло чимало перешкод, зокрема, законодавчих: 

1) На момент планування будівництва гирло Бистре знаходилося в заповідній зоні ДБЗ, де 
заборонена будь-яка господарська діяльність (статті 16,18 Закону України «Про природно-заповід-
ний фонд України»). Мінтранс ініціював прийняття Указу Президента від 2 лютого 2004 року «Про 
розширення території Дунайського біосферного заповідника», яким було змінено зонування запо-
відника та переведено біля 1000 га земель заповідної зони (включаючи гирло Бистре) у зону ан-
тропогенних ландшафтів, де дозволена господарська діяльність. Перезонування ДБЗ відбувалось 
за вольовими вказівками «згори», не на підставі якихось наукових розробок, більше того – усупе-
реч позиції наукових співробітників ДБЗ. 

2) На момент планування будівництва каналу ДБЗ володів державним актом на право по-
стійного користування землею, включно з гирлом Бистре. Мінтранс за допомогою Вилковської 
міської Ради ініціював судовий процес визнання недійсним державного акту ДБЗ на землі і шля-
хом тиску на суддів всіх рівнів домігся позитивного рішення по справі, мотивуючи це захистом 
інтересів місцевого населення. Мінтранс також підготував та домігся підписання Президентом 
Указу від 10 червня 2003 року № 502/2003, який вніс так звані «редакційні» правки і вилучив з 
території ДБЗ протоки і внутрішні водойми, в т.ч. гирло Бистре, чим поставив під сумнів саму 
доцільність існування ДБЗ як водно-болотного угіддя міжнародного значення. 

3) Під час проведення державних екологічних експертиз ТЕОІ та робочого проекту каналу 
Дунай-Чорне море Міністерство охорони навколишнього природного середовища України свідомо 
порушило чинне законодавство та принципи проведення державної екологічної експертизи: гла-
сність, наукова обґрунтованість, об’єктивність, законність та врахування громадської думки. Не-
хтуючи своїми обов’язками, Міністерство схвалило це будівництво, поставивши під загрозу сере-
довище існування низки Червонокнижних видів рослин та тварин. 

4) Під час прийняття рішень про будівництво каналу не враховувалась громадська думка, 
створено перешкоди для участі громадськості в прийнятті рішень, постійно приховувалася прав-
дива інформація, громадськості не надавалась можливість висловити свою точку зору та відмов-
ляли в доступі до документів, що стосуються будівництва. 

5) Про неприпустимість реалізації господарських проектів за рахунок територій природно-
заповідного фонду наголошувалось під час парламентських слухань щодо дотримання вимог при-
родоохоронного законодавства в Україні в лютому 2003 року. 

Проти адміністрації ДБЗ після 20 перевірок діяльності, які не виявили жодних порушень, 
була порушена кримінальна справа з недотриманням вимог Кримінально-процесуального Кодек-
су. Директору заповідника п. Олександру Волошкевичу, відданому своїй справі захиснику запо-
відника, погрожували невідомі особи і розповсюджувалися чутки про його смерть. Міжнародний 
Союз охорони природи на своєму конгресі в листопаді 2004 року в Бангкоку прийняв спеціальну 
резолюцію, у якій просив уряд України припинити переслідування п. Волошкевича й адміністра-
ції заповідника. 

У жовтні 2003 року спільна місія експертів Рамсарської конвенції та Бюро МАБ ЮНЕСКО 
відвідала Україну з метою знайти найбільш екологічно прийнятне рішення для даної проблеми і 
запропонувала альтернативні варіанти, які забезпечили б збереженість даної природної території 
міжнародного значення. Експерти дійшли висновку, що варіант будівництва через гирло Бистре 
є найгіршим з екологічної (шкоди довкіллю) та економічної точок зору. Секретаріат Рамсарської 
конвенції 7 травня 2004 повторно звернувся до президента України Л.Кучми зі стурбованістю 
щодо будівництва каналу через заповідник і закликав Україну до дотримання ратифікованих нею 
міжнародних угод, зокрема, Рамсарської конвенції. 
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Європейська комісія, занепокоєна ситуацією з недотриманням Україною міжнародних зобо-
в’язань, на запрошення України направила місію в дельту Дунаю 6-8 жовтня 2004 року для пере-
вірки фактів, представлених урядом України на запит Комісара з питань охорони довкілля Мар-
гот Вольстрьом, а також на різних зустрічах і форумах, де піднімалося питання будівництва ка-
налу. На думку Коаліції українських екоНУО «За дику природу», українська влада вела кампанію 
по дезінформації міжнародного співтовариства про ситуацію з ДБЗ, відстоюючи за будь-яку ціну 
варіант Бистрого. 

У складі місії, очоленої генеральним директором комісії з охорони довкілля пані Соледад 
Бланко, були представники Єврокомісії, Міжнародного Союзу Охорони Природи, ЮНЕСКО та 
секретаріатів конвенцій – Дунайської, Рамсарської, Еспо та Оргуської. Об’єднаний звіт Європей-
ської Комісії та секретаріатів міжнародних конвенцій відзначив, серед іншого, недотримання де-
мократичних процедур залучення громадськості в процес прийняття рішень, і заподіяння невід-
воротної шкоди природі внаслідок будівництва каналу. 

Благодійний фонд «ЕкоПраво-Львів» ініціював у Комітеті з дотримання Оргуської конвенції 
справу про ігнорування думки громадськості та порушення її прав на участь у процесі прийняття 
рішення щодо екологічної експертизи проекту. Вона слухалась 17 грудня 2004 року. Уряд Украї-
ни не відповів на поставлені Секретаріатом конвенції запитання і не надіслав за запрошенням 
ЄЕК ООН представника на засідання Комітету. Комітет перебуває в процесі винесення рішення 
щодо невиконання статті 6 Конвенції, про що буде оголошено на наступній Конференції Сторін 
25-27 травня 2005 року в Алма-Аті. 

6. «РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ» У ФЕОФАНІЇ315 

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія» належить Державному заповідному 
господарству (ДЗГ) «Феофанія» НАН України. Цей об’єкт знаходиться на південній окраїні Києва 
і являє собою ділянку колись цілісного дубово-грабового Голосіївського лісу. Тут ще збереглись 
кількасот-річні дуби-велетні. З давніх часів ці місця згадуються як священні. 

Попри те, що «Феофанія» є лісом, вона має сумнівний і небезпечний для ділянки дикої при-
роди статус парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва (хоча й загальнодержавного значення). 
У Законі «Про природно-заповідний фонд України» зазначено, що парками-пам’ятками садово-
паркового мистецтва оголошуються найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва. 
Але на території «Феофанії» штучних насаджень та творів ландшафтно-паркової архітектури вза-
галі не існує. Ця територія цілком справедливо заслуговує більш високого охоронного статусу. 
Проте, у збереженні унікального природного об’єкта не виявили зацікавленості ні Мінприроди, 
ні ДЗГ «Феофанія». Бо невідповідний статус дозволяє проводити тут реконструкцію й благоуст-
рій, під прикриттям яких можна вести й дачне будівництво. 

Як можна оформити будівництво в заповіднику? Виявляється, у два етапи: спочатку треба 
перевести землі природно-заповідного фонду у фонд лісовий. Потім, як землі, що втратили цін-
ність і деградували, перевести їх у землі житлової забудови. І міське управління охорони навко-
лишнього природного середовища заперечувати проти цього не буде. Можливість переведення 
земель з лісового фонду в інші категорії земель через втрату їх цінних властивостей провокує 
навмисні дії, спрямовані на знищення чи пошкодження лісів із боку осіб, зацікавлених у зміні 
категорії земель. 

Як ці землі «втрачають» цінність? Технологія не дуже хитра: на потрібній ділянці «санітар-
ним» вирубуванням знищуються дерева, які заважатимуть майбутньому будівництву, потім на 
цю ділянку завозиться сміття (наприклад, будівельне). «Допомогти» деградації ділянок лісу можна 
й підливаючи під дерева кислоту чи соляний розчин, щоб вони всохли. Далі, обґрунтовуючи тим, 
що ділянка деградувала (розріджена вирубуванням, захаращена сміттям) і втратила цінність, во-
на переводиться у фонд земель житлової забудови. 

Саме такими методами діяли у Феофанії. Починаючи з березня 2004 року, коли була почата 
«реконструкція й благоустрій» «Феофанії» по Києву пішли стійкі чутки, що В.Янукович будує 
там дачу, – нібито, власне для цього там і почата «реконструкція». Офіційне оформлення цієї 
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справи почалось зі звернення від 27 вересня 2003 року до прем’єр-міністра України Віктора 
Януковича групи депутатів – Добкіна, Піхоти, Павлюка та інших: 

«існує нагальна потреба негайного втручання уряду для вжиття невідкладних заходів, які 
б забезпечили не лише збереження заповідника, але і його розвиток, виконання вимог існуючих 
нормативів... ... просимо Вас дати доручення щодо розробки на замовлення Державного заповід-
ного господарства «Феофанія» НАН України проекту реконструкції заповідника, а також спри-
яти в здійсненні Київською міською радою та міською державною адміністрацією таких заходів 
(оформити відповідним розпорядженням): будівництво огорожі, доріг, тротуарів, бюветів, зов-
нішнього освітлення, каналізації, водопостачання, газопостачання, телефонізації. Одночасно слід 
забезпечити обмеження руху автотранспорту по території заповідника шляхом установки 
відповідних знаків та шлагбаумів». 

А 27 листопада 2003 року було видане розпорядження Київської міської державної адмініст-
рації № 2212 «Про реконструкцію та благоустрій парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва за-
гальнодержавного значення «Феофанія» і прилеглих територій». 

У другому зверненні групи депутатів (дещо інший склад: Рибак, Бондаренко, Коновалюк 
й ін..) до В. Януковича йдеться: «Визначивши межі Державного заповідного господарства «Фео-
фанія» НАН України, Київська міська рада створила умови для комплексного вирішення питань 
по його реконструкції та збереження». 

Хоча «Феофанія» має державне значення, межі парку-пам’ятки незаконно змінено Київрадою 
в рішенні № 636/796 від 10 липня 2003 року. ДЗГ «Феофанія» раніше мало форму бублика, оскі-
льки в його середині знаходяться житлові й господарські будівлі та сад. Київрада без наукового 
обґрунтування, просто як факт, констатує передачу ДЗГ «Феофанія» цієї «дірки від бублика» 
площею 30,36 га. Цим же рішенням на південній околиці ДЗГ «Феофанія» вилучається 30,36 га 
заповідного лісу, що переводиться в землі лісового фонду. Отже, площа ДЗГ не змінена – 152,2 га, 
але відбулась нерівноцінна підміна земель. А вилучена територія переведена в землі лісового фонду. 

У 2003 році із земель лісового фонду, а саме Голосіївського лісництва лісопаркового госпо-
дарства (ЛПГ) «Конча-Заспа», було переведено у фонд житлової забудови 5 ділянок по 0,1 га для 
індивідуального будівництва. У травні-червні 2004 року прийнято рішення Київради, за яким з 
ЛПГ «Конча-Заспа» на землях, вилучених в ДЗГ «Феофанія», виділено ще 22 ділянки по 0,1 га 
під житлову забудову по провулку Феофанівському, який починає «наступати» на парк зі сторо-
ни с. Хотів. 

Вилучення земель лісів з особливим режимом лісокористування (лісопарки, міські ліси) для 
цілей, не пов’язаних із веденням лісового господарства, допускається тільки як виняток за рі-
шенням Верховної Ради. У рішеннях же Київради, де простим розчерком пера віддаються ділян-
ки з лісового фонду під забудову, у кожному пункті згадуються «листи згоди», але не вказано, 
чиї саме. 

А 22 лютого 2004 року депутати Рибак, Гуров, Петров, Ващук і ін. знову звертаються до 
В. Януковича: «просимо Вас дати доручення Київській міській державній адміністрації доопра-
цювати проектну документацію по реконструкції та упорядкуванню заповідника «Феофанія» 
і прилеглої до нього території, передбачивши будівництво огорожі, доріг, тротуарів, бюветів, 
зовнішнього освітлення, каналізації, водо- та газопостачання, телефонізації». 

Копії вищенаведеного листування між Януковичем, Омельченком і групою депутатів були 
надіслані президенту НАН України Б.Патону та Міністру охорони навколишнього природного 
середовища С.Полякову. Виходить, це відбувалось за їхньої мовчазної згоди. 

Місцеві жителі намагалися з’ясувати – навіщо заповідному урочищу каналізація, телефоні-
зація та інше? Проте зрозумілої відповіді так і не одержали. Від чиновників можна було почути 
приблизно таке: «Ви бачили, скільки там сміття? Там усе захаращено, там ніколи не ступала нога 
цивілізованої людини!» Відповідно до проекту «реконструкції» також передбачається відселення 
жителів із будинків, розташованих на території заповідного господарства – щоб залишити тери-
торію лише «цивілізованим», які таких запитань ставити не будуть. 

Проект «реконструкції» парку-пам’ятки нічого спільного з охороною природи не має й, від-
повідно до наполегливих побажань депутатів, передбачає насамперед прокладку доріг, тротуарів, 
каналізації, газо- і водопостачання, телефонізації. «Реконструкція» вигадана, щоб забезпечити 
майбутні приватні котеджі можновладців (чи їхніх родичів), на вкраденій вищезазначеним спо-
собом території, інженерними комунікаціями за рахунок платників податків. На «реконструк-
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цію» із державного бюджету виділено 17 млн. грн. тільки на період 2004 року, а завершити її за-
плановано в вересні 2005-го. Замовником робіт являється ДЗГ «Феофанія», а на суміжній тери-
торії, вилученій у ДЗГ, – «Київзеленбуд», якому на виконання цих робіт у 2004 році передбачено 
7 млн. грн. 

Проект «реконструкції» був поданий на екологічну експертизу тільки 22 червня 2004 року. 
Але, ще не пройшовши комплексної державної експертизи, зокрема, екологічної, втілювався на 
повний хід. Швидкість і масштаби «реконструкції» вражають. Практично вся територія в нових 
межах обгороджена трьохметровим парканом. «Санітарне» вирубування було почато ще напри-
кінці лютого 2004 року. «Реконструктори» вибірково зрубали по всьому парку не менше тисячі 
старих, зокрема, трьохсотрічних, дубів – одну з основних цінностей «Феофанії». Вирубувались не 
стільки хворі і сухостійні дерева, а переважно здорові (кубометр дуба нині коштує біля 400 до-
ларів США). 

На місці зарослих озер, де на заболочених ділянках виріс ліс, було проведено суцільне виру-
бування кількох гектарів лісу – начебто для відновлення каскаду озер. Невідомо, яким чином бу-
дуть наповнені водою швидко викопані озера, адже наявні тут струмочки такого обсягу води не 
забезпечать. Можливо, воду сюди пустять із новозбудованого водопроводу. За чутками, саме тут, 
біля озер, і мала бути побудована «дача» В.Януковича – щоб Свято-Пантелеймонівський собор із 
вікна було видно. 

«Санітарне» вирубування проводилось за критеріями, прийнятними для міських скверів, але 
аж ніяк не для об’єктів природно-заповідного фонду. Вражає ставлення до цієї справи начальника 
Управління охорони навколишнього природного середовища м. Києва п. М.Мовчана: «з метою 
облаштування та надання парку елементів паркового мистецтва проведені вибіркові та суцільні 
санітарні рубки». Суцільне вирубування – це вже зовсім не санітарне! 

Під час «санітарного» вирубування з ранньої весни (період квітування рослин-ефемероїдів) і 
до періоду гніздування птахів трелюванням повалених дерев суцільно знищувався рослинний 
покрив. Одночасно працювало десятки одиниць техніки, створюючи значний шум. Після такого 
«благоустрою» урочище починає заростати бур’янами, багато птахів покинули свої місця меш-
кання. Унаслідок прокладання мережі міських комунікацій, доріг та пішохідних доріжок через 
урочище, крім «санітарного», проведене додаткове вирубування дерев, що призвело до фрагмен-
тації лісового масиву. Розчищено кілька майданчиків – явно під забудову, прямо через ліс про-
кладені дорогі з освітленням, будується безліч пішохідних доріжок (завезена тротуарна плитка). 
На території прогулюються охоронці, озброєні гумовими кийками і тим, хто їм не подобається, 
пропонують забиратися геть. 

Знищення унікальної природної екосистеми на догоду можновладцям, «приватизація» об’єктів 
природно-заповідного фонду спричиняє колосальну шкоду суспільній моралі. І Феофанія – лише 
найбільш наочний приклад у низці таких випадків по усій Україні. 

20 червня 2004 р. на вул. Метрологічній неподалік від ДЗГ «Феофанія» пройшов мітинг проти 
«реконструкції» заповідного урочища «Феофанія», організований громадською екологічною орга-
нізацією «Союз порятунку Голосієва». Підтримати акцію протесту прийшло більше 150 чоловік, 
переважно жителі вул. Метрологічної. На мітингу було прямо заявлено: «…у Феофанії відбуваєть-
ся розбій Януковича, Омельченка і групи депутатів. Потрібно зносити незаконно побудовані ко-
теджі, повертати покалічені землі назад у лісовий та природно-заповідний фонди, відновлювати 
деградовані території за рахунок тих, чиї дії привели до втрат». 

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ 

Більшість громадських екологічних організацій України зазвичай тримається подалі від 
будь-яких партій, зосередившись на захисті природи та формуванні екологічного світогляду в 
співгромадян. Проте, усвідомлюючи головну причину погіршення екологічної ситуації – повну 
непріоритетність екополітики для неофеодального режиму Кучми та його ставленика В.Януко-
вича, під час президентської виборчої кампанії 2004 року 60 екологічних громадських організа-
цій виступили зі зверненням до громадян України – «Україна має йти до кращої долі!»316. 
                                                        
316 Повний текст звернення дивіться на сторінці в Інтернеті: http://greenkit.net/Members/smf/zvernennia. 
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Після обрання Президентом України Віктора Ющенка 123 екологічні громадські організації 
та експерти підписали звернення «Суспільство потребує ефективної екологічної політики»317. При-
вітавши В.Ющенка з перемогою на виборах, вони висловили сподівання, що він покінчить з нех-
туванням екологічною політикою, притаманним періоду Кучми. 

Оскільки текст звернення довго обговорювався і узгоджувався багатьма організаціями, мож-
на вважати, що його зміст відображає консенсус в широких колах екологічної громадськості. На-
водимо уривок з нього: 

«...На тлі зубожіння мільйонів людей, корумпованої влади та кризових явищ ледве не у всіх 
сферах суспільного життя більшість українських політиків помилково вважає, що зараз начеб-
то не до екологічних проблем, а треба «піднімати» економіку та добробут. 

Результати такого мислення – «зростання» саме в найбрудніших та енергоємних галузях. 
Український експорт – це на 90% сировина чи напівфабрикати, ресурсоємність продукції в 5-7 
разів вища за європейську. Україна може дочекатись санкцій за невиконання зобов’язань за Кіот-
ським протоколом, замість вигод мати збитки. Держава так і не визначилася зі стратегією роз-
витку на тривалу перспективу. 

Убожество української екополітики проявляється в неповноті та неякісності державної 
екоінформації для громадян; у повсюдному та повсякденному недотриманні екозаконодавства; 
у непрозорому, неефективному, корупційному використанні природоохоронних коштів, включно 
з міжнародною допомогою; у безкінечних безладних конвульсіях перекроювань структури та шта-
тів Мінприроди. 

В Україні фальшувались не тільки вибори – механізм загальної демократії, але i механізм 
демократії екологічної – виконання Оргуської конвенції «Про доступ до інформації, участь гро-
мадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються до-
вкілля». Думка громадськості ігнорується при здійсненні практично всіх великих і малих будіве-
льних проектів. Жодний державний орган не прореагував на системну роботу – «Громадську 
оцінку екологічної політики в України», визнану унікальним прецедентом на 5-й Європейській 
Конференції Міністрів «Довкілля для Європи» (Київ-2003). 

Пропозиції екологістів щодо покращення ситуації, що були розроблені за участю багатьох 
представників екологічного руху, наступні. 

1. Проголосити екологічну політику серед семи головних пріоритетів діяльності усіх гілок 
влади, а критерієм якості управління – зростання індексу людського розвитку, що відображає 
збалансованість економічного, екологічного та соціального компонента суспільної якості життя. 

2. Визнати особливу важливість дотримання Україною Оргуської конвенції – і самої по собі, 
і як механізму масового залучення громадян до демократії. Не приймати жодного рішення, яке 
може вплинути на стан довкілля, без процедурно врегульованої участі громадськості (громадські 
та парламентські слухання, референдуми, громадська еко-експертиза тощо). Громадяни мають ін-
формуватись на самих ранніх стадіях підготовки рішень. Відновити започатковані в 2000 році пуб-
лічні обговорення діяльності уряду. 

3. Визнати корінням екопроблем – низький рівень ековиховання, екопросвіти й екоосвіти. 
Необхідно вимагати від українських керівників усіх рівнів безумовного виконання вимог статті 7 
профільного Закону «Про охорону навколишнього природного середовища»: «Екологічні знання 
є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з ви-
користанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного 
середовища». 

4. Змінити державну інформаційну політику, стимулюючи суспільний попит на екологічну 
інформацію та пропаганду здорового способу життя. 

5. Здійснити реформу системи органів управління, регулювання та контролю в сфері охорони 
довкілля, природокористування та збалансованого розвитку. Ліквідувати ресурсні держкомітети-
вотчини, забезпечивши розмежування управлінських та господарських функцій, незалежність ре-
гулювання, управління, експертизи та контролю. Відповідно до статті 20 профільного Закону, Мі-
ністерство довкілля має насправді стати головним робочим органом розробки та здійснення дер-
жавної екополітики, зокрема, координації її з усіма іншими державними органами. 

6. Широко, з максимальним залученням громадськості обговорити діяльність (скоріше – без-
діяльність) Державної екоiнспекцiї та природоохоронної прокуратури. Реформувати їх так, щоб 

                                                        
317 Повний текст звернення дивіться на сторінці в Інтернеті: http://greenkit.net/Members/smf/EkoJusch. 
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ліквідувати й дублювання, і наявність безконтрольних зон у діяльності будь-яких органів влади, 
включно з Кабміном. Мають вживатись реальні, а не паперові санкції. Позитивний зразок для на-
слідування – діяльність Рахункової Палати. 

7. Забезпечити прозорість та обґрунтованість кадрової політики в природоохоронних орга-
нах і суміжних відомствах. На перших місцях мають стояти управлінський професіоналізм, осві-
та, природоохоронний досвід, нескомпрометованість антиекологічними чи корупційними діями, 
спроможність відстоювати екологічні принципи та конструктивно співпрацювати з громадськіс-
тю. Призначати Міністра, заступників, керівників природоохоронних управлінь на конкурсній 
основі з обов’язковим урахуванням думки громадськості. 

8. Зобов’язати органи державного управління із залученням НПО провести ревізію так зва-
них «програм» (національних, державних, урядових, галузевих, обласних тощо), зокрема – в еко-
логічній сфері. Анулювати ті з них, що є пропагандистськими, а не управлінськими документами. 
Розробляти Національні Плани Дій, зокрема, для виконання зобов’язань України за міжнародни-
ми конвенціями. Запровадити програмно-цільові методи управління та посади менеджерів з жор-
стко персоніфікованою відповідальністю за ефективне та прозоре управління, конкретність резу-
льтатів, дотримання строків. Насамперед запровадити посаду вповноваженого КМУ з проблеми 
зміни клімату. 

9. Підтримати виділення в державному бюджеті окремого екологічного розділу, де буде ба-
ланс між надходженнями за природокористування та екологічними витратами. Податки, як і пла-
тежі за природокористування, мають сплачуватись насамперед у місцеві бюджети, де ці підприєм-
ства діють та шкодять. Не менше 5% природоохоронних коштів має витрачатись на заходи еколо-
гічної освіти, просвіти та інформування, а до тендерів на ці заходи мають залучатись НПО.
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XVII. ПРАВА ЖІНОК318 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 

Як член ООН, Україна прийняла на себе зобов’язання виконувати усі ратифіковані нею між-
народні угоди стосовно прав людини. У 1980 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР Україна 
ратифікувала Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок. Відповідно до 
положень Закону України «Про дію міжнародних договорів на території України» 1991 р. і статті 9 
Конституції України 1996 р., усі ратифіковані Україною міжнародні угоди автоматично стають ча-
стиною національного законодавства. 

Проте, у своїх Заключних рекомендаціях за результатом розгляду П’ятої періодичної доповіді 
України Комітет з прав людини виразив свою стурбованість тим фактом, що міжнародні угоди 
дотепер займають недостатньо високе місце в правовій ієрархії України, і відзначає, що стандарти, 
викладені в цих документах, не обов’язково мають пріоритет над нерідко суперечливим націона-
льним законодавством.319 

Ратифікувавши Жіночу конвенцію, Україна прийняла на себе викладені в статті 2 зобов’язан-
ня викорінювати дискримінацію в усіх її формах усіма можливими методами. Очевидно, що 
першочерговим заходом з ліквідації дискримінації є законодавчі механізми, тобто інкорпору-
вання принципів ґендерної рівності в Конституцію України, закони і підзаконні нормативно-
правові акти. 

Стаття 24 Конституції України гарантує рівність жінок і чоловіків у правах і свободах, а також 
перед законом. Вона також містить докладний список заходів, що держава повинна розпочати для 
забезпечення рівності жінок і чоловіків. 

На підтвердження вищевказаної позиції держави, Верховна Рада України, керуючись Зага-
льною декларацією прав людини, Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно 
жінок (Жіночою конвенцією), ратифікованими Україною міжнародними договорами про права і 
свободи людини, підсумковими документами IV Всесвітньої конференції про стан жінок «Дії в 
інтересах рівності, розвитку і миру» (Пекін, 1995 р.) і Постановою Верховної Ради України від 
12 липня 1995 р. «Про рекомендації учасників парламентських слухань про реалізацію в Україні 
Конвенції ООН «Про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок», «додаючи особливе 
значення ролі родини і жінок у політичному, економічному, соціальному, історичному і культу-
рному розвитку України, прагнучи до поліпшення демографічної ситуації, забезпечення реаліза-
ції родиною своїх функцій, а також створення правових, суспільно-економічних умов для поліп-
шення стану родини і жінок, підвищення їхньої ролі в суспільстві, найбільш повного розкриття 

                                                        
318 Звіт підготовлений Олександрою Руднєвою, Ганною Христовою, Оленою Кочемировською, Харківський центр жіночих до-
сліджень. Пропонована інформація заснована на даних, що ввійшли в Альтернативну доповідь про виконання Україною зо-
бов’язань по Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок (Жіночої конвенції), що є першим документом 
такого роду, підготовленим в Україні. Комітет Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок врахував ви-
кладені в Доповіді висновки і рекомендації при розробці своїх заключних коментарів, спрямованих на поліпшення стану жінок в 
Україні. Доповідь була підготовлена Дослідницько-аналітичною групою (ДАГ) Харківського центру жіночих досліджень (ХЦЖД), 
в яку ввійшли високопрофесійні експерти в області соціології, психології, політології і права (у т.ч. співробітники Академії 
правових наук України, Національної юридичної академії України, Харківського національного університету). Доповідь сфоку-
сована на основних положеннях Жіночої конвенції, і нижче представлені витяги з неї, які відносяться до проблем боротьби 
із сімейним насильством, участі жінок у політиці і стану жінок у сфері зайнятості. Також використані інші аналітичні матеріали 
ДАГ ХЦЖД. 
319 «Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав людини: Україна», док. ООН CCPR/CO/73/UKR, 12 листопада 
2001 р., п.8. 
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їх інтелектуальних, духовних і творчих можливостей» (як зазначено в самому документі), 5 бере-
зня 1999 р. Постановою № 475-ХІУ прийняла Декларацію про основні принципи державної полі-
тики України стосовно родини і жінок320. Відповідно до Декларації держава гарантує жінкам і чоло-
вікам рівні права і можливості стосовно основних прав і свобод людини у всіх сферах громадсько-
го життя. Таким чином, Україна визначилася стосовно принципів і основних напрямків державної 
політики з питань родини і статусу жінок, але ця політика реалізується не повною мірою, і поки що 
не дала очікуваних результатів. 

У 2003 р., виконуючи рекомендації Комітету Конвенції з ліквідації дискримінації жінок, 
Україна ратифікувала Факультативний протокол до Жіночої конвенції, що наділяє Комітет пра-
вом приймати індивідуальні скарги й відповідно реагувати на них, так само як і проводити роз-
слідування у випадках, коли, можливо, мають місце серйозні чи систематичні порушення Жіночої 
конвенції. Ця обставина уможливила захист прав жінок на міжнародному рівні при вичерпанні 
всіх національних засобів. 

У той же час, хоча Україна і прийняла відповідні зобов’язання на національному, регіональ-
ному і міжнародному рівнях, жінки в Україні зіштовхуються з багатьма перешкодами на шляху 
до реалізації своїх прав, включаючи негативні соціальні стереотипи щодо ролі і стану жінок у 
суспільстві, високий рівень насильства стосовно жінок у родині й у суспільстві та недостатній 
доступ до реальних і легальних можливостей працевлаштування. 

Повний спектр механізмів подолання дискримінації стосовно жінок не обмежується тільки 
законодавчими заходами, а йде набагато глибше у сферу правозастосувальної і правоохоронної 
діяльності. Ефективний механізм охоплює всі сфери діяльності державних органів та їхніх поса-
дових осіб у рамках їхньої компетенції, а також результати такої діяльності у вигляді як право-
творчих, так і правозастосовних актів нормативного й індивідуального характеру, актів контролю і 
нагляду, забезпечених державною підтримкою аж до примусу. При цьому особливу роль у системі 
юридичних засобів грає практична діяльність правоохоронних органів і судів. Положення стат-
ті 4 Жіночої конвенції, а саме легітимація «прийняття державами-учасниками тимчасових спеціа-
льних заходів..., що не вважаються дискримінацією», повинне розумітися не тільки як уведення 
таких заходів на законодавчому рівні, але і їхній облік на рівні правозастосовної і правоохоронної 
практики, тобто на рівні всього комплексу юридичних засобів. 

Більш того, ліквідація дискримінації стосовно жінок вимагає введення спеціальних соціа-
льних, економічних, культурних і освітніх заходів. Таким чином, рівність і свобода від дискри-
мінації за статевою ознакою повинні бути не тільки юридично закріпленими, але і фактично 
бути присутніми у суспільстві. Список таких заходів передбачений у статті 2 і в інших статтях 
Жіночої конвенції. Отже, виконання зобов’язань, що передбачені Жіночою конвенцією, можливе 
тільки у випадку впровадження всього спектра заходів, спрямованих на подолання як прямої, 
так і непрямої дискримінації стосовно жінок, і досягнення не тільки юридичної, але й факти-
чної рівності. На жаль, ця умова дотепер не дотримана, а це означає, що Україна не до кінця 
виконала свої зобов’язання. 

2. СФЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. НАСИЛЬСТВО В РОДИНІ 

Жіноча конвенція не стосується безпосередньо питання насильства стосовно жінок. Проте, 
Дев’ятнадцята Загальна рекомендація розглядає його як форму дискримінації за статевою озна-
кою й пряме порушення загальних прав людини. Насильство в родині є однією з найбільш типо-
вих і розповсюджених форм насильства стосовно жінок. 

Комітет Конвенції з ліквідації усіх форм дискримінації стосовно жінок розробив рекоменда-
ції для уряду України, включивши до них ведення офіційної статистики випадків насильства в 
родині в Україні та її регулярні публікації, однак офіційна статистика з цього питання дотепер не 
була широко опублікована. Проте, ряд українських НУО провели кілька комплексних досліджень 
з цієї проблеми, і в даний момент їхні висновки є єдиними джерелами інформації такого роду, 
                                                        
320 Декларація про основні принципи державної політики України відносно родини та жінок / Офіційний вісник України. – К., 
1999. – № 11. – с.11-12 
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доступними для широкого користування. Отримані дані вказують на серйозність і поширеність 
проблеми і надають опис поведінкових стереотипів жінок і дітей, що проживають у родинах, де 
поширене насильство. 

У 2000 р. ХЦЖД провів одне з таких досліджень – «Вплив насильства в родині на поведін-
кові стереотипи жінок і дітей в Україні». Загальна оцінка відносин у родинах показала, що в 19% 
родин присутні ворожість і образи, а в 10 % – фізичне насильство. Варто зупинитися на останній 
цифрі докладніше. Відповіді на контрольні питання дозволяють припустити, що в реальності фі-
зичне насильство присутнє приблизно в 18-20 % родин, причому спрямовано воно звичайно, на 
жінок і дітей. Наявність фізичного насильства була відзначена в 80 % родин, де, за твердження-
ми дітей, щоденне вживання алкоголю стало нормою. 

29 % дітей-респондентів відзначили, що під час сімейних конфліктів вони хотіли заступити-
ся за матір (іноді за батька), 36 % хотіли піти з будинку, «щоб не бачити всього цього», 10 % «не 
хочуть більше жити», 17 % намагалися помирити батьків, 15 % воліють «не звертати уваги» (чи 
не переживати з цього приводу), 2 % сказали, що вони були готові «вбити батька». Примітно, що 
такі типи поводження можуть істотно варіюватися в залежності від частоти і форм насильства. 

Кримінологічні дослідження доповнюють приведену вище інформацію: до 70 % від загаль-
ної кількості правопорушень неповнолітніх, здійснюються підлітками, що втекли з родин, відзна-
чених насильством. Фізичне насильство негативно впливає на інтерес дітей до навчання (тільки 
29 % дітей з «проблемних» родин цікавляться навчанням, у той час як цей показник для «норма-
льних» родин складає 34 %). У результаті, для багатьох дівчат освітні і наступні економічні мож-
ливості суттєво знижуються через агресивні умови, у яких вони росли. Інша проблема полягає в 
тому, що діти з родин із домашнім насильством, зрештою, починають сприймати агресивні від-
носини як норму і згодом переносять їх у власні родини, створюючи тим самим замкнуте коло. 

Було встановлено, що від 30 до 40 відсотків усіх дзвінків, що надходять у відділення міліції, 
пов’язані з домашнім насильством, включаючи фізичне насильство. Кількість громадян, на яких 
надходили скарги в правоохоронні органи за систематичний прояв насильства в родині, постійно 
росте. Від третини до половини всіх жінок, що знаходилися в травматологічних відділеннях лі-
карень, потрапили туди внаслідок побоїв, нанесених їм вдома. Такі жінки найчастіше звертають-
ся по медичну допомогу в зв’язку зі струсом мозку, внутрішніми ушкодженнями і переломами 
кінцівок. Підраховано, що в Україні побутове насильство є причиною 100 000 днів госпіталізації, 
30 000 звернень у відділення травматології і 40 000 викликів лікаря.321 Що стосується судово-ме-
дичної експертизи, що є обов’язковою у випадку пред’явлення кримінального обвинувачення, то 
кожен такий лікар оглядає близько 1 200 жертв домашнього насильства на рік. Деякі пацієнти над-
ходять практично кожного місяця. Нерідко судмедексперти особисто звертаються в органи внут-
рішніх справ із проханням втрутитися в найбільш серйозних випадках.322 

Випадки насильства в родині, як правило, підпадають під дію статей 121-128 Кримінального 
Кодексу (нанесення тілесних ушкоджень різного ступеню, побої, побиття, знущання). У даний час 
більшість випадків побиття в родині підпадає під дію статті 125 КК (навмисне нанесення легких 
тілесних ушкоджень). Статті 121 і 122 КК України встановлюють відповідальність за навмисне на-
несення тяжких тілесних ушкоджень або тілесні ушкодження середнього ступеню. Для притяг-
нення до відповідальності за насильство в родині часто використовуються положення статті 296 
КК України (хуліганство). У тих випадках, коли, на думку працівників правоохоронних органів, 
ступінь суспільної небезпеки насильства в родині не настільки високий, щоб підпадати під дію 
КК, до правопорушників застосовуються відповідні положення Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. 

У той же час жінки, що бажають притягти до відповідальності винних у здійсненні актів на-
сильства в родині, часто попадають під тиск юристів і співробітників правоохоронних органів, що 
переконують їх помиритися із чоловіками чи партнерами. Деякі прокурори відмовлялися пору-
шувати справи за фактом насильства в родині навіть у випадках, коли жінки одержували серйозні 
фізичні травми. Опитування, проведене серед суддів і юристів у Харківській області в 2000 р. 

                                                        
321 Donetsk Regional League of Business and Professional Women (DRLBPW), Campaign 16 Days Against Violence, 2000. 
322 Minnesota Advocates Group, Domestic Violence in Ukraine, December 2000, p.31 
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показало, що багато працівників органів внутрішніх справ сприймають насильство в родині як кон-
флікт приватного характеру, а не злочин.323 

З метою боротьби із цим явищем група активістів молодіжних і жіночих НУО, очолювана 
ХЦЖД, ініціювала розробку проекту Закону України «Про попередження насильства в родині». 
Для розробки проекту була створена спеціальна робоча група із числа провідних спеціалістів На-
ціональної юридичної академії України й Академії правових наук України під керівництвом 
к.ю.н. О.М. Руднєвої. Парламент України прийняв закон 15 листопада 2001 р., проголосувавши кон-
ституційною більшістю. 

Прийняття закону стало найважливішою подією для українських жінок, оскільки його поло-
ження є найбільш прогресивними і всеосяжними в порівнянні із законодавством у сфері насильс-
тва в родині, що діє в країнах СНД і Східної Європи. 

Закон набрав чинності 19 березня 2002 р., через три місяці після його офіційного опубліку-
вання. На сьогодні є затверджений уповноважений орган, на який покладені функції координації 
діяльності відповідних державних органів, розроблені і впроваджуються основні підзаконні акти. 
Однак органами державної влади має бути зроблено набагато більше для вироблення ефективної 
системи попередження цього явища. Зокрема, Закон передбачає створення кризових центрів для 
жертв домашнього насильства. Передбачається, що їхнє основне фінансування буде здійснювати-
ся за рахунок державного і місцевого бюджетів. Однак, на сьогоднішній день існує лише кілька 
недержавних кризових центрів, відкритих жіночими громадськими організаціями. Їхня кількість 
і можливості зовсім недостатні для надання адекватної допомоги жертвам насильства в родині. 
Для суттєвого поліпшення такої ситуації вкрай необхідна активна підтримка місцевої влади й уряду. 

2.2. ЖІНКИ В ПОЛІТИЦІ 

Стаття 7 Жіночої конвенції зобов’язує усі країни-учасниці забезпечити рівні політичні права 
для всіх громадян незалежно від їхньої статевої приналежності. Зокрема, вона акцентує увагу на 
необхідності рівної участі жінок у розробці та прийнятті політичних рішень на всіх рівнях влади, 
включаючи виконання державних функцій. 

Формально політична рівність усіх громадян України закріплена в Конституції (статті 24, 
36, 38 та ін.). Іншими відповідними документами національного законодавства, що закріплюють 
право громадян на участь у всіх формах політичного життя є Закони України «Про вибори Пре-
зидента України» (стаття 2), «Про вибори народних депутатів України» (стаття 1), «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (стаття 3), «Про державну службу» (стаття 4), «Про об’єднання грома-
дян» та інші. 

У Радянській Україні жінки складали понад 33 % депутатів Верховної Ради УРСР (багато в 
чому це було результатом введеної в 80-і роки ґендерної квоти). Але хоча жінки активно брали 
участь у політичних процесах, що призвели до незалежності України на початку 90-х, сьогодні в 
парламенті, на ключових політичних посадах і у вищих ешелонах влади жінок вкрай мало.324 У 
1994 році в Парламенті України було 19 жінок-депутатів. У 1998-2002 р. жінки складали 7,6 % 
членів Парламенту (37 чоловік) і займали всього 6,7 % керівних посад на державній службі. За 
станом на 13 травня 2002 р. Центральна виборча комісія України визнала обраними 447 депута-
тів і зареєструвала 446 народних депутатів України, з яких 424 народних депутата – чоловіків, і 
тільки 23 народних депутата – жінки (5 %)325 , у той час, як середньосвітовий показник представ-
ництва жінок у парламентах складає 10 %. 

За станом на лютий 2002 р. участь у виборчій кампанії 2002 року приймали 33 партії і вибор-
чі блоки, у тому числі одне жіноче об’єднання. У цілому, у всіх представлених списках середній 

                                                        
323 Olexandra Rudneva, Chapter on Ukraine in The First CEDAW Impact Study, International Women's Rights Project, New York, June 
2000, p. 224. 
324 «Права жінок: Україна-2000», Міжнародна Гельсінська федерація з прав людини, 2000, с. 483. 
325Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії України, www.cvk.ukrpack.net. Зараз ця цифра дещо змінилась у зв’язку з 
перестановками в депутатському корпусі України, однак, порядок представництва жінок у Парламенті залишився без змін. Більш 
того, прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко є противником спеціальних заходів (квотування) для жінок, про що вона заявила 
напередодні 8 березня 2005 року (за даними www.pravda.com.ua), тому говорити про значне покращення ситуації у найближчий 
час не доводиться. У той же час пройшов перше читання проект Закону України «Про рівні можливості чоловіків і жінок», у якому 
пропонується модель більш збалансованого підходу до складання виборчих списків від партій та блоків.  

http://www.cvk.ukrpack.net
http://www.pravda.com.ua)
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відсоток жінок серед кандидатів у депутати складав 29. Необхідно відзначити, що основна кіль-
кість кандидатів-жінок знаходилася в «непрохідній частині» списку.326 

Ліга професійних консультантів (м. Київ) проаналізувала з ґендерної позиції попередні ре-
зультати останніх виборів і загальну картину представництва жінок у всіх структурах влади в 
Україні. Отримані дані свідчать про глибоку ґендерну нерівність в країні й відсутність рівноваги 
між жінками і чоловіками в політичній сфері. Жінки залишаються за межами державного і полі-
тичного управління. Усього дві жінки працює в складі уряду. З 15-и державних комітетів Украї-
ни немає жодного, у якому головують жінки. Небуло жодної жінки серед керівництва Адмініст-
рації Президента України й на посаді керівників обласних і міських державних адміністрацій. 

Але якщо представництво жінок у Верховній Раді України є невисоким, то в Радах місцево-
го рівня воно вище. Статистичні дані свідчать, що чим нижче рівень органів державної влади, тим 
вони доступніші для жінок. 

Відповідно до аналізу результатів виборів 2002 року жінки в депутатському корпусі всіх рі-
внів складають 32 %. Тільки 5 % жінок знаходяться на керівних посадах в органах виконавчої 
влади й управління. Такий низький відсоток репрезентативності жінок не дає їм можливості реа-
льно впливати на процеси прийняття рішень і брати активну участь у їхній реалізації. Однак 
конструктивна суспільна позиція в сукупності з реальними можливостями брати участь у суспі-
льному і політичному житті відіграють немаловажну роль у реалізації правових гарантій, що 
надає жінкам законодавство України. 

Відсутність ґендерного балансу прямо впливає на стійкість і ефективність політичної систе-
ми країни, на прийняття рішень з основних питань розвитку суспільства і приводить до ігноруван-
ня соціальних інтересів жінок. Тому вкрай важливо забезпечити адекватне представництво жінок 
у Парламентських комітетах, в Секретаріаті Президента, у Кабінеті Міністрів і в інших централь-
них і місцевих органах виконавчої влади. 

Комітет ООН з прав людини при розгляді останньої доповіді України (2001р.) висловив свою 
стурбованість з приводу низького рівня представництва жінок у парламенті і на ключових посадах 
як у державному, так і в приватному секторі, і рекомендував уряду розглянути питання про вжи-
вання позитивних заходів, включаючи спеціальні освітні заходи, спрямовані на поліпшення стану 
жінок у суспільстві.327 

Зокрема, було б розумним внести таке положення в Закон України «Про вибори народних 
депутатів України»: кількість представників однієї статі в списках кандидатів не може перевищу-
вати 70 % від їхнього загального числа. Такого ж принципу треба дотримуватися й стосовно пер-
ших десяти кандидатів у партійних списках. Також варто розглянути питання про введення систе-
ми квот при заповненні ключових посад в урядових структурах, про формування кваліфікацій-
них комісій на паритетній основі (мається на увазі рівна кількість представників обох статей) і про 
введення вимог обов’язкового представництва визначеного відсотка жінок і чоловіків у структу-
рних підрозділах урядових органів. Усе це обумовлює необхідність уведення тимчасових спеціа-
льних заходів, здатних полегшити подолання негативних стереотипів щодо участі українських 
жінок у політичних процесах. 

2.3. СТАНОВИЩЕ ЖІНОК У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОСВІТИ 

Стаття 11 Жіночої конвенції, що спрямована на викорінення дискримінації стосовно жінок у 
сфері зайнятості, є однією з найбільш детальних положень Конвенції. Вона докладно перелічує 
основні трудові права жінок і кроки, які необхідно започаткувати для забезпечення рівності в цій 
сфері. І це не дивно, оскільки працевлаштування веде до економічної незалежності, що є наріж-
ним каменем реальної рівності жінок у суспільстві. 

Демократія часто асоціюється з особистою незалежністю, включаючи економічні свободи і 
можливості. Проте, перехід до демократичних інститутів і ринкової економіки в Україні скоро-
тив представництво жінок на ключових посадах, багаторазово збільшив рівень жіночого безробіт-
тя і відродив у суспільстві традиційні стереотипи відносно ґендерних ролей. Було відзначено, що 
«перехід до ринкової економіки став чоловічим проектом реструктуризації. Жіноча точка зору не 

                                                        
326 Там же 
327 «Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав людини: Україна», док. ООН CCPR/CO/73/UKR, 12 листопада 
2001 р., п.9. 
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враховується при виробленні політики, і жінки не беруть участь у процесі розподілу влади чи ре-
сурсів».328 

На виконання статті 11 Жіночої конвенції Україна ввела значну кількість законодавчих за-
ходів, спрямованих на викорінювання дискримінації стосовно жінок у трудовій сфері, що спів-
відноситься зі статтею 4 Конвенції. КЗпП України містить окремий розділ із захисту трудових 
прав жінок – «Праця жінок», що включає статті про безпеку праці і список робіт, заборонених 
для жінок як небезпечних для їхнього здоров’я і життя (стаття 174), обмеження на роботу жінок 
у нічний час (стаття 175), пільги, надані вагітним жінкам і жінкам з малолітніми дітьми (стат-
тя 176-186). Окрема правова норма передбачає скорочений робочий день для визначених катего-
рій жінок (вагітні жінки, жінки з дітьми у віці до 14 років або з дітьми-інвалідами у віці до 16 ро-
ків, включаючи дітей, над якими вони здійснюють опіку, а також жінки, що доглядають за хво-
рими членами родини – стаття 56 КЗпП) на їхнє прохання й т.д. Ряд положень у Законах України 
«Про зайнятість», «Про оплату праці», «Про охорону праці» та інших спрямовані на ліквідацію 
дискримінації стосовно жінок. 

Закон України «Про зайнятість» передбачає надання державою додаткових гарантій щодо 
працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, що вимагають соціального 
захисту і не здатні конкурувати на ринку праці на рівних умовах, у тому числі 

а) жінкам, що мають дітей у віці до 6 років; 
б) самотнім матерям, що мають дітей у віці до 14 років чи дітей-інвалідів. 
Однак нормативні положення мають найбільшу ефективність при наявності конкретного 

механізму їхнього забезпечення і, насамперед, введення санкцій за порушення конкретних норм 
закону. Поки що трудове законодавство характеризується відсутністю такої конкретизації. За-
мість цього діють норми, що містять загальні положення, які ускладнюють рішення конкретної 
суперечки, наприклад: «Особи, що винні в порушенні законодавства про працю, несуть відпові-
дальність відповідно до діючого законодавства» (стаття 265 КЗпП), «посадові особи, винні в по-
рушенні законодавства України про зайнятість населення, несуть відповідальність у встановлено-
му порядку (стаття 35 Закону України «Про зайнятість населення») і т.п. Українським законода-
вцям варто ввести додаткові гарантії для жінок у трудовій сфері, а також передбачити санкції за 
їхнє порушення, зокрема, за порушення принципу рівних можливостей. 

Незважаючи на всі приведені вище законодавчі заходи для забезпечення доступу до праце-
влаштування, жінки в Україні часто піддаються дискримінації за статевою й віковою ознакою. 

Найчастіше жінки стають жертвами скорочення штату, дискримінації при прийомі на 
роботу, сексуальних домагань, нерівності в оплаті праці (при тому, що в країні існує система 
ставок оплати праці на кожній конкретній посаді, жінкам набагато складніше, ніж чоловікам, 
зайняти добре оплачувану посаду як таку)329, великої кількості робіт, не оформлених офіцій-
но, і нестабільних робочих умов, а також незаконних звільнень під час декретних відпусток.330 
Стала трудова дискримінація стосовно жінок в Україні є наслідком укоріненої думки, що осно-
вною задачею жінки є домашня робота, у той час як головними годувальниками є чоловіки331. 
Дослідження підтверджують, що не тільки жінкам з малолітніми дітьми відмовляють у пра-
цевлаштуванні винятково через їхнє материнство332, але й вся практика нерівної оплати праці 
жінок заснована на переконанні, що жінки є не основними годувальниками родин333. У серед-
ньому, жінки одержують на 27,6 % менше, ніж чоловіки, за однакову роботу.334 Жінки зіштов-
хуються з великою кількістю проблем як при працевлаштуванні, так і при звільненні (їхня частка 
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1998-1999), с. 23-25 
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334 Миннесотская группа адвокатов, «Насилие в семье в Украине», декабрь 2000, с. 10. 
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серед звільнених за скороченням склала 62,6 % у 2001 р.). Слід зазначити, що описані тенден-
ції зберігаються і на даний момент, що підтверджують дослідження, проведені відповідно в 2003 
і 2004 роках. 

Стаття 10 Жіночої конвенції декларує вільний і безперешкодний доступ жінок до освіти, і це 
саме те право, яким жінки в Україні користаються повною мірою. Вони становлять більшість ви-
пускників середніх шкіл (56,6 %) і ВУЗів (51,9 %). Дівчини-студентки складають абсолютну бі-
льшість у медичних, економічних, навчальних закладах культури і освіти (60-70 % від числа всіх 
студентів), значна кількість жінок одержують післядипломну освіту (46,2 %).335 

Незважаючи на той факт, що жінки складають 60 відсотків всіх фахівців із середньою й ви-
щою освітою, це не відбивається прямо пропорційно на їхній конкурентноздатності на ринку пра-
ці. У цілому, жінки одержують менш престижні й гірше оплачувані посади. Відповідно до інфор-
мації, отриманої від Міжнародної Гельсінської федерації з прав людини, 80 % всіх офіційно за-
реєстрованих безробітних жінок мають вищу освіту336. 

Підприємства, що подають заявки в служби зайнятості, які друкують оголошення про прийом 
на роботу, якщо і не обумовлюють статі працівника, перевагу віддають усе ж таки чоловікам. У той 
же час, у відповідності зі статтею 22 КЗпП, забороняється необґрунтована відмова в прийомі на 
роботу. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав чи установлення прямих чи непрямих пере-
ваг при укладанні, зміні і припиненні трудового договору в залежності від статі не допускається. 

55 % керівників задають жінкам, що бажають одержати роботу, додаткові питання стосовно 
їхніх сімейних обов’язків і т.п., хоча це є порушенням статті 25 КЗпП України, що забороняє ви-
магати від осіб, що наймаються на роботу які-небудь дані, надання яких не передбачене законо-
давством..337 

Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав і Комітет ООН з прав людини не-
щодавно висловили свою стурбованість із приводу високого рівня безробіття серед жінок в Україні 
(до 80 % всіх офіційно зареєстрованих безробітних – жінки), як і з приводу концентрації жінок у 
низькооплачуваній сфері неофіційного сектора економіки. 

Така ситуація може бути частково пояснена «зворотним ефектом» згадуваних вище спеціа-
льних заходів, що обтяжують роботодавців довгим списком пільг і додаткових зобов’язань сто-
совно робітниць. По суті, ці положення знижують конкурентноздатність жінок на ринку праці. 
Не тільки 53 % роботодавців, але і самі жінки, і навіть 40 % суддів і юристів, що спеціалізуються 
у трудовому праві, вважають, що «особливі права» суперечать споконвічним принципам ринко-
вої економіки і є недоліком жінок як працівників у порівнянні з чоловіками.338 ДАГ ХЦЖД вважає 
за необхідне привернути увагу громадськості до «зворотного ефекту» спеціальних заходів, спря-
мованих на досягнення фактичної рівності чоловіків і жінок. 

Ще одним фактором, що негативно впливає на становище жінок на ринку праці, є низький 
рівень знання жінками своїх прав і можливостей їхнього захисту. За даними ДАГ ХЦЖД, тільки 
22 % опитаних жінок (з них 6 % є або юристами, або членами жіночих організацій) вважають, що 
в достатній мірі знайомі з ними, але більшість з них вказує свою поінформованість у документах, 
що регулюють трудові відносини, без урахування ґендерної специфіки. 78 % жінок нічого не зна-
ють про існування правових документів, що регулюють саме трудові права жінок. Слід зазначи-
ти, що мова йде про діюче українське законодавство, тобто навіть знайомі з ним жінки нічого не 
знають про існування норм міжнародного права, що забезпечують рівні умови для жінок і чоло-
віків на ринку праці. Що стосується керівників, то значна їхня частина знайома з тими докумен-
тами, що безпосередньо регулюють характер праці жінок: визначають види заборонених робіт, 
встановлюють пільги і т.п., але, у цілому, теж не знайомі з правовими актами, що захищають ста-
тус жінок на ринку праці. Таким чином, можна стверджувати, що тут має місце взаємна правова 
неграмотність, що приводить до значних обмежень можливостей жінок у плані працевлаштування 
і кар’єрного росту. 
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ВОПП на 27 сессии Комитета против пыток, 12-23 ноября 2001 г.) 
336 «Права жінок: Україна-2000», Міжнародна Гельсінська федерація з прав людини, 2000, с. 475. 
337 «Женщины на рынке труда в Украине в переходный период» (социологическо-правовое исследование, ХЦЖИ, г. Харьков, 
1998-1999), с.96 
338 Там же, с.97 
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Зараз іде робота над проектом Трудового кодексу. Стаття 22 Конституції України забороняє 
обмеження діючих прав і свобод у процесі законодавчих змін. Отже, очікується, що новий КЗпП 
розширить трудові права жінок, однак автори КЗпП повинні враховувати можливість виникнення 
«зворотного ефекту» особливих пільг для жінок. Дуже важливо збалансувати принципи ґендерної 
рівності, національних і міжнародних трудових і соціальних норм, специфічних потреб жінок і 
законів ринкової економіки для того, щоб працюючі жінки не сприймалися як небажаний вантаж 
через їхні додаткові, хоча й законні, пільги. 
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3. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Приведені тут факти свідчать про те, що існуючі механізми правового регулювання в Украї-
ні не забезпечують належного рівня фактичної рівності жінок і чоловіків, що вимагає особливої 
уваги з боку громадськості. 

Українські жінки зіштовхуються із численними перешкодами, що не дозволяють їм повною 
мірою користатися правами людини, і, хоча уряд розпочав ряд кроків для впровадження ґендер-
них аспектів у політику держави, ще багато має бути зроблено для забезпечення свободи жінок 
від дискримінації. 

Торгівля жінками з метою сексуальної експлуатації, примусових шлюбів і домашнього раб-
ства – серйозна і всезростаюча проблема в Україні. Хоча держава започаткувала ряд законодав-
чих заходів, спрямованих на запобігання торгівлі людьми, складається враження, що в країні не-
має достатньої політичної готовності вирішити цю проблему. 

ДАГ ХЦЖД висловлює стурбованість відомостями про участь юридичних осіб і організова-
них злочинних груп у торгівлі жінками в Україні. Нездатність уряду належним чином притягати 
до відповідальності організації й угрупування, пов’язаних з торгівлею людьми, є серйозною про-
блемою. ДАГ ХЦЖД наполягає на тому, щоб Україна вжила всіх заходів для ефективного запо-
бігання і покарання керівників відповідних юридичних осіб і організованих злочинних груп, за-
діяних у торгівлі жінками. 

Насильство в родині є значною проблемою в Україні, і ДАГ ХЦЖД серйозно стурбована 
тим, що уряд дотепер не виділив достатніх ресурсів для запобігання насильства в родині і захис-
ту жінок, що стали його жертвами. Прийняття і набуття чинності Закону України «Про поперед-
ження насильства в родині» 2001 р. стало лише першим кроком на шляху ефективного вирішення 
цієї проблеми, що веде до більшого захисту українських жінок і дітей від домашнього насильства 
та приділяє більше уваги факторам, що у даний час перешкоджають жінкам подавати скарги, по-
в’язані з насильством у родині. Ці фактори включають суспільні стереотипи про підлегле ста-
новище жінок у сімейних відносинах, про їхні традиційні ролі і соціальні функції. Відсутність 
спеціалізованої підготовки у працівників правоохоронних і судових органів приводить до того, 
що уповноважені особи часто вмовляють жінок і дівчат не подавати заяви про факти сімейного 
насильства, що виключає можливість залучення до відповідальності винних осіб. 

Виходячи із вищенаведеного ДАГ ХЦЖД рекомендує настпне. 
1. Розробити комплексну стратегію запобігання і ліквідації усіх форм дискримінації стосов-

но жінок. Така стратегія повинна включати навчання державних службовців, співробітників пра-
воохоронних і судових органів усіх ланок роботи зі скаргами на порушення прав жінок, а також 
загальнонаціональну просвітницьку кампанію, спрямовану на зміну суспільної думки про соціа-
льний статус жінок. 

2. Просити Верховний Суд України узагальнити всі судові справи, у яких мали місце факти 
дискримінації стосовно жінок, і дати роз’яснення з питань застосування Конвенції в судовій прак-
тиці України, а відповідним суб’єктам звернення звернутися до Конституційного Суду України з 
проханням дати офіційне тлумачення терміну «дискримінація» у порядку, передбаченому чинним 
законодавством. Також розробити керівні роз’яснення суддям, а також комплекс процесуальних 
заходів для співробітників правоохоронних органів і імміграційних служб, застосованих для за-
побігання кримінального переслідування торгівлі людьми. 

3. Внести зміни до статті 149 Кримінального кодексу, спрямованої на боротьбу з торгівлею 
людьми, для того, щоб криміналізувати торгівлю людьми, здійснювану в межах території України 
без перетинання державного кордону. 

4. Провести програму спеціальної підготовки з реагування на сигнали про випадки насильс-
тва в родині для всіх співробітників правоохоронних органів, а також включити таку програму в 
курс основної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ і суддів. 

5. Увести таку тимчасову спеціальну міру, як передбачену законодавством квоту представ-
ництва осіб однієї статі в Парламенті і вищих органах державної влади. Це ж положення повинне 
застосовуватися й до перших десяти кандидатів від політичних партій, що обираються за партій-
ними списками. 
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6. Розглянути питання про формування кваліфікаційних комісій на паритетній основі й про 
введення вимоги обов’язкового представництва визначеного відсотка представників обох статей 
у структурних підрозділах державних органів. Такі заходи полегшать подолання негативних сте-
реотипів щодо участі українських жінок у політичних процесах. 

7. Установити в Україні додаткові гарантії для жінок у трудовій сфері, а також передбачити 
санкції за їхнє порушення, зокрема, за порушення принципу рівних можливостей. Варто конкре-
тизувати види дисциплінарних чи адміністративних стягнень, розмір матеріальної відповідаль-
ності власника чи уповноваженого ним органа, посадових осіб підприємств, установ, організацій, 
сторін колективних договорів за порушення трудових прав, інші несприятливі наслідки для по-
рушників відповідних законодавчих положень. 

8. Внести до проекту Трудового кодексу України умови і гарантії праці жінок з урахуванням 
міжнародних стандартів (документів МОП, Європейської соціальної хартії, і т.д.) для того, щоб 
ці пільгові умови відповідали критеріям необхідності і достатності і не давали «зворотного 
ефекту», тобто не приводили до погіршення становища жінок на ринку праці. ДАГ ХЦЖД також 
рекомендує законодавцям працювати над проектом законодавчих змін у тісному співробітництві 
з громадськістю України й враховувати пропозиції, що надійдуть від громадських організацій і 
профспілкових об’єднань. 

ДАГ ХЦЖД розуміє, що, відповідно до положень статті 22 Загальної декларації прав люди-
ни, кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення необ-
хідних для підтримки її гідності і вільного розвитку особистості прав в економічній, соціальній і 
культурній сферах за посередництвом національних зусиль і міжнародного співробітництва й у 
відповідності зі структурою і ресурсами кожної держави. Однак у випадку збереження настільки 
недостатніх розмірів соціальних виплат відповідним категоріям жінок і матерів подолання фак-
тичного дискримінаційного положення жінок у період вагітності, пологів і, нерідко, виховання 
дитини не представляється можливим. ДАГ ХЦЖД наполягає на тому, щоб уряд активізував усі 
ресурси для збільшення розмірів соціальних виплат хоча б до рівня встановленого державою 
прожиткового мінімуму. 

Однією з основних причин дискримінаційного становища жінок в українському суспільстві 
є низький рівень правової поінформованості про свої права, права жінок як особливої категорії 
прав людини, що користається спеціальним захистом з боку світового співтовариства, а також 
механізмів їх забезпечення і реалізації. ДАГ ХЦЖД переконана, що підвищення правової грамо-
тності жінок є необхідною умовою ліквідації фактичної нерівності жінок і чоловіків. Таким чи-
ном, ми рекомендуємо уряду організувати через обласні і районні управління Міністерства юстиції 
України систематичні короткі курси з прав жінок при широкому сприянні представників громад-
ських організацій із залученням студентів юридичних ВУЗів. 

ДАГ ХЦЖД вважає, що ефективна реалізація цих рекомендацій істотно поліпшить станови-
ще жінок в Україні, вивівши тим самим розвиток демократії в українському суспільстві на якісно 
новий рівень, оскільки впровадження ґендерної чуттєвої політики забезпечить активну участь всіх 
громадян у розвитку громадського суспільства і держави.
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XVIII. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ339 

Проголошений державою пріоритет сімейних форм опіки над дітьми-сиротами не реалізуєть-
ся на практиці.  

Так, за останні п’ять років кількість сиріт, які перебувають у державних закладах опіки збі-
льшилась на 50% і склала понад 50000 осіб. У той же час функціонує лише 129 дитячих будинків 
сімейного типу (далі – ДБСТ), хоча за державною Програмою розвитку сімейних форм вихован-
ня дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на кінець 2004 року їх повинно бу-
ло бути 230. Разом з прийомними сім’ями загальна кількість дітей-сиріт, які виховуються у сис-
темі державного сімейного виховання, складає 1176 чоловік, тобто близько 2% дітей, які знахо-
дяться на повному державному утриманні.  

Здійснене у 2002 році дослідження прав людини в закладах державної опіки Харкова і Хар-
ківської області підтвердило, що сімейна форма державної опіки над дітьми-сиротами є значно 
прогресивнішою і має великі потенційні можливості. Але існуюча структура дитячих будинків 
сімейного типу є недосконалою, соціальний супровід і контроль здійснюються формально, що при-
водить до випадків зловживання і порушення прав як дітей-вихованців, так і батьків-вихователів. 

Безумовно, ДБСТ залишаються однією з найефективніших форм державної опіки над діть-
ми-сиротами. Але для сприяння їхньому подальшому розвитку необхідно не тільки реформувати 
законодавство і запропонувати ефективні механізми його реалізації. Важливо одночасно зміню-
вати стереотипне ставлення суспільства до сиріт і сімейних форм опіки над ними. Це особливо 
стосується молоді. Саме у неї в першу чергу потрібно розвивати толерантне відношення до ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, та формувати цим дітям позитивний імідж, аби 
вони не поставали в очах громадськості соціальними ізгоями. У ЗМІ слід ширше рекламувати 
дитячі будинки сімейного типу, розповідати про позитивний досвід роботи. Це дозволить покра-
щити ставлення до них суспільства і таким чином збільшити кількість сімей, які захочуть створити 
такі заклади і взяти на виховання дітей-сиріт.  

Протягом 2004 року Харківською організацією «Жіноча громада» при фінансовій підтримці 
Міжнародного Фонду «Відродження» було реалізовано проект «Моніторинг дотримання прав люди-
ни в дитячих будинках сімейного типу України», на матеріалах якого побудований даний розділ. 
Моніторинговим дослідженням прав людини в дитячих будинках сімейного типу України було охоп-
лено 24 дитячі будинки сімейного типу України, що складає близько 20% від загальної кількості 
ДБСТ по всій країні. У цих 24 ДБСТ знаходиться на утриманні і вихованні 191 дитина-сирота. Для 
відтворення достовірної і максимально повної картини моніторинг проводили у чотирьох регіонах 
України із залученням партнерських громадських організацій зі Львова (Регіональний благодійний 
фонд «Резонанс»), Тернополя (Жіночий клуб «Відродження нації»), Дніпропетровська (Міжнародне 
товариство прав людини – Українська секція, Дніпропетровське відділення) і Севастополя (Моло-
діжний центр жіночих ініціатив).У межах моніторингу були проанкетовані 86 вихованців з 191.340  

1. КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС 

З одного боку ДБСТ мають певні ознаки сім’ї, а з іншого – закладу, що приводить до числен-
них суперечностей і порушень прав батьків-вихователів і дітей. І, хоча на державному рівні спо-
                                                        
339 Підготовлено Ольгою Білецькою і Марією Ясеновською, харківська неурядова організація «Жіноча громада» 
340 Наведені дані стосуються результатів анкетування 86 вихованців, якщо не вказано інше. 
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стерігається тенденція до впровадження концепції ДБСТ як сім’ї, на наш погляд суперечності 
щодо закладу усунути простіше. Тобто дитячий будинок сімейного типу слід вважати формою 
державної сімейної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківської опіки, яка є 
сімейним закладом опіки, створеним за бажанням подружжя або окремої особи (вихователя).  

Таку концепцію можна закріпити юридично через вилучення поняття ДБСТ з документів і 
відповідних розділів, в яких йдеться про сім’ю і при необхідності внести його до документів і 
розділів, які регламентують діяльність державних закладів опіки і піклування. У відповідних до-
кументах необхідно вилучити з визначення ДБСТ слова «окрема сім’я», а термін «батьки-вихова-
телі» замінити на «вихователі». 

2. СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ, НОРМИ ОПІКИ ТА ВИХОВАННЯ  

Під час моніторингу було отримано наступні результати щодо соціального забезпечення дітей. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

– 17% вихованців вказали, що лікар їх оглядає раз на рік або рідше, недостатню кількість 
медичних оглядів підтвердили вихователі 2-х ДБСТ. 

– 19% вихованців сказали, що лікують їх тільки батьки-вихователі. Жоден вихователь не має 
медичної освіти. 

– Переважна більшість вихователів викликають лікаря лише у складних випадках. 
– У 15-ти ДБСТ є діти, які потребують спеціалізованого лікування. 
– Вихователі 10-ти ДБСТ не були повною мірою ознайомлені зі станом здоров’я вихованців, 

коли брали їх на виховання.  
– У 3-х ДБСТ не всі діти мають можливість проходити щорічне оздоровлення. 
– 97 % вихованців вважають рівень забезпечення засобами гігієни достатнім. 
– У 5-ти ДБСТ дівчата не забезпечуються прокладками. 

ХАРЧУВАННЯ 

– 91% вихованців вважають харчування достатнім. 
– У 22-х ДБСТ є можливість додаткового харчування між прийомами їжі. У 4-х – це спеціаль-

на їжа для того, щоби перекусити. 
– Розбіжність в обрахуванні вартості натуральних норм денного харчування на одну дитину 

в різних ДБСТ коливається від 5 грн. до 11,02 грн. 
– Їжу планують і готують батьки-вихователі з залученням дітей. Майже всі вихованці вміють 

готувати. 

ФІНАНСОВЕ УТРИМАННЯ 

– У 10-ти ДБСТ вихованці зовсім не беруть участі у плануванні бюджету, ще в 10-ти – з ними 
інколи радяться. 

– У 4-х ДБСТ обмеження в плануванні бюджету мають батьки-вихователі: все здійснюється 
за наданим кошторисом, з них 3 ДБСТ фінансуються безготівково. 

– Розмір кишенькових грошей становить від 25 копійок до кількох гривень на місяць. 
– 25% дітей кишенькові гроші не отримують. 
– 4 вихованця сказали, що гроші заробляють самі. 
Усі діти мають багато обов’язків щодо роботи по господарству. При розподілі праці врахову-

ються вік, уміння й інтереси дитини, стать, фізичний розвиток, стан здоров’я. В одному випадку 
діти говорили про примус. 

При цьому норми забезпечення одягом і взуттям не відповідають реальним потребам вихо-
ванців. Особлива проблема із забезпеченням вихованців взуттям. Старшим дітям намагаються 
придбати кращій одяг і взуття. Не завжди випускники ДБСТ отримують при випуску одяг, взуття 
і м’який інвентар у відповідності до Постанов Кабінету міністрів України.  
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ЖИТЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 

– Житлові приміщення 15-ти ДБСТ потребують різних видів ремонту, є сумніви щодо відпо-
відності їхнього стану санітарно-гігієнічним нормам. 

– Близько 40 % ДБСТ мають площу житлового приміщення на одного мешканця меншу за 
норми, встановлені Житловим кодексом. 

– У 12-ти ДБСТ є певні проблеми із забезпеченням меблями, в 4-х – недостатнє забезпечен-
ня побутовою технікою, а у 7 – немає транспортних засобів. 

– У 7-ми ДБСТ діти не мають індивідуального робочого місця для виконання домашніх за-
вдань. 

ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ 

– У 20-ти ДБСТ дозвілля проводиться активно, у 16-ти діти проводять вільний час перед те-
левізором, у 15-ти – діти багато гуляють, у 15-ти – читають книги. 

– 56% вихованців мають безпосередній вплив на організацію спільного дозвілля. 
– Організація канікул переважно співпадає з організацією оздоровлення дітей. За пільговими 

путівками їздили до таборів відпочинку і санаторіїв 80% вихованців . В одному ДБСТ за гумані-
тарною програмою для сиріт діти влітку їздять до Італії. 

– 8 % вихованців можуть тільки іноді святкувати свій день народження, 16% лише час від 
часу отримують подарунки на власне свято. 

– У 9-ти ДБСТ на день народження можна запросити друзів. 
– У 2-х ДБСТ подарунки на день народження не дарують, в одному святкують день іменин-

ника замість індивідуальних святкувань днів народження. 

ПРАВО НА ОСВІТУ 

– Рішення щодо вибору школи приймають батьки-вихователі, в переважній більшості випад-
ків думка дитини враховується лише формально. 

– Не всі вихованці повністю забезпечені підручниками, у 4-х з 24 ДБСТ рівень забезпечення 
підручниками недостатній. Рівень забезпечення канцелярським приладдям достатній, хоча він і не 
гарантований Положенням про дитячий будинок сімейного типу. 

– Не кожній дитині створено умови для відвідування гуртків і спортивних секцій за її ба-
жанням. Серед перешкод – брак коштів, хоча вихованці можуть відвідувати такі заклади безкош-
товно, суперечність релігійним переконанням батьків-вихователів, відсутність відповідного гур-
тка в даній місцевості. 

– У 5-ти ДБСТ діти не мають можливості користуватися домашньою бібліотекою, а корис-
туються лише шкільною. Ми не зустріли жодної ситуації, в якій дитина не мала б повноцінного 
доступу до літератури ні вдома, ні в школі. 

– Лише 21% вихованців має регулярний доступ до комп’ютера. У 13-ти ДБСТ комп’ютера не-
має. У більшості випадків комп’ютер розглядається лише, як джерело розваг, а не як джерело но-
вої інформації і нових знань. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВИПУСКНИКІВ 

Основна проблема випускників – забезпечення власним впорядкованим житлом і першим 
місцем роботи. 

Окрім тих пільг випускників, які існують у нормативно-правових актах, треба закріпити для 
них право: 

– Безкоштовного відвідування підготовчих курсів при вузах і професійно-технічних учили-
щах, оскільки це не передбачається бюджетом дитячих будинків сімейного типу, в нормативно-
правовій базі не закріплено безкоштовне для сиріт відвідування підготовчих курсів, не всі пред-
ставники освіти, які відповідають за підготовчі курси, йдуть назустріч інтересам вихованців і до-
зволяють безоплатне відвідування. 
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– Гарантованого першого робочого місця через створення реєстру категорій осіб, яких робо-
тодавці повинні брати на роботу першочергово, і внесення до нього випускників ДБСТ (разом з 
випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт) на одних з перших позицій. 

– Залишатись проживати з вихователями, якщо вихователі йдуть на пенсію за вислугою літ, 
мають приватне помешкання або службове, яке перейшло у власність вихователів через 20 років 
роботи вихователями, і не заперечують проти спільного проживання випускників з ними. 

Також потрібні дієві механізми порядку вступу випускників ДБСТ до професійно-технічних 
і вищих навчальних закладів, організації збереження закріпленого за ними житла, поки вони ви-
ховуються в ДБСТ, позачергового виділення для них впорядкованого житла.  

Не діє механізм пільгового влаштування вихованців на подальше навчання. Вихователі і ді-
ти не отримують інформації щодо змін у порядку пільгового прийому сиріт до вузів і професійно-
технічних закладів. Не відбувається належної співпраці між ДБСТ, соціальними працівниками, 
службовцями Управлінь і відділів освіти і адміністрації навчальних закладів щодо вирішення цієї 
проблеми. 

Загалом можна зазначити, що вихованці погано орієнтуються у власних процедурних правах, 
не знають до кого звернутися при порушенні їхніх прав, особливо коли порушниками виступають 
вихователі. Механізм оскарження дітьми дій батьків-вихователів взагалі відсутній. З деякими 
процедурами оскарження знайомі 21% вихованців . З діяльністю державних і недержавних органі-
зацій, які займаються захистом прав дітей-сиріт, знайомі вихованці 14-ти ДБСТ. 

З метою забезпечення індивідуального підходу до виховання кожної дитини для кожного 
вихованця має бути складено індивідуальний план роботи з дитиною. У створенні плану і його ви-
конанні повинні брати участь фахівці соціального супроводу, а також вихователі і сама дитина. 
Заходи індивідуального плану роботи з дитиною повинні охоплювати процес підготовки до само-
стійного життя, вибір професії, навчання у професійно-технічному закладі, вузі, забезпечення жит-
лом, влаштування на роботу. Виконання вихователями і соціальним працівником індивідуально-
го плану дитини повинно підтверджуватись веденням відповідної документації.  

За нашими даними краще створювати ДБСТ в окремих будівлях, розташованих у приватно-
му секторі в містах та районних центрах. Потрібні нормовані вимоги щодо житлового приміщен-
ня: площі на одного мешканця, наявність відповідних кімнат. Спальні, бажано індивідуальні, мають 
бути обладнані ліжком, шафою і тумбочкою для кожної дитини, ігрові кімнати – зручними мебля-
ми (столи, стільці або крісла чи дивани), телевізором, іграшками, книгами. Місце для навчання у ко-
жного вихованця повинно бути індивідуальним. Ванні кімнати і туалети повинні відповідати саніта-
рно-гігієнічним нормам і вимогам дотримання повсякденної інтимності. Щодо кухні, то в ній одно-
часно за столом повинні мати можливість розміститися всі мешканці. ДБСТ мають бути забезпечені 
пральними машинами, холодильниками та іншою необхідною побутовою технікою. Кожному за-
кладу має бути надано у користування мікроавтобус та присадибну ділянку (площею не менш 0,5 га).  

3. СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД І КОНТРОЛЬ  

Треба чітко розмежувати професійні обов’язки контролю і соціального супроводу та не по-
кладати на останній контролюючі функції. У рамках соціального супроводу за кожним ДБСТ по-
винні бути закріплені такі спеціалісти: соціальний працівник (відповідальний за контакти і роботу 
з родиною дитини, співпрацю з іншими установами, з якими стикається дитячий будинок сімейно-
го типу під час функціонування – РАГС, суд, установи освіти та інше), психолог або соціальний 
педагог (індивідуальне діагностування дитини, терапевтичні заняття з дітьми та вихователями, 
психолого-педагогічні поради вихователям), юрист (консультування вихователів і дітей щодо їх 
прав, обов’язків і пільг). Залучення спеціалістів щодо ведення соціального супроводу можна про-
водити на конкурсній основі за участі представників НПО, згідно з Законом «Про соціальну робо-
ту з дітьми і молоддю». Вихователі мають право пропонувати свої кандидатури спеціалістів для 
ведення соціального супроводу.  

У разі наявності конфлікту побажань дитини щодо відвідування певних гуртків з релігійними пе-
реконаннями батьків-вихователів соціальний працівник повинен знаходити компромісне рішення. Тре-
ба посилювати соціальний супровід ДБСТ, в яких діти або навіть одна дитина навчаються індивідуаль-
но. Для цього можна використовувати послуги педагогів, як залучених фахівців. Цей же підхід мож-
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на використовувати і при необхідності підготовки малюків до школи, наданні вихованцям допомоги по 
вирівнюванню знань і підготовці абітурієнтів до вступу в вуз. 

При потребі поповнення закладу меблями, побутовою технікою, проведення ремонту та здій-
снення інших позачергових витрат соціальний працівник на основі інформації від вихователів 
має заздалегідь скласти бюджетну пропозицію до органу виконавчої влади, який фінансує ДБСТ, 
щодо планування бюджету закладу на наступний рік. 

Для забезпечення ефективного контролю за діяльністю ДБСТ в Службах по справам непов-
нолітніх необхідно ввести посаду відповідного спеціаліста. До його обов’язків можна віднести 
аналіз інформації щодо ситуації з родичами дитини і можливості повернення дитини до них, до-
слідження індивідуального плану роботи з дитиною, документації щодо його реалізації, перевір-
ки дотримання норм виховання і опіки та мінімальних соціальних стандартів, вимог до кваліфі-
кації вихователів. На основі зазначених даних він повинен здійснювати періодичну оцінку ста-
новища кожної дитини і робити висновок щодо умов перебування дитини у закладі, доцільності 
її подальшого утримання. Основним критерієм оцінки ситуації має бути дотримання прав дитини.  

До роботи у ДБСТ можна залучати волонтерів, наприклад, студентів за спеціальностями со-
ціальний педагог і психолог для проходження навчальної практики і допомоги вихователю (в од-
ному випадку таких волонтерів вже почали залучати).  

У навчанні вихователів, підвищенні кваліфікації спеціалістів, які здійснюють соціальний супро-
від і контроль, повинні мати можливість брати участь НПО. Це можуть бути навчальні семінари і 
тренінги з прав людини для різних цільових груп. Дані моніторингу показали необхідність підви-
щення рівня знань вихователів щодо основ прав людини і прав дитини, існуючих механізмів реаліза-
ції процедурних прав і планування внутрішнього бюджету закладу. Інші важливі для підвищення 
ефективності функціонування ДБСТ теми тренінгових занять: основи конфліктології, розвиток ко-
мунікативних навичок, програма заміщення агресії (ART) та інше. Експертів НПО можна залуча-
ти до здійснення соціального супроводу, або у якості волонтерів для роботи з вихователями і ви-
хованцями.  

У більшості ДБСТ соціальний супровід здійснюється формально. Причиною є брак та знач-
на плинність кадрів в Центрах соціальних служб для молоді. 

Окрім зазначеного, були помічені порушення, пов’язані з недостатнім рівнем контролю і со-
ціального супроводу ДБСТ, які суттєво впливають на дотримання прав дітей-вихованців і бать-
ків-вихователів: 

– Чотири особи продовжують отримувати пільги вихованців ДБСТ, хоча уже втратили право та-
кими залишатися, 13 вихованців отримують подвійне фінансування – як на вихованців, які продов-
жують проживати в ДБСТ під час навчання в вузах, а також як на студентів-сиріт, які виховува-
лись в ДБСТ. 

– Три з 24 обстежених ДБСТ поповнювались новими дітьми після квітня 2002 року, хоча в 
них вже виховувалось по 10 і більше дітей. 

– По відношенню до 10-ти вихованців має місце невиконання рішення суду – не сплачують-
ся аліменти, хоча є відповідне судове рішення. 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ 
ТА СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ 

Результати моніторингу щодо доступу дітей до інформації та свободи вираження власних 
поглядів наступні. 

– Батьки-вихователі для вихованців є основним джерелом передачі всіх видів інформації. 
– 27% дітей не мають інформації про свій юридичний статус. 56% дітей (з 191 особи) не має 

документів, які підтверджують їхній статус, з них 90 дітей перебувають в ДБСТ по 3 роки або бі-
льше.  

– 77% проанкетованих дітей мають деякі відомості про своїх родичів. У 25% всіх вихованців 
(з 191 осіб) є офіційні відомості. Батьки-вихователі нерідко приховують від дітей таку інформацію. 

– Доступ до інформації про юридичний статус і біологічних родичів найчастіше обмежуєть-
ся через вік вихованців. 

– Майже 60 % вихованців регулярно отримують інформацію щодо здорового способу життя, 
безпечної поведінки, сексу, усвідомленого вибору професії.  
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– При виборі професії для вихованців батьки-вихователі орієнтуються на власний досвід, фі-
зичні і розумові можливості дитини, значно рідше на бажання дитини. 

– Тільки в 3-х ДБСТ вихованці разом з вихователями вирішують, яку пресу купувати і перед-
плачувати. 

– 7 вихованців не мають доступу до перегляду телевізійних програм, а 17 – мають обмеже-
ний доступ. 

– Основні причини обмеження доступу до телевізора: час і зміст програм та вік дітей, релі-
гійні переконання батьків-вихователів, економія електроенергії. 

– Батьки-вихователі вводять обмеження, які пов’язані з формою вираження поглядів: заборо-
нено лаятись, вживати ненормативну лексику, висловлювати образливі думки. Інші обмеження по-
яснюються віком дитини. 

– Вихованці приділяють більше значення, ніж вихователі, можливості вільно висловити 
свою думку. 

– 29% вихованців вважають, що можуть висловлювати незгоду з рішенням вихователів, але 
їхня думка нічого не змінить. 

– У 4-х ДБСТ батьки-вихователі розглядають незгоду з власним рішенням, як непокору. У 2-х 
за це передбачені покарання і примусові дії. 

– У 23-х ДБСТ батьки-вихователі цікавляться думкою вихованців стосовно їхніх особистих справ. 
– У 50 % випадків діти мають деякий вплив на остаточне рішення вихователів. Думка дити-

ни враховується вихователями з обмеженнями щодо «розумності думки» і віку дитини.  
– 62 % вихованців вважають, що їхні взаємини з вихователями базуються на повазі і співпра-

ці, 6% – на підлеглості і примусі, 5% – на взаємній байдужості. 

5. ЖОРСТОКЕ АБО ТАКЕ, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, 
ПОВОДЖЕННЯ ЧИ ПОКАРАННЯ 

Дані моніторингу показали наступні результати. 
– Найчастіші покарання: «висварити», «поставити у куток», «не пустити гуляти», «обме-

жити перегляд телевізора». 
– До вихованців з різними формами залежностей вживають покарання замість консульту-

вання зі спеціалістами, до яких батьки-вихователі звертаються рідко. Такі діти майже не отриму-
ють професійної допомоги. 

– У 4-х ДБСТ карають позбавленням їжі, в 6-ти ДБСТ карають додатковою роботою, а в одно-
му з ДБСТ використовують систему штрафів. 

– У 10-ти ДБСТ вживають різні види фізичних покарань, у 5-ти – досить суворі (побиття па-
ском, батогом за крадіжку, віджимання з рахуванням до 100). 

– Є випадок принижуючого гідність «символічного прив’язування до ганебного стовпа», а 
також «відбирання імені», що грубо порушує положення всіх міжнародних та національних до-
кументів з прав дитини. 

– В одному випадку дітей «годували» сигаретами, щоб більше не курили. 
– 25 % вихованців вважають, що в їхніх дитячих будинках сімейного типу трапляються ви-

падки такого поводження, що принижує гідність. 
– Основна причина покарань – неслухняність вихованців, невиконання розпоряджень бать-

ків-вихователів. У 11-ти ДБСТ вихованців карають за погані оцінки. 
– У 6-ти ДБСТ вихователі у якості нагороди використовують розподіл благ, які вихованцям 

забезпечує держава – поїздки до табору відпочинку, новий одяг, взуття, тощо. 
– У 7-ми ДБСТ можна говорити про існування системи покарань і нагород, але навіть в них 

відсутня чіткість, логіка і послідовність, присутня велика частка довільності. 

6. ЗАХИСТ ВІД ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ (ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ) 

Моніторинг виявив такі особливості приватного життя вихованців. 
– Лише 3 % від загальної кількості вихованців мають індивідуальні спальні кімнати. 7 % ви-

хованців мають спальні на 5 або більше осіб. 
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– Для ДБСТ не виділяється достатньо коштів на придбання індивідуальних меблів для вихо-
ванців. 

– У 3-х ДБСТ не забезпечена інтимність користування ванною і туалетом. 
– 99 % вихованців вказали, що мають особисті речі. 
– Є 2 випадки, коли діти мають спільний одяг і коли одяг передається від старших дітей мо-

лодшим. 
– 12 % вихованців впевнені, що місце для їх власних речей є загальнодоступним. 24 % вихо-

ванців вважають, що їх речі ніхто переглянути не може, 55% – що це можуть зробити батьки-
вихователі. 

– Більшість наявних в ДБСТ процедур щодо пошуку винного у крадіжці принижують гід-
ність дитини. 

– 75% вихованців можуть самостійно обирати собі одяг і зачіску. Обмеження виникають че-
рез вік дитини. Батьки-вихователі вживають суб’єктивні вимоги до зачісок вихованців – акуратність, 
скромність і зручність. У 3-х ДБСТ питання вибору одягу повністю вирішують вихователі.  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Дані моніторингу показали, що з точки зору дотримання прав людини змін потребує вся си-
стема функціонування дитячих будинків сімейного типу: концепція і визначення юридичного 
статусу, підпорядкування і фінансування, заохочення і вимоги до вихователів, принципи переда-
чі дитини на виховання і забезпечення пільг для випускників, контроль і соціальний супровід. 
Для цього потрібні зміни в нормативно-правовій базі, яка регламентує діяльність ДБСТ, впровад-
ження нових механізмів реалізації прав та пільг вихованців і вихователів, налагодження інформа-
ційного обміну, подолання стереотипного ставлення громадськості до дітей-сиріт і ДБСТ.  

На законодавчому рівні слід закріпити принципи, що відповідають міжнародним стандартам 
передачі дитини-сироти на виховання до державного сімейного закладу опіки, але не відображені 
в чинних правових актах: 

– Влаштування дитини на виховання у ДБСТ повинно здійснюватись тільки тоді, коли її не 
можна влаштувати в природну сім’ю (залишити з рідними батьками, передати на виховання ро-
дичам, іншім опікунам чи піклувальникам, або до прийомної сім’ї). До закладу інтернатного ти-
пу дитину можна направляти лише після вичерпання всіх можливостей влаштувати її до сімей-
них форм опіки.  

– При направленні дітей у ДБСТ слід враховувати різницю у віці між дитиною і вихователя-
ми так, щоб випуск дітей з закладу було здійснено до досягнення хоча б одним з вихователів пен-
сійного віку.  

– У дитини повинна залишатись можливість повернутися до сім’ї рідних батьків, бути уси-
новленою, переданою на виховання до прийомної сім’ї, як до більш досконалих і пріоритетних 
форм сімейної опіки.  

– Вихователі, самі діти і, якщо це доцільно, їхні біологічні батьки мають право брати участь 
у процесі прийняття всіх важливих рішень щодо подальшої долі дитини, зокрема, влаштування її 
до ДБСТ, переводу до іншого закладу опіки, передачі на виховання в іншу сім’ю. 

– Поповнення ДБСТ новими вихованцями можна проводити лише тоді, коли це дозволяє 
площа приміщення. 

ДБСТ має підпорядковуватись структурному підрозділові органу, який прийняв рішення (роз-
порядження) про його створення, що повинен забезпечувати ефективне функціонування і органі-
зацію фінансування, здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей-сиріт, ко-
ординувати діяльність усіх установ та закладів, причетних до роботи в ДБСТ.  

На наш погляд, цими структурними підрозділами повинні бути Управління (відділи) у спра-
вах сім’ї та молоді. Відповідно, Управління освіти та науки треба звільнити від обов’язків фінансу-
вання та функцій контролю. Порядок підпорядкування необхідно визначити на законодавчому рівні. 

Фінансування ДБСТ треба здійснювати з обласних бюджетів, бюджетів АР Крим, міст Києва 
і Севастополя. Це необхідно задля вирівнювання ситуації у різних ДБСТ по всій країні, їхнього 
захисту від необґрунтованих рішень місцевої влади щодо їхнього фінансування та буде сприяти 
прозорості фінансування. Фінансування ДБСТ з обласних бюджетів дозволить реалізувати прин-
цип «гроші ходять за дітьми» при переході дитини з інтернатного закладу опіки до ДБСТ (або у 
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виключних випадках – навпаки). Задля усунення суперечностей слід внести відповідні зміни у 
Бюджетний Кодекс, за яким ДБСТ фінансуються з місцевих бюджетів. 

Фінансування треба здійснювати на змішаній основі: оплата комунальних платежів, матеріаль-
но-технічне забезпечення, ремонт житлових приміщень – за безготівковим розрахунком, а заробітна 
плата вихователів і грошове утримання вихованців має виплачуватись готівкою. Бюджет повинен 
мати статтю «непередбачені витрати» для задоволення виникаючих позачергових потреб ДБСТ. 

Необхідно на законодавчому рівні розробити норми виховання й опіки, що мають ґрунтуватись 
на повазі до прав дитини і захисті її інтересів, прав її рідних батьків, збереженні родинних зв’язків. 
Виховання у ДБСТ повинно обов’язково відповідати нормам виховання й опіки, які забезпечать най-
кращі умови для отримання освіти, розвитку індивідуальних здібностей, формування навичок здо-
рового способу життя, вирівнювання недоліків розвитку, підготовки до самостійного життя.  

Беззаперечною є необхідність створення мінімальних соціальних стандартів – стандартів послуг, 
якими мають бути забезпечені ДБСТ, і їхнє закріплення у нормативно-правовій базі. Ці стандарти 
мають гарантувати не тільки норми харчування вихованців і забезпечення їх одягом, взуттям, м’яким 
інвентарем, ліками, предметами особистої гігієни, іграшками та книжками, а також передбачати по-
требу дітей у забезпеченні канцелярським приладдям і шкільними підручниками, виділенні кишень-
кових грошей, вільному доступі до їжі та напоїв. На основі зазначених стандартів мають визначатись 
розміри грошового утримання вихованців. 

Друга частина соціальних стандартів повинна стосуватись матеріально-технічного забезпечення 
ДБСТ. При виборі місця для створення закладу треба враховувати наявність поблизу шкіл, можли-
вість надання поглибленої освіти талановитим дітям і спеціалізованої освіти дітям з особливими по-
требами.  

На базі ДБСТ слід розпочати розвивати інститут сімейного лікаря. Норми матеріально-тех-
нічного забезпечення фахівця-сімейного лікаря, зокрема надання транспортного засобу, укомплек-
тування необхідними медикаментами, повинні відповідати концепції сімейної медицини. За по-
данням бюджетної пропозиції соціальним працівником, треба при необхідності додатково виді-
ляти кошти на платне лікування вихованців. 

Для регулярного інформування вихователів ДБСТ, спеціалістів, які здійснюють соціальний 
супровід і контроль за дотриманням прав людини, а також підвищенням їхньої кваліфікації, Мі-
ністерству у справах сім’ї, дітей та молоді необхідно випускати періодичний (3–4 рази на рік) 
інформаційний бюлетень, який відображатиме поточні зміни в нормативно-правовій базі стосов-
но дітей-сиріт і вихователів, юридичні консультації, бухгалтерські поради, досвід роботи вихо-
вателів різних ДБСТ. Бюлетень має розповсюджуватись серед усіх дитячих будинків, Управлінь 
у справах сім’ї та молоді, Центрів соціальних служб для молоді, Служб у справах неповнолітніх, 
Управлінь і відділів освіти.  

Для обміну інформацією треба регулярно проводити з’їзди вихователів, а також навчальні 
семінари, наприклад, під час спільного з дітьми оздоровлення.
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XIX. БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ341 

На сьогодні проблема боротьби з торгівлею людьми (особливо жінками) стала надзвичайно 
актуальною для нашої держави. Україна, як і більшість країн Центрально-Східної Європи342, вже 
має досить тривалий сумний досвід втрати значної кількості жінок і дівчат, вивезених з її тери-
торії за кордон, де вони стають жертвами різноманітних методів та форм експлуатації, найпоши-
ренішою з яких є примушення до заняття проституцією. Найчастіше країнами призначення для 
жінок з України є Туреччина, Греція, Кіпр, Італія, Югославія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, 
Чехія, Хорватія, Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати, Китай і Нідерланди343. 

Україна намагається якомога активніше залучатися у процес міжнародного співробітництва 
у сфері боротьби з торгівлею людьми, а також до загальної боротьби з міжнародною організова-
ною злочинністю. Слід відзначити, що Україна (як на міжнародному, так і на національному рів-
ні) застосовує багатовекторний підхід до проблеми боротьби з торгівлею жінками. Як правило, 
це проявляється у поєднанні стратегій боротьби з торгівлею жінками як такою, боротьби з неле-
гальною міграцією та боротьби із міжнародною організованою злочинністю. 

Сьогодні одним із негативних проявів світових інтеграційних процесів стала інтернаціоналі-
зація організованої злочинності. Організована злочинність набуває глобального характеру. Дія-
льність міжнародних організованих злочинних угруповань, у тому числі й тих, що сформувалися 
в Україні, поширюється на всі регіони світу і досягла рівня, недоступного їм раніше. Створення 
стійких каналів нелегальної міграції та торгівлі людьми є однією з найприбутковіших сфер та 
напрямків транснаціональної організованої злочинної діяльності в Україні. Україна є учасницею 
більш ніж 150 угод і міждержавних договорів щодо боротьби з організованою злочинністю. 

Економічні проблеми, незадовільний стан ринку праці, значний рівень безробіття і низький 
рівень життя населення спонукають громадян України шукати роботу за кордоном. Легально що-
річно працевлаштовується за кордоном 50-60 тисяч осіб. За даними офіційної української стати-
стики, у 2003 році за кордоном працевлаштувалися 40 тисяч громадян України344. Але нині май-
же 4 млн. громадян України працюють за кордоном нелегально. Більшість виїжджають за турис-
тичними чи приватними візами, працюють без необхідних документів, дозволів та контрактів, 
а це робить їх безправними, і стає причиною потрапляння в тенета торгівців людьми345. Тому за-
вданням загальнодержавної ваги є боротьба з цим явищем, підтримка і захист українських гро-
мадян за кордоном. 

Загалом загострення проблеми торгівлі людьми в Україні зумовлене низкою соціально-
економічних, правових та організаційних чинників, а саме: 

• Низькі заробітки більшої частини населення, загальне зниження життєвого рівня та ма-
теріальна незабезпеченість; 

• Нестача робочих місць, безробіття, особливо серед молоді (в першу чергу жінок); 
• Активізація діяльності міжнародних злочинних угрупувань; 
• Корумпованість представників різних гілок влади (здебільшого правоохоронних органів 

та органів прикордонного контролю) тощо. 
                                                        
341 Підготовлено асистентом кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка, експер-
том Української Гельсінської спілки з прав людини Андрієм Шуміленко. 
342 Address of Maud de Boer-Buquicchio, Deputy Secretary General of the Council of Europe, 1st meeting of the Ad hoc Committee on 
action against trafficking in human beings (CAHTEH) 15 September 2003 (див. http://www.coe.int). 
343 Євген Сергієнко, Міжнародний кримінал наступає. Зупинить його консолідація сил // Президентський контроль №3, 2004 р. 
(див. http://sbu.gov.ua/rus/pres/art/art08-10-2004.shtml). 
344 Повідомлення від 18 березня 2004 року: Мінпраці України і Міжнародна організація праці підписали Програму запобігання 
торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=167). 
345 Запобігти трудовій експлуатації // Урядовий кур'єр», 21 жовтня 2004 року (див. http://minpraci.gov.ua/press.asp?type=4&id=919). 
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Розглядаючи успіхи України щодо імплементації міжнародно-правових норм у сфері боро-
тьби з торгівлею людьми у 2004 році, можна виокремити два рівня виконання Україною своїх 
зобов’язань у досліджуваній сфері, а саме: міжнародний та внутрішньодержавний (національний). 

1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ 
З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ 

На міжнародному рівні Україна приймала активну участь у багатосторонній та двосторонній 
співпраці у досліджуваній сфері. 

Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з торгівлею людьми проводилося на наступ-
них трьох основних рівнях: 

1) у рамках участі України в діяльності різноманітних міжнародних організацій; 
2) у рамках виконання зобов’язань за універсальними багатосторонніми договорами у сфері 

захисту прав людини, окремі положення яких стосуються боротьби з торгівлею людьми (Міжна-
родний пакт про громадянські та політичні права 1966 року; Конвенція про ліквідацію усіх форм 
дискримінації щодо жінок 1979 року, а також Конвенція про права дитини 1989 року); 

3) у рамках двосторонніх та багатосторонніх локальних та регіональних міжнародних дого-
ворів, спрямованих на боротьбу з міжнародною злочинністю. 

Слід підкреслити, що багатостороннє співробітництво у рамках участі в діяльності різнома-
нітних міжнародних організацій та у рамках виконання державами їх зобов’язань за універсаль-
ними багатосторонніми договорами у сфері захисту прав людини охоплює не лише безпосеред-
ню координацію спільних дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей договорів, а також 
включає постійний обмін інформацією щодо ефективних методів та стратегій захисту прав лю-
дини (і боротьби з торгівлею людьми тощо), які застосовуються державами. Один із способів 
поширення такої інформації – подання державою спеціально створеним у рамках системи ООН 
та у рамках міжнародних договорів органам моніторингу її звітів та доповідей про діяльність 
щодо імплементації положень окремих міжнародно-правових актів. 

Своєчасне подання Україною різноманітних загальних періодичних та спеціальних тематич-
них доповідей (зокрема, присвячених безпосередньо звіту щодо заходів у сфері боротьби з торгі-
влею людьми) допоміжним органам системи ООН (Комісія з прав людини, Комісія з питань ста-
новища жінок, Комісія з питань запобігання злочинам та питань кримінального правосуддя, спе-
ціальні доповідачі та робочі групи тощо) та конвенційним органам контролю (Комітет з прав 
людини, Комітет з питань ліквідації дискримінації щодо жінок та Комітет з прав дитини) сприя-
тиме піднесенню міжнародного авторитету нашої держави. 

Досвід останніх років свідчить, що Україна відзначалася пунктуальністю щодо подання до-
повідей органам моніторингу, створеним у рамках універсальних міжнародних договорів у сфері 
захисту прав людини (Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. (остання 
доповідь України була подана у 1999 році346), Конвенція про ліквідацію усіх форм дискриміна-
ції щодо жінок 1979 р. (останню доповідь Україна подала у 2002 році347), Конвенція про права 
дитини 1989 р. (остання доповідь України розглядалася у 2002 році348)), проте недостатньо ува-
ги приділяла інформаційній співпраці з органами системи ООН. Аналіз результатів, досягнутих 
Україною у досліджуваній сфері у 2004 р., повинен створити передумови для активізації співро-
бітництва нашої держави із останньою згаданою категорією міжнародних органів моніторингу. 

Основним досягненням України у 2004 р. можна визначити укладення окремих пов’язаних із 
боротьбою з торгівлею людьми двосторонніх угод та Програм спільних дій, а також проведення 
активної роботи щодо розробки проектів міждержавних договорів про правові відносини та пра-
вову допомогу у цивільних і кримінальних справах. Зокрема: 

1) Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним Ко-
мендантом Прикордонної варти Республіки Польща про напрями взаємодії оперативних органів 
Державної прикордонної служби України і Прикордонної варти Республіки Польща (дата підпи-
сання та набуття чинності: 22 вересня 2004 року). Стаття 2 Протоколу («Організація взаємодії») 
передбачає, що «Компетентні органи здійснюють співробітництво у сфері запобігання та боро-
                                                        
346 Див. UN Doc. CCPR/C/UKR/99/5. 
347 Див. UN Doc. CEDAW/C/UKR/4-5/Corr.1. 
348 Див. UN Doc. CRC/C/70/Add.11, а також UN Doc. CRC/C/Q/UKR/2. 
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тьби зі злочинністю на кордоні, у тому числі з її можливими організованими формами, що мають 
міжнародний характер, зокрема: … б) торгівля людьми та незаконна міграція»; 

2) Програма спільних дій на 2004 – 2006 рр. між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Королівства Нідерландів (дата підписання та набуття чинності: 19 квітня 2004 року). Розділ IV 
Програми («Юстиція і правопорядок») у пункті 1 передбачає, що «Сторони продовжать взаємо-
дію в галузі юстиції шляхом виконання багатосторонніх міжнародних договорів Ради Європи 
про правову допомогу у сфері кримінального судочинства». Пункт 5 Розділу IV передбачає, що в 
рамках співробітництва з ОБСЄ (через Офіс з виконання проектів ОБСЄ у Києві) та відповідних 
програм Європейського Союзу «Сторони сприятимуть міжнародному співробітництву в сфері бо-
ротьби з транскордонною організованою злочинністю, … організованою нелегальною міграцією, 
незаконною торгівлею людьми (включаючи примус третіми особами до зайняття проституцією 
або сексуальну експлуатацію неповнолітніх) … а також незаконні фінансові операції та відмиван-
ня коштів»; 

3) Спільний план дій між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки з 
розширеного співробітництва (вчинено в Києві 2 квітня 2004 р.). Стаття 2 Спільного плану дій 
(«Спільна боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, новими викликами та загроза-
ми») передбачає, що «Сторони і надалі зміцнюватимуть своє співробітництво відповідно до своїх 
зобов’язань … для попередження, припинення, виявлення, розкриття та розслідування … органі-
зованої злочинності, незаконної міграції, торгівлі людьми, … відмивання грошей, … та інших 
злочинів"349. 

Крім цього, протягом 2004 року Міністерством юстиції України здійснювалася активна ро-
бота з підготовки, укладання та виконання міждержавних договорів про правові відносини та 
правову допомогу у цивільних і кримінальних справах. Протягом 2004 року було опрацьовано 25 
проектів міжнародних договорів. 

Зокрема, було завершено роботу над договорами з Лівією про правові відносини і взаємну 
правову допомогу в цивільних і кримінальних справах; з Таїландом про правову допомогу у кри-
мінальних справах; з Російською Федерацією, Білорусією, Туркменистаном і Бразилією про пере-
дачу засуджених осіб; з Єгиптом та Індією про правові відносини і правову допомогу в цивільних 
справах. 

Загалом на сьогодні договірно-правова база України про правові відносини та правову до-
помогу в цивільних і кримінальних справах складає 78 міжнародних договорів, з яких набули 
чинності – 63350. 

Особливо слід відзначити, що протягом 2004 року Україна проводила активні переговори з 
Туреччиною щодо доробки проекту окремого Міжурядового протоколу про співробітництво у 
сфері боротьби з торгівлею людьми. 23 березня 2004 року відбувся п’ятий раунд українсько-туре-
цьких консультацій, у ході яких сторони: 

1) домовилися про необхідність продовження спільного обговорення питань спрощення візо-
вих процедур, удосконалення взаємних поїздок громадян обох країн, а також питання захисту прав 
та інтересів фізичних і юридичних осіб; 

2) підтвердили необхідність укладення Угоди про співробітництво між Міністерством праці 
і соціальної політики України і Міністерством праці і соціальної безпеки Турецької Республіки у 
сфері праці, зайнятості і соціального захисту; 

3) досягли домовленості щодо проведення регулярних нарад на рівні експертів міністерств 
внутрішніх справ і служб прикордонного контролю двох країн351. 

Проте варто підкреслити, що укладення лише двосторонніх міжнародних договорів, спрямо-
ваних на боротьбу з торгівлею людьми, з огляду на транснаціональний характер досліджуваного 
злочину, не є достатньо ефективним. Слід розвивати міжнародні ініціативи щодо укладення ре-
гіональних міжнародних договорів, спрямованих на боротьбу з торгівлею людьми (особливо жі-
нками і дітьми). Сторонами такого договору у Центрально-Східній Європі повинні стати держави 
(країни походження, транзиту та призначення жертв торгівлі людьми), які вражені негативними 
наслідками торгівлі людьми найбільше (Україна, Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія). 
Корисним у цьому відношенні може стати вивчення вітчизняними фахівцями досвіду країн Пів-
                                                        
349 Див. www.rada.kiev.ua. 
350 Див. http://www.minjust.gov.ua/?do=d&did=4709&sid=about. 
351 Повідомлення від 26 березня 2004 року: Україна і Туреччина продовжать роботу над проектом Міжурядового протоколу про 
співробітництво у сфері боротьби з торгівлею людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=171). 
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денної Азії, які у рамках Асоціації регіонального співробітництва країн Південної Азії (SAARC352) 
на початку 2002 р. підписали регіональну Конвенцію щодо запобігання торгівлі жінками і дітьми 
з метою проституції, а також щодо боротьби з нею353. 

Одним із напрямків розвитку регіонального співробітництва держав Центрально-Східної 
Європи у сфері запобігання торгівлі людьми є забезпечення та розвиток співпраці прикордонних 
регіонів України та прикордонних регіонів держав, що межують з нею, у питаннях розвитку тру-
дової міграції, а також взаємного врегулювання трудової діяльності громадян, які працюють за 
межами своїх держав. Регулювання трудової міграції та забезпечення належного захисту прав 
працівників-мігрантів сприятимуть усуненню причин загострення проблеми торгівлі людьми, 
оскільки впорядкованість та доступність процедури легальної трудової міграції та відповідне га-
рантування трудових прав громадян зменшуватимуть вірогідність використання шляхів нелега-
льної міграції, а отже і ризик того, що нелегальні працівники-мігранти стануть жертвами торгівлі 
людьми. Вирішенню проблеми трудової міграції громадян України на європейському континенті 
може сприяти приєднання України до Європейської конвенції про правовий статус трудящих мі-
грантів 1977 року354, а також використання досвіду застосування положень Міжнародної конве-
нції про захист прав усіх працівників-мігрантів та членів їх сімей 1990 року355. 

2. БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

З метою запобігання сексуальної та трудової експлуатації наших громадян за кордоном, а 
також для посилення їхнього соціального захисту, постановою уряду у червні 2002 р. було за-
тверджено Комплексну програму протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки (далі – Комплекс-
на програма 2002-2005). Пріоритетними напрямками діяльності у цій програмі було визначено: 
1) запобігання торгівлі людьми; 2) переслідування торговців людьми; а також 3) захист потерпі-
лих та їх реінтеграція356. Отже, на національному рівні імплементація Україною міжнародно-
правових норм у сфері боротьби з торгівлею людьми здійснюється саме у рамках виконання цент-
ральними органами виконавчої влади положень згаданої Комплексної програми 2002-2005. 

З метою забезпечення ефективної імплементації положень Комплексної програми 2002-2005, 
а також на виконання її пункту 1, 2002 року було ухвалено Положення про Міжвідомчу координа-
ційну раду з питань протидії торгівлі людьми (Міжвідомча координаційна рада). 

Основними завданнями Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми є: 
1) організація підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдоскона-

лення законодавчих та інших нормативних актів, спрямованих на протидію торгівлі людьми; 
2) вирішення питань, які потребують міжгалузевої координації, зокрема, щодо запобігання 

та боротьби з торгівлею людьми, розшуку зниклих за кордоном, їхнього повернення та реабілі-
тації357. 

Як відомо, Україна приєдналася до Конвенції про боротьбу з транснаціональною організова-
ною злочинністю, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН відповідно до Резолюції 55/25 від 15 
листопада 2000 р.358. У листопаді 2001 р. Україна також підписала Протокол про запобігання та 
припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї 2000 р.359, який 
доповнює згадану Конвенцію ООН. З огляду на це, варто підкреслити, що саме 2004 року Україна 
                                                        
352 South Asian Association of Regional Co-operation (SAARC). 
353 Див. UN Doc. A/53/409; а також SAARC/Summit.10/CM.20/3 та SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in 
Women and Children for Prostitution (див. http://action.web.ca/home/catw/readingroom.shtml?x=16853&AA_EX_Session=99dd23b 
122156258dce67a6848c73144). 
354 Див. http://rada.kiev.ua. 
355 Див. UN Doc. A/RES/45/158. 
356 Комплексна програма протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
5 червня 2002 р. № 766) (див. www.rada.kiev.ua). 
357 Повідомлення від 5 жовтня 2004 року: В Києві відбулось засідання щодо проблематики торгівлі людьми 
(див. http://www.mportal.org.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=93). 
358 Євген Сергієнко, Міжнародний кримінал наступає. Зупинить його консолідація сил // Президентський контроль №3, 2004 р. 
(див. http://sbu.gov.ua/rus/pres/art/art08-10-2004.shtml). 
359 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime, UN GA Res 55/25, Annex II, 55 UN GAOR Supp. (No. 49) at 60, UN Doc. 
A/45/49 (Vol. 1) (2001); див. http://www.undcp.org/palermo/convmain.html. Також див. 11-03-2004, Президент України підписав закон про 
ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної оргзлочинності (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=151). 
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(виконуючи положення пункту 21 Комплексної програми 2002-2005) ратифікувала Конвенцію 
ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. 

Верховна Рада України 4 лютого 2004 р. прийняла Закон України «Про ратифікацію Конвен-
ції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності і протоко-
лів, що її доповнюють»360. 

Окремо слід зазначити, що Указом Президента України від 9 лютого 2004 р. №175/2004 було 
затверджено Заходи щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, 
стаття 2 яких містить припис Міністерству внутрішніх справ України «продовжувати разом зі 
Службою безпеки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державним 
комітетом України у справах національностей та міграції проведення з відповідними службами 
іноземних держав спеціальних скоординованих заходів, спрямованих на знешкодження міжнарод-
них організованих злочинних угруповань, насамперед тих, які діють у сфері… торгівлі людьми 
та нелегальної міграції"361. 

2.1. ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

Основне навантаження щодо виконання положень пунктів 2-10, 15 та 18 Комплексної про-
грами 2002-2005, спрямованих на запобігання торгівлі людьми шляхом вирішення проблеми 
працевлаштування та професійної зайнятості громадян України, припадає на Міністерство праці 
та соціальної політики України. 

Мінпраці є одним із головних виконавців цієї програми, реалізує майже третину намічених 
заходів: 

1) проводиться методична та методологічна робота з підвідомчими міністерству організаці-
ями, регіонами щодо вивчення, порівняльного аналізу, узагальнення та поширення в Україні між-
народного досвіду з питань запобігання та боротьби з торгівлею людьми; 

2) проводяться регіональні та міжгалузеві наради-семінари; 
3) на базі міністерства реалізується проект МОП «Можливості зайнятості, професійної під-

готовки та міграційна політика як фактори запобігання й скорочення масштабів торгівлі жінками» 
(охоплює Албанію, Молдову та Україну362; проект фінансується Урядом Ірландської Республіки, 
розпочав діяти у жовтні 2003 року і триватиме до 2005 року); у березні 2004 року було проведено 
Національний семінар «Політика у галузі трудової міграції, законодавчо-нормативна база та її 
застосування з метою запобігання торгівлі жінками в Україні"363; 

4) надаються профорієнтаційні послуги; 
5) організовано навчання безробітних професіям, що користуються попитом на ринку праці; 
6) вживаються заходи щодо сприяння працевлаштуванню молоді, яка звертається до держа-

вної служби зайнятості, та щодо залучення безробітних жінок до підприємництва; 
7) здійснюється постійний контроль за діяльністю туристичних фірм, шлюбних агентств, а 

також суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження діяльності з посередництва 
у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 

8) надається інформаційно-консультативна та правова допомога громадянам України, які ви-
їжджають за кордон на роботу364. 

Таким чином: 
1) з метою зменшення обсягів безробіття серед жінок, молоді, у І півріччі 2004 року за спри-

яння держслужби зайнятості працевлаштовано 259 тисяч жінок з числа 500 тисяч осіб зареєстро-
ваних як безробітні, 5,1 тисяч випускників шкіл (з 9,6 тисяч осіб), 4,8 тисячі випускників профе-
сійно-технічних закладів освіти (з 7,8 тисяч осіб) і 5,6 тисяч випускників вищих освітніх закладів 
                                                        
360 Закон України Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 
та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і пока-
рання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, 
№ 19, ст.263; також див. www.rada.kiev.ua. 
361 Див. www.rada.kiev.ua. 
362 Повідомлення від 18 березня 2004 року: Мінпраці України і Міжнародна організація праці підписали Програму запобігання 
торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=167). 
363 Повідомлення від 5 квітня 2004 року: Загальні новини: Трудова міграція – плюси і мінуси (див. http://fpu.org.ua/index.php?id= 
75&backPID=54&begin_at=14&tt_news=82). 
364 Запобігти трудовій експлуатації // «Урядовий кур'єр», 21 жовтня 2004 року (див. http://minpraci.gov.ua/press.asp?type=4&id=919). 
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(з 8,6 тисяч осіб); з числа молодих людей у віці до 28 років, зареєстрованих у І півріччі в держав-
ній службі зайнятості (290 тисячі осіб), працевлаштовані 162 тисячі осіб.; 

2) протягом 2004 року службою зайнятості надавалася профорієнтаційна допомога можли-
вим жертвам протиправних дій, консультації щодо прав безробітних, у тому числі прав на мате-
ріальне забезпечення; надавалася допомога в підборі робочих місць і вакансій; забезпечувалося 
інформування щодо можливостей набуття за направленням служби зайнятості потрібних на рин-
ку праці професій і спеціальностей; організовувалося проведення семінарів для безробітних; про-
водилася роз’яснювальна робота щодо попередження можливих ризиків потрапляння в тенета 
торгівлі живим товаром; 

3) у навчальні програми були введені теми, що висвітлюють засоби, які використовують то-
рговці людьми; роз’яснювалася небезпека, пов’язана з експлуатацією, насильством і зловживан-
нями щодо нелегальних мігрантів; державною службою зайнятості було розроблено та видано 
буклети «Якщо ви збираєтесь влаштовувати свою долю за кордоном, переконайтесь, що це без-
печно!» та «Торгівля людьми – найжахливіша форма злочинності»; 

4) також 2004 року продовжувалася робота щодо підготовки проектів двосторонніх угод про 
працевлаштування громадян України між Кабінетом Міністрів України та урядами Італії, Угор-
щини та Чехії (передбачені Державною програмою зайнятості населення на 2001-2004 роки); 

5) 2004 року, відповідно до Постанови уряду від 14 листопада 2000 року N 1698 «Про за-
твердження переліку органів ліцензування» (яким Міністерство праці та соціальної політики бу-
ло визначено органом ліцензування з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном), 
був введений суворіший і жорсткіший контроль за видачею ліцензій, а також протягом року була 
проведена переатестація дозволів ліцензування; при Мінпраці діє Комісія з питань ліцензування 
посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та надання іноземцям дозволів на 
працевлаштування в Україні, що здійснює видачу та анулювання ліцензій в разі порушення ліцен-
зіатами Ліцензійних умов, контролює їхню діяльність, – на 2004 рік в Україні зареєстровано 393 
суб’єкти господарської діяльності, які мають відповідні ліцензії Мінпраці; з 1 січня по 1 вересня 
2004 року було здійснено 234 перевірки цих суб’єктів, за їх наслідками було анульовано 60 та 
визнано недійсними 22 ліцензії (за 2003 рік – 55), видано 51 розпорядження суб’єктам господа-
рювання щодо усунення порушень; при виявленні ознак порушень вимог законодавства, що ви-
ходили за межі компетенції органу ліцензування, матеріали направлялися відповідним централь-
ним або місцевим правоохоронним органам; 

6) Мінпраці тісно співпрацює з МЗС України, – 2003-2004 року МЗС постійно надавало кон-
сультації з питань законодавчого забезпечення працевлаштування громадян України в США, Вели-
кобританії, Чехії, Лівії, Японії, Латвії, а також забезпечувало роз’яснення щодо діяльності окремих 
іноземних роботодавців та посередників, які мають намір працевлаштовувати громадян України; 

7) плідно проводилася співпраця з прикордонною, митною службами, МВС України та іншими 
правоохоронними органами, а також з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда – 
Україна» щодо консультування людей у рамках «гарячої лінії»; 

8) працівники Мінпраці постійно проводили моніторинг рекламних оголошень у засобах ма-
сової інформації, виявляли рекламу суб’єктів підприємництва, які працюють без ліцензій, з про-
строченими ліцензіями та попереджали керівників цих фірм щодо неправомірності роботи з пра-
цевлаштування за кордоном поза правовим полем України; на сайті Мінпраці постійно розміщу-
валися рішення міністерства щодо діяльності суб’єктів господарювання: видача, анулювання 
ліцензій з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 

9) спільно з МОП у Закарпатській, Донецькій областях і АР Крим було проведене дослі-
дження «Торгівля людьми з України з метою трудової і сексуальної експлуатації» – за його під-
сумками було розроблено низку рекомендацій щодо попередження торгівлі людьми і надання 
захисту жертвам торгівлі людьми365. 

Станом на 2004 рік Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді розроблена і реа-
лізується міжвідомча програма соціального супроводу неблагополучних сімей, яка передбачає 
комплексні заходи, спрямовані на раннє виявлення таких сімей, з метою протидії насиллю в сім’ї 
та попередження торгівлі дітьми. У регіонах ведеться робота з неблагополучними сім’ями; 86 тисяч 
неблагополучних сімей взято на облік, здійснюється їхній супровід366. 
                                                        
365 Запобігти трудовій експлуатації // Урядовий кур’єр», 21 жовтня 2004 року (див. http://minpraci.gov.ua/press.asp?type=4&id=919). 
366 Повідомлення від 5 жовтня 2004 року: В Києві відбулось засідання щодо проблематики торгівлі людьми 
(див. http://www.mportal.org.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=93). 
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Відповідно до Комплексної програми необхідно підвищувати рівень інформованості насе-
лення про засоби і методи, які використовуються торговцями людьми, а також про потенційний 
ризик експлуатації, насильства та зловживань стосовно нелегальних мігрантів, систематично ор-
ганізовувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі людь-
ми, що робили органи влади спільно з громадськими організаціями. Наприклад: 

– з 2 січня 2004 року в Україні розпочався проект «Створення в Україні мережі інноваційних 
соціальних служб для жінок – жертв торгівлі людьми»367; 

–1 2 лютого 2004 року відбулася аудіо-конференція з проблематики торгівлі жінками, яку 
організовував Глобальний Жіночий Фонд368; 

– 17-18 лютого в Києві проходив ініційований Міжнародною організацією з міграції семінар 
для релігійних лідерів, який є складовою частиною міжнародного проекту «Боротьба з торгівлею 
жінками: Україна»369; 

– у березні 2004 року в Києві відбувся семінар «Зразки найкращої практики громадських 
організацій України у попередженні торгівлі людьми та наданні реінтеграційної допомоги по-
терпілим»370; 

– протягом грудня 2003 – березня 2004 року ГО «Волинські перспективи» за фінансової під-
тримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) реалізовувала проект «Будь обізнана – 
стань захищена»371; 

– з 1 вересня по 20 грудня 2004 року. члени лекторської групи Центру проводити заходи для 
учнів та студентів з метою підвищення рівня обізнаності з проблеми та навчання моделям безпеч-
ної поведінки, а також для фахівців сфери освіти з метою підвищення рівня кваліфікації з даної 
проблематики (діяльність проводиться у рамках проекту за підтримки посольства Фінляндії в 
Україні)372; 

Вагомий внесок у справу імплементації положень пункту 17 Комплексної програми 2002-2005 
робить Державний комітет у справах сім’ї та молоді: 

– Державний комітет у справах сім’ї та молоді спільно з Міжнародним жіночим правозахис-
ним центром «Ла Страда – Україна» та ОБСЄ 16 січня 2004 р. провів у Києві круглий стіл з питань 
діяльності Національної «гарячої лінії» по запобіганню торгівлі людьми373; 
                                                        
367 9 лютого 2004 р. разом з українськими партнерами – представниками Карітас Україна та Благодійного Фонду Салюс делега-
ція відвідала представництво Європейського Союзу в Україні та організації, що працюють з жертвами торгівлі жінками: Між-
народна організація міграції, Вінрок Інтернешенал та Ла Страда (Повідомлення від 10 лютого 2004 року: Розпочався проект 
«Створення в Україні мережі інноваційних соціальних служб для жінок – жертв торгівлі людьми», (див. http://www.salus.org.ua/ 
ukr/news/index.html)). 
368 Конференція зробила можливою комунікацію людей, які працюють в галузі запобігання торгівлею жінками у різних країнах 
світу (див. Повідомлення від 20 лютого 2004 року: Відбулася Аудіо конференція з проблематики торгівлі жінками, 
(див. http://www.salus.org.ua/ukr/news/index.html)). 
369 Цей проект вже кілька років здійснює благодійна місія «Карітас-Спес Україна» (РКЦ) у співпраці з Міністерствами закор-
донних та внутрішніх справ Італії, а також з українською греко-католицькою та італійською місіями «Карітас». Проект перед-
бачає інформування жінок, які виїжджають за кордон з наміром знайти працю, розповсюдження різноманітних друкованих ма-
теріалів, брошур, книжок. Знято документальний фільм «Я – жертва торгівлі людським товаром», що транслюється на облас-
них українських телеканалах, основою якого стали реальні свідчення жінок, котрі постраждали внаслідок торгівлі людьми (див. 
Повідомлення від 18 лютого 2004 року: Відбувся семінар для релігійних провідників, присвячений темі боротьби з торгівлею 
жінками (див. http://www.risu.org.ua/ukr/news/article%3B613/)). 
370 Семінар організовувався в рамках проекту «Боротьба з торгівлею людьми в Україні за підтримки Європейського союзу» 
(див. Повідомлення від 22 липня 2004 року: Семінар з проблем попередження торгівлі людьми (див. http://www.salus.org.ua/ 
ukr/news/index.html)). 
371 Мета проекту – попередження та запобігання торгівлі жінками при працевлаштуванні за кордоном. Таким чином було про-
ведено 30 семінарів-тренінгів на базі районних та міських центрів зайнятості Волинської області, учасниками яких стали бли-
зько 400 жінок. Вони отримали практичні поради, як не стати жертвою торгівлі людьми, а також правові та соціальні консуль-
тації. Під час навчання було проведено анкетування жінок, яке показало, що існує велика необізнаність у питаннях легального 
працевлаштування за кордоном та відкриття власної справи, що у свою чергу підтверджує необхідність проведення таких захо-
дів. Із 400 опитаних жінок 216 виявили бажання отримати додаткову інформацію з цього приводу. У рамках проекту було 
видано та розповсюджено ресурсний довідник «Будь обізнана – стань захищена», який містить необхідну інформацію про 
можливості запобігти кризовим життєвим ситуаціям та загальні відомості щодо започаткування малого бізнесу (Будь обіз-
нана – стань захищена // Інформаційний бюлетень «Гурт», № 2 (200), 1 квітня 2004 р. (див. http://gurt.org.ua/publications/ 
bulletin/ 2004/12%28200%29.htm)). 
372 Повідомлення від 12 вересня 2004 року: Лекторська група Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – 
Україна» продовжує свою діяльність (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=360). 
373 Розглядалися питання розповсюдження інформаційних матеріалів, присвячених проблемі боротьби з торгівлею людьми; 
аналізувалися перспективи створення регіональних центрів «гарячої лінії»; обговорювалися можливості активізації співпраці з 
МОП, МОМ та ОБСЄ. Протягом трьох днів після круглого столу надійшло 403 дзвінка (для порівняння: у листопаді 2003 р. на 
«гарячу лінію» надійшло 469 звернень від громадян). Див. Повідомлення від 22 січня 2004 року: У Києві Державний комітет у 
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– 15-16 квітня 2004 року в м. Києві Держкомсім’ямолодь, Міжнародний жіночий правозахис-
ний центр «Ла Страда – Україна» та ОБСЄ в межах проекту «Підтримка «гарячих ліній» регіона-
льних жіночих неурядових організацій – партнерів «Ла Страда – Україна» провели семінар для 
консультантів та волонтерів «гарячих ліній»374; 

– 29 квітня 2004 року у Києві Держкомсім’ямолодь спільно з Міжнародним жіночим право-
захисним центром «Ла Страда – Україна» і ОБСЄ провів презентацію дослідження «Аналіз роботи 
«гарячих ліній» із запобігання торгівлі людьми»375; 

– 25 листопада та 9 грудня 2004 року в рамках Міжнародної акції «16 днів проти насильст-
ва» на Національній «гарячій лінії» щодо запобігання торгівлі людьми, яка працювала спільно з 
Міністерством у справах сім’ї, дітей та молоді, надавалися консультації з питань щодо протидії 
торгівлі людьми, правової допомоги потерпілим від цього злочину, допомоги налагодження спів-
праці з громадянами, які стали жертвами торгівців людьми, тощо376. 

18 листопада 2004 року виповнилося 7 років роботи «гарячої лінії» із запобігання торгівлі 
людьми та 2 роки роботи Національної «гарячої лінії»377. За період листопад 1997 – жовтень 2004 
до Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» надійшло 22 590 теле-
фонних звернень378. 

Важливим напрямком боротьби з торгівлею людьми є здійснення просвітницької роботи, яка 
полягає саме у підвищенні рівня обізнаності з усіма аспектами проблеми торгівлі людьми. Ста-
ном на 2004 рік вже розроблено навчально-методичні посібники для загальних і вищих навчаль-
них закладів – «Запобігання торгівлі жінками» та «Соціальна робота з попередження торгівлі 
людьми та надання допомоги потерпілим»379. Проте слід зауважити, що темпи безпосереднього 
запровадження навчальних спецкурсів з питань запобігання торгівлі людьми (виконання пункту 
19 Комплексної програми 2002-2005), а також поширення Міністерством освіти і науки інфор-
мації щодо успіхів окремих освітніх закладів у цій сфері діяльності були недостатньо високими. 

2.2. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТОРГОВЦІВ ЛЮДЬМИ 

Основне навантаження щодо виконання положень пунктів 22-27 Комплексної програми 
2002-2005, спрямованих на безпосереднє переслідування та покарання торговців людьми, припа-
дає на МВС України, СБУ, а також на МЗС, Мін’юст, Держкомнацміграції та Адміністрацію Держ-
прикордонслужби. 

Виходячи з визначеної законодавством компетенції, в системі СБУ займатися питаннями бо-
ротьби з організованою злочинністю (і з торгівлею людьми тощо) уповноважені Головне управ-
ління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (ГУ БКОЗ) та спеціальні підрозді-
ли БКОЗ регіональних органів. 

Упродовж останніх років Служба безпеки України налагодила тісну взаємодію з іноземними 
спецслужбами і правоохоронними органами багатьох країн світу. Основна увага приділяється 
розробці і здійсненню спільних заходів боротьби з міжнародними злочинними угрупованнями, 
що спеціалізуються на найбільш небезпечних та брутальних видах кримінального промислу: на 
нелегальній міграції, торгівлі людьми, а також наркобізнесі. Для вдосконалення боротьби з тор-

                                                                                                                                                                        
справах сім’ї та молоді спільно з Центром «Ла Страда – Україна» та ОБСЄ 16 січня провів круглий стіл з питань діяльності «га-
рячої лінії» по запобіганню торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=104). 
374 Розглядалися проблеми удосконалення й розширення консультаційних можливостей роботи «гарячих ліній», взаємодія дер-
жавних структур, міжнародних та неурядових організацій щодо надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми, обмін мож-
ливостями і досвідом роботи різноманітних телефонів довіри з консультування громадян (див. Повідомлення від 19 квітня 2004 
року: У Києві проведено семінар для консультантів та волонтерів «гарячих ліній» із запобігання торгівлі людьми (див. 
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=188)). 
375 Результати дослідження, представлені в частині «Аналіз роботи «гарячих ліній» із запобігання торгівлі людьми» охоплюва-
ли дані моніторингу діяльності Національної та регіональних «гарячих ліній» із запобігання торгівлі людьми, які підтримува-
лися ОБСЄ, за період січень-квітень 2004 р. (див. Повідомлення від 26 квітня 2004 року: У Києві 29 квітня буде презентовано 
дослідження щодо роботи «гарячих ліній» із запобігання торгівлі людьми і надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=194)). 
376 Повідомлення від 17 листопада 2004 року: 25 листопада та 9 грудня на «гарячій лінії» «Ла Стради» працюватимуть фахівці 
Відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС (див. http://www.lastrada.org.ua/ readnews.cgi?lng =ua&Id=439). 
377 Телефон Національної «гарячої лінії» із запобігання торгівлі людьми: +038-800-500-22-50. 
378 Повідомлення від 18 листопада 2004 року: Сьогодні виповнюється 7 років роботи «гарячої лінії» із запобігання торгівлі лю-
дьми та 2 роки роботи Національної «гарячої лінії» (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=449). 
379 Повідомлення від 5 жовтня 2004 року: В Києві відбулось засідання щодо проблематики торгівлі людьми, 05.10.2004 (див. 
http://www.mportal.org.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=93). 
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гівлею людьми Служба безпеки України уклала відповідні угоди із спецслужбами держав-членів 
СНД, а також з 9 правоохоронними органами держав азіатського та східноєвропейського регіонів380. 

У загальному, протягом 2004 року ГУ БКОЗ та спеціальні підрозділи БКОЗ регіональних ор-
ганів, а також правоохоронці з МВС та прикордонних служб припинили протиправну діяльність 
злочинних угрупувань, причетних до торгівлі людьми, у наступних областях України: Волинська 
область381, Донецька область382, Дніпропетровська область383, Житомирська область384, Закарпат-
ська область385, Запорізька область386, Київська область387, Кіровоградська область388, Луганська 
область389, Львівська область390, Одеська область391, Полтавська область392, Тернопільська об-
ласть393, Харківська область394, Херсонська область395, Хмельницька область396, Чернівецька об-
                                                        
380 Євген Сергієнко, Міжнародний кримінал наступає. Зупинить його консолідація сил // Президентський контроль №3, 2004 р. 
(див. http://sbu.gov.ua/rus/pres/art/art08-10-2004.shtml). 
381 Євген Сергієнко, Міжнародний кримінал наступає. Зупинить його консолідація сил // Президентський контроль №3, 2004 р. 
(див. http://sbu.gov.ua/rus/pres/art/art08-10-2004.shtml); Повідомлення від 4 травня 2004 року: На Волині затримані работоргівці 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=205); Повідомлення від 15 жовтня 2004 року: Порушено кримінальну 
справу за фактом торгівлі людьми у Волинській області (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=412); Повідом-
лення від 20 листопада 2004 року: ОБОЗ попередив спробу вивезення дівчат з Волині у сексуальне рабство за кордон (див. 
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=416). 
382 Повідомлення від 30 липня 2004 року: У Донецькій області за торгівлю людьми затримані три місцеві жительки (див. 
http://www.lastrada.org.ua/readnews); Повідомлення від 17 грудня 2004 року: У Донецькій області в 2004 році порушено 24 кри-
мінальні справи за торгівлю людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=468). 
383 Повідомлення від 5 лютого 2004 року: У Дніпропетровську затримали постачальників жінок в Емірати 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=116); Повідомлення від 26 лютого 2004 року: У Дніпропетровській об-
ласті викрито два злочинні угрупування, що займалися торгівлею людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=135); Повідомлення від 4 березня 2004 року: У Кривому Розі за торгів-
лю людьми затриманий організатор злочинної групи (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=142); Повідомлен-
ня від 10 березня 2004 року: У Кривому Розі двоє безробітних продали дівчину за 100 доларів 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=148); Повідомлення від 15 березня 2004 року: У Дніпропетровську зне-
шкоджена банда, що продала 9 дівчат у борделі ОАЕ (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=157); Повідомлен-
ня від 4 червня 2004 року: У Дніпропетровську затримані двоє торговців людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=225); Повідомлення від 30 червня 2004 року: У Німеччині українка за 
700 доларів купила жительку Дніпропетровська (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=267). 
384 Повідомлення від 20 липня 2004 року: Два сутенери з Житомира продавали школярок у сексуальне рабство 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=301). 
385 Повідомлення від 19 липня 2004 року: Прикордонники затримали підозрюваного в торгівлі людьми в Закарпатській області 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=299). 
386 Повідомлення від 21 червня 2004 року: В аеропорту Запоріжжя за підозрою в торгівлі людьми затримана громадянка Украї-
ни (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=252). 
387 Повідомлення від 20 лютого 2004 року: Торік у Києві порушено 7 кримінальних справ, що стосуються торгівлі людьми (див. 
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=125). 
388 Повідомлення від 31 березня 2004 року: У Кіровоградській області затримані злочинці, які вербували жінок у сексуальне 
рабство (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=175); Повідомлення від 29 червня 2004 року: У Кіровоградській 
області затримано злочинне угрупування, що продавало українських дівчат у сексуальне рабств 
 (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=266); Повідомлення від 5 серпня 2004 року: У Кіровоградській області 
порушена кримінальна справа за фактом торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=322). 
389 Повідомлення від 9 лютого 2004 року: У потязі «Луганськ-Москва» затримані експортери українських дівчат (див. 
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=119); Повідомлення від 31 серпня 2004 року: У луганському аеропорту за-
тримані торговці людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=351); Повідомлення від 15 вересня 2004 року: 
Правоохоронці затримали жителя Луганська за підозрою в торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=373). 
390 Повідомлення від 24 лютого 2004 року: На Львівщині затримано дев’ятьох сутенерів (див. http://www.lastrada.org.ua/ 
readnews.cgi?lng=ua&Id=130). 
391 Повідомлення від 6 лютого 2004 року: Одеські правоохоронці припинили діяльність міжнародних сутенерів (див. 
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=114); Повідомлення від 29 лютого 2004 року: В Одесі викрита група торгів-
ців людьми, які продавали дівчат у нічні клуби Люксембурга (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=137); По-
відомлення від 23 квітня 2004 року: В Україну повернулися 13 жінок, яких примушували надавати секс-послуги в Туреччині 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=193). 
392 Повідомлення від 5 березня 2004 року: У Полтаві затримана група торговців людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=145). 
393 Повідомлення від 8 грудня 2004 року: На Тернопільщині злочинне угрупування займалося торгівлею жінками 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=461). 
394 Повідомлення від 12 березня 2004 року: Винесено вирок родині сутенерів, яка постачала дівчат і юнаків з Харкова в Москву 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=154); Повідомлення від 16 вересня 2004 року: З початку року на Харківщи-
ні порушено 103 кримінальні справи за фактами торгівлі людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=374). 
395 Повідомлення від 15 червня 2004 року: У Херсонській області за торгівлю людьми затримана 26-річна безробітна 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=242). 
396 Євген Сергієнко, Міжнародний кримінал наступає. Зупинить його консолідація сил // Президентський контроль №3, 2004 р. 
(див. http://sbu.gov.ua/rus/pres/art/art08-10-2004.shtml); Повідомлення від 17 серпня 2004 року: У Хмельницькому пенсіонер, ди-
ректор видавничого будинку і безробітна торгували людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=337). 
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http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=252)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=125)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=175);
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=266);
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=322)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=119);
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=351);
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=373)
http://www.lastrada.org.ua/
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=114);
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=137);
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=193)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=145)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=461)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=154);
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=374)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=242)
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ласть397. Крім того, окремі випадки торгівлі людьми були зафіксовані в Криму (у Севастополі 
тощо398). 

Як приклад плідної співпраці з іноземними партнерами можна навести результати проведе-
ної у 2004 році спеціальної операції з ліквідації міжнародного злочинного угрупування, що поста-
вляло жінок до Нігерії399. 

Проте, аналізуючи ситуацію у сфері протидії торгівлі людьми та кримінального пересліду-
вання окремих торговців людьми в Україні, можна простежити тенденцію до одностороннього 
підходу щодо ведення статистичної звітності стосовно справ пов’язаних із застосуванням статті 
149 Кримінального кодексу України. Це пояснюється тим, що Україна здебільшого розглядаєть-
ся лише як країна походження жертв торгівлі людьми. Тим не менше, ескалація проблеми неле-
гальної міграції та збільшення потоків біженців в Україну дають підстави для виникнення підозр 
щодо розвитку мереж торгівлі людьми, у яких Україна виступає в якості країни транзиту або на-
віть країни призначення жертв досліджуваного злочину. Як правило, країнами походження у та-
ких випадках виступають держави Південно-Східної Азії. На жаль, на даний час немає даних про 
справи щодо покарання злочину торгівлі людьми, у яких жертвами досліджуваного злочину були 
громадяни (жінки), ввезені на територію України з іноземних держав. 

Ще одним надзвичайно важливим аспектом боротьби з міжнародними злочинними угрупу-
ваннями, задіяними у торгівлі людьми, є протидія нелегальній міграції. Гостроту ситуації та не-
обхідність вжиття невідкладних заходів у цій сфері обумовлює реальна загроза перетворення 
нашої держави на територію концентрації нелегальних мігрантів та їх транзиту до країн Європи 
та Азії. У рамках реалізації Державної програми боротьби з незаконною міграцією на 2001-2004 
роки, у взаємодії зі співробітниками міліції та прикордонниками України в спільних операціях 
підрозділами СБУ впродовж 2004 року було викрито 74 канали нелегальної міграції400. 

Чинним законодавством України торгівлю людьми визначено як суспільно небезпечне діян-
ня, що обумовлює кримінальну відповідальність (стаття 149 Кримінального кодексу України). 

З часу введення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми і до початку 2004 р. в 
Україні порушені 604 кримінальні справи за фактами торгівлі людьми. У 1998 році були пору-
шені лише 2 справи, у 1999 – 11, у 2000 – 42, у 2001 – 91, у 2002 – 169, у 2003 рік – 289 криміна-
льних справ. На жаль, спостерігається значна невідповідність між кількістю порушених проти тор-
говців людьми кримінальних справ (604) і кількістю справ, що завершилися винесенням судово-
го вироку (61)401, – в судах виносилися рішення лише по кожній 10-ій кримінальній справі402. 

У 2003 році прокуратура передала в суд 41 кримінальну справу, порушену щодо торговців 
людьми. По 29 з них були винесені обвинувальні вироки, що свідчить про збільшення даних по-
казників на 215% і 190% у порівнянні з 2002 роком. У цих 29 справах як підсудних було притягну-
то 32 осіб, 11 з них були засуджені до позбавлення волі, двоє – до обмеження волі у виправних 
закладах, 19 особам покарання призначене умовно403. 

Проте ситуація змінилася станом на 2004 року. За даними звіту Державної Судової Адмініс-
трації України ситуація щодо кримінальних справ за фактами торгівлі людьми була наступна: 

Ø залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду – 38 
Ø надійшло справ за звітний період – 83 

                                                        
397 Євген Сергієнко, Міжнародний кримінал наступає. Зупинить його консолідація сил // Президентський контроль №3, 2004 р. 
(див. http://sbu.gov.ua/rus/pres/art/art08-10-2004.shtml); Повідомлення від 3 червня 2004 року: З початку року правоохоронці Че-
рнівецької області порушили 2 кримінальні справи за фактами торгівлі людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=222). 
398 Повідомлення від 20 квітня 2004 року: Севастопольських дівчат продавали в Чечню 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=190); Повідомлення від 5 листопада 2004 року: Севастопольських дів-
чат продавали в публічні будинки Північного Кіпру (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=430); Повідомлен-
ня від 13 грудня 2004 року: МВС: торгівля людьми в Криму – реальна проблема 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=464). 
399 Внаслідок злагоджених спільних дій в Україну повернуто чотирьох жінок, до кримінальної відповідальності притягнуто 
двох злочинців, причетних до цього кримінального промислу (див. Повідомлення від 25 лютого 2004 року: За участю СБУ в 
одній з країн Африки звільнено із сексуального рабства чотирьох українок (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=132)). 
400 Євген Сергієнко, Міжнародний кримінал наступає. Зупинить його консолідація сил // Президентський контроль №3, 2004 р. 
(див. http://sbu.gov.ua/rus/pres/art/art08-10-2004.shtml). 
401 Повідомлення від 9 квітня 2004 року: США готові поглиблювати співпрацю з Україною в боротьбі з торгівлею людьми (див. 
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=185). 
402 Повідомлення від 17 лютого 2004 року: У Верховній Раді вважають, що в Україні ще недостатньо борються зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=161). 
403 Повідомлення від 16 червня 2004 року: Держдепартамент США: Україна не відповідає стандартам боротьби з торгівлею лю-
дьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=244). 
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http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=430);
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=464)
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Ø кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді –  234 
Ø закінчено провадження справ: 

• з винесенням вироку – 62 
• з поверненням на дорозслідування – 10 
• з передачею за підсудністю – 2 
Ø залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду – 47 
Ø кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в залишку – 93 

Тим не менше, варто підкреслити, що кількість кримінальних справ за статтею 149 Криміна-
льного кодексу України, по яких закінчено судове провадження (74 з 121), могла б бути вищою. 
Все ще існує ряд недоліків, які ускладнюють ведення кримінального судочинства у справах щодо 
покарання торговців людьми і, зокрема, отримання свідчень у згаданих справах: 

• по-перше, досить часто самі правоохоронці не в повній мірі обізнані із особливостями по-
водження зі свідками та жертвами торгівлі людьми; 

• по-друге, самі жертви досліджуваного злочину не завжди забезпечуються кваліфікованою 
консультаційною та правовою допомогою; 

• по-третє, досить часто учасники кримінального судочинства на стадіях слідства, судового 
процесу та після-судовому етапі зазнають психологічного, морального, а інколи і фізичного тиску 
зі сторони родичів підсудних або ж інших членів злочинних угрупувань. 

Поширення торгівлі людьми в регіоні та виняткове загострення досліджуваної проблеми для 
України404 викликає необхідність формування ефективних заходів протидії, перш за все шляхом 
законодавчого забезпечення цієї діяльності. Тому законодавці та вчені велику увагу приділяють 
нормі, що встановлює кримінально-правову заборону цього явища – стаття 149 Кримінального 
Кодексу України405, – за якою (хоча вона є недосконалою406) за п’ять місяців 2004 року порушено 
більше 105 кримінальних справ407. 

Протягом першої половини 2004 року до Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечен-
ня правоохоронної діяльності Верховної Ради України надійшли два законопроекти408. Викорис-
тане в законопроектах поняття торгівлі людьми є близьким до наведеного у Протоколі 2000 року 
про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми та покарання за 
неї, який доповнює Палермську Конвенцію (Конвенцію ООН по боротьбі з транснаціональною 
організованою злочинністю). Водночас фахівці Національного університету внутрішніх справ 
України розробили проект комплексного закону з протидії торгівлі людьми, який винесено для 
обговорення членами Комітету Верховної Ради України та фахівцями409. 

Основними проблемами, які намагаються вирішити експерти стосовно визначення поняття 
«торгівлі людьми» є наступними: 

1) визначення мети торгівлі людьми: 
• саме отримання прибутку від «продажу, іншої сплатної передачі людини, а так само здійс-

нення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди» чи 
• подальша експлуатація особи); 

                                                        
404 Наявність внутрішніх економічних проблем в Україні обумовила її роль країни–постачальниці живого товару. Злочинний бі-
знес продажу людей з України в основному орієнтований на європейську (рідше на російську та американську) «секс-
індустрію» та нелегальний трудовий сектор. Існують також напрямки продажу з метою незаконної трансплантації органів, не-
законного усиновлення та примусової вагітності. 
405 Див. Кримінальний кодекс України. Прийнятий 7-ю сесією Верховної Ради України 5 квітні 2001 року. – К.: Атіка, 2002; На-
уково-практичний коментар до КК України від 5.04.2001 р. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон: А.С.К., 
2002; Науково-практичний коментар до КК України. За станом на 1.12.2001 р. / За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002; а також 
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року (станом на 20 лютого 2003 року). – К.: Вид-во. ПАЛИВОДА А.В, 2003;  
406 Повідомлення від 9 квітня 2004 року: США готові поглиблювати співпрацю з Україною в боротьбі з торгівлею людьми (див. 
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=185). 
407 Повідомлення від 20 травня 2004 року: Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності провів виїзне засідання з приводу законодавства у сфері протидії торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/ 
readnews.cgi?lng=ua&Id=212). 
408 Один був розроблений Буйком Г.В. та Стретовичем В.М., а другий – Кабінетом Міністрів України (див. Повідомлення від 20 
травня 2004 року: Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності провів виїзне 
засідання з приводу законодавства у сфері протидії торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=212)). 
409 Комплексний підхід охоплює не лише регламентацію дій щодо покарання злочинців, але й проведення профілактичної робо-
ти, здійснення реабілітації потерпілих і відповідає духу вищезгаданих міжнародних документів, приведення у відповідність з 
якими національного законодавства є однією з найближчих та актуальних цілей. Тим більше, що проблеми реабілітації потер-
пілих, реінтеграції їх у суспільство є одними з найгостріших в державі. 

http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=185)
http://www.lastrada.org.ua/
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2) доречність чи недоречність передбачення умови переміщення особи через державний ко-
рдон України; 

3) доречність чи недоречність конкретизації усіх видів експлуатації, яких можуть зазнавати 
жертви досліджуваного злочину (сексуальна експлуатація, використання у порнобізнесі, втяг-
нення в злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерцій-
них цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатація праці) – чи можливо скласти виче-
рпний перелік – як щодо примусового шлюбу, жебрацтва?; 

4) проблема, пов’язана з елементом «згоди» тощо. 
20 травня 2004 року відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за темою «Про перспективу розвитку за-
конодавства України з питань правоохоронної діяльності та його практичне впровадження», – 
головною проблемою обговорення стало вдосконалення українського законодавства у сфері про-
тидії торгівлі людьми410. Проведення спільних з науковцями засідань Комітету Верховної Ради 
України, розвиток наукових досліджень у напрямку вивчення проблем торгівлі людьми без сум-
ніву сприятиме покращенню наукового обґрунтування діяльності у цій сфері, ефективності робо-
ти правоохоронних органів у розкритті злочинів та покаранні злочинців, з урахуванням інтересів 
та прав потерпілих від торгівлі людьми. 

2.3. ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ ТА ЇХНЯ РЕІНТЕГРАЦІЯ 

Завдяки зусиллям МЗС, за сприяння дипломатичних та консульських установ України за ко-
рдоном та у взаємодії з неурядовими організаціями протягом 2003 року на Батьківщину повер-
нулися понад 317 жінок, що стали жертвами торгівлі людьми. 

З метою вивчення нормативно-правової бази, а також наявних ресурсів та можливостей в 
Україні щодо надання допомоги потерпілим, для покращення механізму взаємодії державних, 
міжнародних та неурядових організацій і створення національної системи допомоги потерпілим 
від торгівлі людьми Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна» спільно 
з Державним інститутом проблем сім’ї та молоді, при підтримці Державного комітету у справах 
сім’ї, дітей та молоді, за ініціативою та при підтримці ОБСЄ протягом 2003 та початку 2004 ро-
ків організував та провів дослідження «Система надання допомоги потерпілим від торгівлі лю-
дьми в Україні»411. 

Слід підкреслити, що допомога потерпілим від торгівлі людьми особам повинна включати 
не лише сприяння їх поверненню, реабілітації та реінтеграції, але й надання допомоги в реаліза-
ції їх права на справедливий судовий розгляд справи. Реалізація цього права окрім безпосеред-
нього кримінального переслідування торговців людьми передбачає також і право на отримання 
адекватної компенсації за завдані жертвам торгівлі людьми матеріальні збитки та моральну шко-
ду. На законодавчому рівні повинен бути визначений обсяг такого відшкодування. Проте націо-
нальна стратегія протидії торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, на даний момент не пе-
редбачає приділення належної уваги врегулюванню проблеми забезпечення відшкодування та 
компенсації жертвам торгівлі людьми, – натомість, основна увага приділяється вирішенню про-
блеми реабілітації жертв досліджуваного злочину. 

Між Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді та Міжнародною Організацією з 
Міграції у 2003 році було укладено Угоду про співпрацю, в рамках якої розпочато роботу зі ство-
рення п’яти міжрегіональних центрів реабілітації для жертв торгівлі, якими передбачається охо-
пити майже всю територію України. Міністерство у 2004 році вже надало відповідну фінансову 
підтримку для розгортання цих центрів. Зараз на місцях вирішуються необхідні організаційні пи-
тання412. 
                                                        
410 Засідання пройшло спільно з експертами та фахівцями під час проведення науково-практичної конференції «Співробітницт-
во держави та громадськості з питань протидії торгівлі людьми», організованої Національним університетом внутрішніх справ 
України, Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда – Україна» та Кримінологічної асоціацією України 20-22 
травня 2004 р. (див. Повідомлення від 2 травня 2004 року: Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності провів виїзне засідання з приводу законодавства у сфері протидії торгівлі людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=212)). 
411 Повідомлення від 26 квітня 2004 року: У Києві 29 квітня буде презентовано дослідження щодо роботи «гарячих ліній» із за-
побігання торгівлі людьми і надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=194). 
412 Повідомлення від 5 жовтня 2004 року: У Києві відбулось засідання щодо проблематики торгівлі людьми 
(див. http://www.mportal.org.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=93). 
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Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді спільно з іншими центральними ор-
ганами виконавчої влади розроблено та постановою Кабінету Міністрів України затверджено Ти-
пове положення про центр реабілітації для осіб, зокрема жінок та дітей, які стали жертвами тор-
гівлі людьми. На 2004 рік такі центри за підтримки МОМ працюють у Києві та Луцьку. Крім то-
го, транзитний центр діє в м. Одесі для громадян інших країн. Готується до відкриття ще 4 таких 
центри413. Зокрема, створити притулок для людей, які стали жертвами торгівлі людьми, має на-
мір Львівська обласна міжвідомча комісія з координації зусиль і обміну інформацією про запобі-
гання торгівлі людьми414. 

Однак до сьогоднішнього дня на внутрішньодержавному рівні не розроблено чіткої проце-
дури співпраці органів державної влади із різноманітними неурядовими громадськими організа-
ціями (особливо у рамках реалізації певних проектів). Як правило, власна ініціатива неурядових 
організацій або ж висловлення жертвами торгівлі людьми прохання про допомогу визначають мо-
мент початку залучення НУО до вирішення проблем жертв досліджуваного злочину. 

Протягом 2004 року за активного сприяння Державного комітету України у справах сім’ї та 
молоді навчальні семінари та «круглі столи» з питань запобігання торгівлі людьми були прове-
дені у Луцьку415, Новій Каховці416, Севастополі і Сумах417, в Івано-Франківську418, Ужгороді419, 
Черкасах420, у Сімферополі421 та Чернівцях422, а також у Львові423 та Одесі424. 

У рамках затвердженої Кабінетом Міністрів Комплексної програми 2002-2005, Міністерство 
праці і соціальної політики України і Міжнародна організація праці (МОП) почали в Чернівець-
кій області України проект співробітництва «Можливості професійного навчання, зайнятості як 
фактора запобігання і скорочення масштабів торгівлі жінками в Україні». Його координаторами 
на Буковині є Чернівецький обласний центр зайнятості, Чернівецька громадська організація «Жі-
ночий центр» і управління у справах сім’ї, дітей і молоді Чернівецької облдержадміністрації. На-
прикінці червня 2004 р. у Чернівцях був відкритий «Кризовий центр» для реабілітації потерпілих 
від різноманітних форм насильства425. 

Сьогодні в Україні з’явилася низка недержавних і міжнародних організацій, що надають до-
помогу жінкам, котрі постраждали від насильства й сексуального рабства. Однією з таких органі-
зацій є Міжнародний благодійний фонд «Карітас України»426. У лютому 2004 року «Карітас Украї-
                                                        
413 Повідомлення від 5 жовтня 2004 року: В Києві відбулось засідання щодо проблематики торгівлі людьми 
(див. http://www.mportal.org.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=93). 
414 Повідомлення від 5 квітня 2004 року: У Львові створять притулок для жертв торгівлі людьми 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=179). 
415 Повідомлення від 28 січня 2004 року: У Луцьку почав роботу навчальний семінар «Запобігання торгівлі людьми» 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=108). 
416 Повідомлення від 2 лютого 2004 року: У Новій Каховці пройшов семінар на тему «Запобігання торгівлі людьми» 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=111). 
417 Повідомлення від 12 лютого 2004 року: Завтра відбудуться круглі столи «Запобігання торгівлі людьми: взаємодія органів 
державної влади та неурядових організацій» в Севастополі і Сумах 
(див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=120). 
418 Повідомлення від 17 лютого 2004 року: В Івано-Франківську пройшов круглий стіл «Запобігання торгівлі людьми: взаємодія 
органів державної влади та неурядових організацій» (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=124). 
419 Повідомлення від 18 лютого 2004 року: В Ужгороді відбудеться круглий стіл, присвячений проблемі запобігання торгівлі 
людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=122). 
420 Повідомлення від 2 березня 2004 року: У Черкасах проходить круглий стіл, присвячений проблемі запобігання торгівлі лю-
дьми і взаємодії органів державної влади та неурядових організацій (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=138). 
421 Повідомлення від 10 березня 2004 року: У Сімферополі відбувся круглий стіл «Запобігання торгівлі людьми: взаємодія ор-
ганів державної влади та неурядових організацій» (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=152). 
422 Повідомлення від 18 березня 2004 року: У Чернівцях пройшов круглий стіл з питань взаємодії органів державної влади та 
неурядових організацій у напрямку запобігання торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=168). 
423 Повідомлення від 1 квітня 2004 року: Завтра у Львові відбудеться круглий стіл з питань взаємодії органів державної влади та 
неурядових організацій у напрямку запобігання торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=176). 
424 Повідомлення від 27 серпня 2004 року: У вересні відбудеться виїзне засідання Одеської облдержадміністрації з питань запо-
бігання торгівлі людьми (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=348). 
425 Повідомлення від 13 квітня 2004 року: У Чернівцях почався проект Міжнародної організації праці з протидії жіночій рабо-
торгівлі (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews). 
426 Він належить до міжнародної мережі «Карітас Інтернаціоналіс». В Україні «Карітас» діє з 1992 р. Знедавна діяльність «Карі-
тас України», пов’язана з міграційними процесами, розвивається особливо активно. Міграційні програми фонду стосуються 
проблем нелегальної міграції, торгівлі людьми, зокрема жінками, а також змушеного становища українських нелегальних міг-
рантів за кордоном. 2002 р. «Карітас України» відкрив у західному регіоні країни притулок для жінок, які потерпіли від торгівлі 
людьми. У притулку жінкам надається тимчасове житло, фахова допомога психолога, лікаря та соціального працівника. За ба-
жання вони можуть пройти курси фахової підготовки. «Карітас України» є членом міжнародної мережі християнських органі-
зацій із запобігання торгівлі жінками «КОАТНЕТ», яка сприяє міжнародному співробітництву в цьому напрямку (див. Лариса Ні-

http://www.mportal.org.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=93)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=179)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=108)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=111)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=120)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=124)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=122)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=138)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=152)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=168)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=176)
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=348)
http://www.lastrada.org.ua/readnews)
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ни» спільно з «Карітас Франції», французькою Організацією навчальної, соціальної підтримки й 
опіки, львівським фондом «Салюс» розпочав новий дворічний проект «Розвиток мережі консуль-
тативних центрів соціальної допомоги жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми». Проект част-
ково фінансувався Європейською Комісією. На сьогодні вже створено 4-и регіональних спеціалі-
зованих консультативних центри на базі місцевих організацій «Карітас» у Західній Україні: у 
Хмельницькому, Івано-Франківську, Сокалі й Дрогобичі. Тут жінки можуть одержати психологі-
чну підтримку, допомогу в працевлаштуванні, пройти соціальну та медичну реабілітацію427. Щоб 
привернути увагу громадськості та представників державних структур до проблем работоргівлі, 
«Карітас України» організовує всілякі інформаційні заходи: лекції, тренінги, поширення листівок і 
буклетів. Співробітники центрів «Карітас» уже провели понад 30 лекцій і тренінгів у школах, ко-
леджах, інститутах міст, де реалізується проект. 

Крім цього, у вересні 2004 року Місія агентства США з міжнародного розвитку в Україні, 
Білорусі і Молдові почала проект «Боротьба з торгівлею людьми». Проект вартістю близько 2 млн. 
доларів здійснювався місією Міжнародної організації з міграції в Україні428. 

3. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що в цілому протягом 2004 року Україна спромо-
глася продовжити свій поступальний рух у напрямку вдосконалення стратегій боротьби з торгів-
лею людьми як на міжнародному, так і на внутрішньодержавному рівнях. На міжнародному рів-
ні співробітництво у досліджуваній сфері ефективно проводиться не лише на міжурядовому рівні, 
але і на рівні залучення неурядових організацій. На національному рівні у більшості із напрямків 
реалізації положень Комплексної програми 2002-2005 спостерігається поступове зростання ефек-
тивності імплементаційних заходів. Проте слід відзначити, що загальна національна стратегія 
боротьби з досліджуваним злочином ще далека від досконалості і характеризується низкою не-
доліків. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

На міжнародному рівні: 

1) У першу чергу, Україна повинна виступити з ініціативою укладення регіональних (з дер-
жавами Центрально-Східної Європи) дво- та багатосторонніх договорів, безпосередньо спрямова-
них на боротьбу з торгівлею людьми. Відповідні договори рекомендується укласти з Польщею, 
Румунією, Словаччиною та Угорщиною (оскільки переважно саме через їх територію здійснюєть-
ся транзит жертв торгівлі людьми); 

2) Україна повинна активізувати свою майбутню діяльність з виконання зобов’язань щодо 
подання періодичних доповідей та звітів допоміжним органам системи ООН, таким як: Комісія з 
прав людини; Комісія з питань становища жінок; Комісія з питань запобігання злочинам та пи-
тань кримінального правосуддя; Робоча група з сучасних форм рабства; Спеціальний доповідач з 
питань насильства над жінками, його причини та наслідків; Спеціальний доповідач з питань бо-
ротьби з продажем дітей, дитячою проституцією та дитячою порнографією; Спеціальний допові-

                                                                                                                                                                        
конова, Валерія Савченко. «Карітас» проповідує милосердя жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми // Дзеркало тижня, № 35 
(510) Субота, 4-10 вересня 2004 року (див. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47642/ 
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=183)). 
427 У кожному з регіональних консультативних центрів фонду постійно працюють телефонні інформаційні лінії, куди може звер-
нутися будь-яка жінка, яка вирішила виїхати за кордон. Консультанти разом із нею проаналізують ситуацію, розкажуть про прави-
ла безпеки виїзду за кордон, забезпечать адресами та телефонами закордонних представництв і місій, куди можна звернутися в 
разі потреби (це насамперед консульства та посольства України, різноманітні місії й організації, що надають допомогу потер-
пілим жінкам. Див. Ibid. 
428 Основна мета проекту – скорочення масштабів торгівлі людьми, насамперед – жінками і дітьми, з України і через її терито-
рію. Передбачалося підвищити рівень поінформованості представників уряду, громад, а також широкої громадськості з про-
блеми торгівлі людьми. Зокрема, у рамках проекту увага приділялася роботі з групами ризику, їх інформували про особистий 
захист від проблеми торгівлі людьми. Також планувалося надавати допомогу потерпілим і забезпечити їхнє повернення в сус-
пільство. Проект був зосереджений на наданні підтримки громадянському суспільству через фінансову і технічну допомогу не-
урядовим, освітнім і релігійним організаціям (Повідомлення від 24 вересня 2004 року: Місія агентства США з міжнародного 
розвитку починає в Україні проект «Боротьба з торгівлею людьми» (див. http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=388)). 

http://www.zn.kiev.ua/nn/show/510/47642/
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=183))
http://www.lastrada.org.ua/readnews.cgi?lng=ua&Id=388))


ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2004. ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 288

дач з питань прав мігрантів, а також Спеціальний доповідач з питання торгівлі людьми (вперше 
призначений Комісією з прав людини наприкінці 2004 р.429); окрему увагу слід звернути на важ-
ливість забезпечення своєчасного подання Україною у 2005 році періодичного звіту щодо вико-
нання зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права 1966 року (остан-
ня доповідь України була подана у 1999 році); 

3) Слід активізувати співробітництво прикордонних регіонів України та прикордонних регіо-
нів держав, що межують з Україною, у питаннях розвитку прикордонних міграцій, а також взає-
много врегулювання трудової діяльності громадян, які працюють за межами своїх держав; 

4) Необхідно взяти курс на укладення двосторонніх міжурядових угод з питань працевлаш-
тування та соціального захисту громадян, які працюють за межами держави. Оскільки значна кі-
лькість українських громадян працює в європейських країнах, нагальною потребою є приєднання 
України до Європейської конвенції про правовий статус трудящих мігрантів 1977 року. Мінпраці 
підготувало відповідний проект закону України. Ратифікація цієї конвенції Верховною Радою 
сприятиме посиленню правового та соціального захисту громадян України, які працюють в краї-
нах Ради Європи відповідно до їх законодавства. 

На національному рівні: 

1) необхідно продовжувати роботу з удосконалення національного законодавства, спрямовано-
го на боротьбу з торгівлею людьми (зокрема положень статті 149 Кримінального Кодексу України): 

• поняття «торгівлі людьми» слід наблизити до визначення, поданого Протоколом 2000 р. про 
попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми та покарання за неї; 

• слід усунути недоліки формулювання щодо вимоги перетину державного кордону України; 
• пропонується передбачити відповідальність за вербування осіб з метою їх подальшої екс-

плуатації (оскільки застосування положень про співучасть у скоєнні злочину припускатиме 
можливість призначення менш суворого покарання); 

• у якості орієнтирів для визначення поняття «торгівлі людьми», з огляду на тенденцію 
щодо визнання торгівлі людьми у якості сучасної форми рабства, пропонується також частково 
використати підхід, застосований у статті 387 Кримінального кодексу Словенії «кожен, хто у по-
рушення міжнародного права бере іншу людини у рабство чи схожі умови, або тримає людину в та-
ких умовах, або продає, купує чи доставляє людину третій особі, або виступає у якості посередни-
ка в такій угоді, або примушує людину продати свою свободу, або свободу людини, якою він 
опікується, повинен бути покараний»430; 

2) можна зауважити, що у деяких сферах помітна нерівномірність щодо рівня залучення 
окремих державних органів виконавчої влади в імплементаційну діяльність щодо реалізації по-
ложень Комплексної програми 2002-2005 (основне навантаження припадає на Міністерство праці і 
соціальної політики України, а також на Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді); 
пропонується підвищити рівень залучення Міністерства освіти і науки (імплементація положень 
пунктів 15 та 19 Комплексної програми 2002-2005) та Міністерства охорони здоров’я (імплемен-
тація положень пункту 29 Комплексної програми 2002-2005) у програми діяльності, спрямовані 
на запобігання торгівлі людьми та захист жертв цього злочину; 

3) у контексті запобігання торгівлі людьми слід удосконалити статистичну звітність про 
злочини, передбачені статті 149 ККУ (ведення такої звітності було передбачено ще пунктом 5 
Програми запобігання торгівлі жінками та дітьми 1999 року): пропонується також включати дані 
про справи (якщо такі є) щодо жертв торгівлі людьми (жінками), ввезених на територію України 
з інших держав; 

4) недостатньо ефективними на даний час вбачаються заходи з виконання положень пунктів 
25 та 27 Комплексної програми 2002-2005 щодо захисту учасників кримінального судочинства 
(жертв та свідків злочину) – це ускладнює отримання необхідних свічень у справах проти торго-
вців людьми. Зокрема пропонується: 

• запровадити спеціальні програми тренувань представників правоохоронних органів з пи-
тань особливих потреб свідків у справах щодо торгівлі людьми; 
                                                        
429 Див. UN Doc. E/CN.4/2005/71. 
430 Див. Протидія торгівлі людьми. Інформаційно-аналітичний збірник під редакцією С. Нетецького. – К.: Winrock International, 
2002. – С. 75. 
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• забезпечити розробку та належне фінансування спеціальної програми захисту свідків у 
справах щодо торгівлі людьми на стадіях слідства, судового процесу та після-судовому етапі 
(оскільки на даний час проблемами утримання та захисту жертв торгівлі людьми займаються пе-
реважно неурядові громадські організації); 

• з метою захисту учасників судочинства забезпечити належний рівень надання правових 
консультацій та загального інформування жертв досліджуваного злочину щодо можливості подан-
ня досудових свічень, використання відео-матеріалів свідчень та проведення закритих слухань у 
справах щодо торгівлі людьми; 

• забезпечити належне (у рамках існуючої практики) інформування учасників судочинства 
(жертв та свідків) про хід розслідування та розгляду справ щодо торгівлі людьми тощо; 

5) у рамках виконання положень пункту 33 Комплексної програми 2002-2005 пропонується 
активізувати співпрацю правоохоронних органів із неурядовими громадськими організаціями та 
вивести на формальний рівень їх відносини з питань реалізації проектів щодо захисту прав жертв 
торгівлі людьми, їх повернення та реабілітації; 

6) слід також окремо зазначити, що Комплексна програма 2002-2005 не приділяє належної 
уваги врегулюванню проблеми відшкодування та компенсації жертвам торгівлі людьми. Зокрема 
слід: 

• забезпечити надання жертвам торгівлі людьми безкоштовних правових консультацій та 
допомоги стосовно реалізації ними права на компенсацію та подання цивільного позову проти тор-
говців людьми щодо відшкодування моральної шкоди; 

• розробити відповідні чіткі правила процедури та визначити мінімальний обсяг «мораль-
ної компенсації»; 

• створити окремий Державний фонд з питань компенсації жертвам торгівлі людьми і пе-
редбачити можливість використання ним коштів, отриманих шляхом конфіскації у торговців 
людьми надходжень від досліджуваного злочину.
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XX. ПРАВА БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ431  

Перші шукачі притулку з’явилися в Україні ще до здобуття незалежності у 1991 році. Втікачі з 
Азербайджанської та Вірменської РСР прибували в Україну під час так званого «карабахського» 
конфлікту в 1988-1989 роках. Другу хвилю втікачів становили турки-месхетинці, які прибули до 
України після кривавих погромів в Узбецькій РСР влітку 1989 року. Найбільша кількість біженців 
прибула вже до незалежної України в 1992 році внаслідок збройного конфлікту в Придністров’ї – 
регіоні сусідньої Республіки Молдова, охопленого сепаратистським збуренням. Хоча в той час 
українськими державними органами не велося цілеспрямованої реєстрації шукачів притулку, за 
даними ООН, оприлюдненими в 1999 році, під час придністровського конфлікту україно-молдов-
ський кордон з метою отримання тимчасового захисту від війни перетнули майже 62 тисячі осіб.  

Напружена гуманітарна ситуація, яка склалася навколо десятків тисяч осіб, особливо в при-
кордонних з Молдовою Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Миколаївській областях обумовила 
перші кроки до правового врегулювання статусу біженців в Україні і стимулювала законодавців 
до прийняття в 1993 році першої редакції Закону України «Про біженців». 

Вже за цим законом на підставі спеціального рішення уряду, Україною було надано захист 
приблизно 1500 «біженцям першої війни» з Чеченської Республіки Російської Федерації.  

З 1994 року в Україні на постійній основі працює місія Управління Верховного Комісару ООН 
у справах біженців (УВКБ ООН). УВКБ ООН надає Україні технічну, методологічну, інформацій-
ну та організаційну допомогу для вирішення проблем біженців та шукачів притулку, допомагає 
зареєстрованим біженцям та шукачам притулку, підтримує роботу недержавних сервісних органі-
зацій, що працюють в галузі захисту прав біженців. УВКБ надало величезну допомогу і сприяння 
програмі повернення в Україну раніше депортованих народів, переважно кримських татар.  

Вже до 2001 року статус біженця в Україні було надано майже 5100 особам, з яких, за даними 
Державного Комітету України у справах національностей та міграції, 2700 осіб перебували в Україні 
станом на кінець червня 2004 року. 

Незважаючи на те, що закон «Про біженців» 1993 року на практиці уможливлював надання 
захисту шукачам притулку, він у багатьох положеннях суперечив таким визнаним, але не рати-
фікованими Україною на той час стандартам з прав людини, як Конвенція ООН про статус біжен-
ців 1951 року та Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод. УВКБ ООН 
та правозахисні організації регулярно звертали увагу української влади на необхідність удоско-
налення законодавства про біженців і в 2001 році Верховна Рада України ухвалила нову редакцію 
Закону України «Про біженців», яка є чинною і зараз. У 2002 році сталася визначна подія – Украї-
ни без застережень ратифікувала Конвенцію ООН про статус біженців 1951 року та відповідний 
Протокол до Конвенції від 1967 року.  

Ратифікація цих міжнародних документів безпосередньо впливає на національне право. Згід-
но з Законом України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 року (частина дру-
га статті 17), якщо міжнародний договір укладений у формі закону і він встановлює інші прави-
ла, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються положення міжнародного 
договору. Примат міжнародного права над національним законодавством є надзвичайно важли-
вим у регулюванні правового статусу біженців в Україні, оскільки переважна більшість законода-
вчих актів, які стосуються прав біженців та шукачів притулку приймалися до приєднання Украї-
ни до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців і тому не завжди від-
повідають її вимогам. 
                                                        
431 Підготовлено головою Вінницької правозахисної групи, членом правління Української Гельсінської спілки з прав людини 
Дмитром Гройсманом. 
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Конвенція є універсальним міжнародно-правовим актом, в якому звернено увагу на окрему 
групу людей, які потребують міжнародного захисту, з точки зору забезпечення можливості ко-
ристування всім міжнародно-визнаним переліком прав людини, в першу чергу, Конвенція спря-
мована проти обмеження прав біженців. Це стосується заборони дискримінації за ознакою раси, 
релігії, держави походження (стаття 3), зобов’язання надання біженцям статусу, яким користують-
ся іноземці, за винятком переваг, передбачених Конвенцією (стаття 7), заборони застосування до 
біженців заходів, які держава може застосовувати до громадян-небіженців тієї ж країни (стаття 8). 

Статті 12-30 Конвенції встановлюють права, якими особи наділяються одразу ж після ви-
знання їх біженцями. Відповідно до Конвенції: 

• усім біженцям повинні видаватися посвідчення особи та проїзні документи, які би дозво-
ляли виїздити за кордон; 

• біженцям надається національний режим щодо свободи віросповідання та права на сі-
мейне життя; 

• їм надається право на звернення до суду, доступу до початкової освіти, доступу до дер-
жавної соціальної допомоги та рівні з іноземцями трудові права. 

• їм надається права щодо захисту інтелектуальної власності та рівноправного оподатку-
вання; 

• біженцям повинно надаватися найсприятливіше правове становище (у будь-якому разі по-
ложення не менш сприятливе), яким користуються іноземці за таких самих обставин відносно 
права на власність; щодо права асоціацій неполітичного характеру, які не мають на меті отри-
мувати прибуток, та щодо професійних спілок; права самостійно займатися сільським господар-
ством, промисловістю, ремеслами й торгівлею, а також права засновувати торгові та промис-
лові підприємства; права на вибір місця проживання та свободу пересування в межах території 
країни. 

Конвенція про статус біженців закріплює дуже важливі гарантії так званого «адміністратив-
ного статусу біженця». Перш за все, це стосується біженців, які незаконно перетинали державний 
кордон. Конвенція встановлює обмеження щодо притягнення до відповідальності за незаконний 
в’їзд та незаконне перебування в іноземній державі (стаття 31). Біженець, який незаконно опини-
вся в іноземній державі, повинен без зволікання заявити про пошук притулку. Але біженець може 
не знати про таку вимогу Конвенції (так само, як і про відповідні вимоги національного законо-
давства). Тому, хоча Конвенція й не містить відповідної норми, держава повинна забезпечити 
умови для подання заяви про притулок. Конвенція забороняє висилку чи примусове повернення 
біженців. У статті 33 Конвенції передбачається, що «договірні держави не будуть жодним чином 
висилати чи повертати біженців на кордони країни, де їхньому життю чи свободі загрожує небез-
пека внаслідок раси, релігії, громадянства, приналежності до певної соціальної групи чи політич-
них переконань». Висилання біженця, який законно проживає в державі, можливо, за нормами 
міжнародного права лише в інтересах державної безпеки чи суспільного порядку й лише на під-
ставі судового рішення. 

Українське національне законодавство в цілому відповідає духу міжнародних стандартів з 
захисту прав біженців та шукачів притулку, хоча в ньому все ще залишаються елементи, як супе-
речать міжнародним зобов’язанням України. Питання регулювання набуття, втрати та позбавлення 
статусу біженця, правові та соціальні гарантії біженцям та шукачам притулку закріплені в поло-
женнях Закону України «Про біженців».  

У повній відповідності до положень Конвенції ООН законом України визначено біженця, як 
особу, яка «не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жер-
твою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданст-
ва), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами 
країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не 
бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства 
(підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не 
може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань».  

Тому провідними положеннями закону є: 
1) додержання принципу non-refoulment – заборона висилки або примусового повернення 

біженця до країни, із якої він прибув та де його життю або свободі загрожує небезпека (стаття 3); 
2) принцип возз’єднання сімей біженців (стаття 4); 
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Суттєвим недоліком Закону України «Про біженців» є можливість позбавлення статусу 
біженця в адміністративному порядку рішенням відповідних органів державної влади без обов’я-
зкового судового розгляду. 

Система розгляду клопотань про набуття статусу біженця в Україні є складною і фактично 
спрямованою на те, щоби обмежити право на захист, гарантоване біженцям міжнародним правом. 

Розгляд прийнятих заяв про надання притулку проходить у три етапи: 
1. Попередній розгляд з метою виявлення явно необґрунтованих заяв провадиться у мігра-

ційній службі за місцем тимчасового перебування заявника. Орган, до якого подано заяву, видає 
шукачу притулку довідку про подачу заяви. Протягом 3-х робочих днів проводиться співбесіда із 
заявником, у ході якої розглядається заповнена заявником анкета і наведені факти. Для забезпе-
чення спілкування мовою, зрозумілою заявникові, державний орган зобов’язаний забезпечити 
перекладача. Заявник також має право запросити перекладача за свій рахунок або за рахунок ін-
ших фізичних і юридичних осіб.  

За результатами співбесіди приймається рішення про відмову або оформлення документів 
для рішення питання про надання статусу біженця. Заявник передає під розписку свій національ-
ний паспорт чи інший документ на зберігання, йому видається відповідна довідка, що реєстру-
ється в органах виконавчої влади з питань громадянства і реєстрації фізичних осіб. 

2. Розгляд заяв після ухвалення рішення про оформлення документів на надання ста-
тусу біженця провадиться тим же органом міграційної служби, що й на першому етапі. Прово-
дяться детальні співбесіди з метою одержання додаткової інформації та оцінки її правдивості. На 
цьому етапі проводяться перевірки органами МВС і СБУ (за відсутності документів, які посвід-
чують особу, чи, якщо документи фальшиві, то встановлюється особа заявника). Заявник прохо-
дить обов’язковий медичний огляд. Орган міграційної служби готує письмовий висновок за за-
явою, що із зібраними документами направляється до м. Києва для розгляду в центральному орга-
ні міграційної служби. Цей етап може тривати від 2 до 3 місяців. 

3. Ухвалення рішення за заявою провадиться в центральному органі міграційної служ-
би. Процес розгляду й перевірки документів може тривати від 1 до З місяців, після чого протягом 3 
днів центральний орган міграційної служби направляє своє рішення до органу міграційної служ-
би, що приймав заяву. Заявнику протягом 7 днів або видають посвідчення біженця встановленого 
зразка, або в письмовому вигляді повідомляють про відмову із зазначенням причини.  

При одержанні відмови в прийомі заяви, а також на першому та другому етапі опротестувати 
рішення можна в центральному органі міграційної служби, а також на всіх етапах розгляду заяв 
відмову можна оскаржити у судовому порядку. Законом установлений семиденний термін подачі 
оскарження рішення про відмову. На період оскарження заявнику видається відповідна довідка. 

Суттєвою проблемою залишається існування в законодавстві дискримінаційних норм, за 
якими шукачі притулку зобов’язані звертатися до відповідних органів із клопотанням про надання 
статусу біженця протягом певного періоду часу після прибуття на територію України.  

Так особи, які перетнули кордон України в законному порядку повинні звернутися до органів 
міграційної служби протягом 5 робочих днів. Якщо ж кордон України було перетнуто нелегально, 
то звернення до міграційної служби необхідно подати протягом 3 робочих днів (при затриманні 
за спробу нелегального перетину кордону звернення передається через посадову особу прикор-
донних військ).  

Застосування цієї норми статті 9 Закону України «Про біженців» суперечить духу Конвенції 
ООН, яка не встановлює кількісно визначених строків для звернення за статусом біженця. Такі 
умови відмови в прийнятті заяв не беруть до уваги те, що становище біженців фундаментально 
відрізняється від звичайних мігрантів, оскільки навіть за визначенням останні можуть не мати 
можливості задовольнити правові формальності для переходу через державні кордони. Існує та-
кож багато причин, через які біженці не можуть швидко з’явитись до органів влади за визнанням 
їхнього статусу. За цих обставин шукачі притулку мають бути забезпечені інформацією, перекла-
дом та консультаціями, що на практиці є скоріш бажаним, ніж типовим.  

За будь-яких умов, часові обмеження не можуть забороняти доступ до процедури визначен-
ня статусу біженця. Біженець повинен звертатись за захистом без затримок, але якщо цього не ста-
лося, то необхідно здійснювати перевірку заяв по суті та вимагати надання пояснень по заявах, 
поданих із запізненням. Особи, яким відмовлено в наданні статусу біженця лише внаслідок недо-
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тримання строків звернення, наражаються на ризик примусового видворення з України в тому 
числі і до країн їхнього походження, що прямо заборонено міжнародним правом. 

Установлений законом і відповідними підзаконними актами обов’язок співробітників при-
кордонної служби приймати від шукачів притулку заяви про надання статусу біженця і направи-
ти ці заяви до міграційної служби, нажаль, не визначений для працівників міліції, які також нерід-
ко затримують нелегальних мігрантів, серед яких є й шукачі притулку. 

Наприкінці 2004 року в Верховній Раді України було розроблено проект «Про внесення змін 
до Закону України «Про біженців» (реєстраційний № 5751/П). Вказаним законопроектом пе-
редбачається змінити редакцію статті 9, якою встановлювалося триденний термін для звернення 
до міграційних властей України осіб, які нелегально перетнули державний кордон України з намі-
ром набути статус біженця. Передбачається замінити словосполучення «протягом трьох робочих 
днів» словом «невідкладно».  

З одного боку такі зміни відповідають духу Конвенції ООН 1951 року, проте існують обґрун-
товані побоювання, що застосування терміну «невідкладно» в довільний спосіб може позбавити 
шукачів притулку доступу до справедливої процедури визначення статусу біженця в Україні.  

Іншою запропонованою законодавчою новелою пропонується фактично розширити перелік 
підстав для відмови в прийнятті заяви про надання статусу біженця, включивши до переліку 
причин, що міститься в Статті 9 Закону України «Про біженців» ситуації коли «особі раніше бу-
ло відмовлено у прийнятті заяви про надання статусу біженця або оформленні документів для 
вирішення питання щодо надання такого статусу через зловживання процедурою надання, крім 
випадків, коли заявник повідомив достовірні відомості про свою особу». Такі обмеження, на на-
шу думку, недоцільні на етапі вирішення питання про прийняття заяви про надання статусу бі-
женця, оскільки це може фактично унеможливлювати в деяких випадках доступ «конвенційних» 
біженців до процедури визначення статусу біженця. 

На нашу думку, є доцільним відмовитися від можливості позбавлення доступу до процедури 
визначення статусу біженця ще на етапі подання шукачем притулку заяви без розгляду справи по 
суті. Ми також рекомендуємо створити «міграційні трибунали»: спеціальні незалежні органи для 
прозорого розгляду справ про надання притулку, залишивши за виконавчою владою лише функ-
цію загальної координації міграційної політики і забезпечення дотримання прав біженців та шу-
качів притулку, взаємодію з міжнародними організаціями та іноземними країнами в сфері проти-
дії незаконній міграції, захисту прав людини в країнах походження біженців тощо. 

Загалом офіційна статистика щодо біженців та шукачів притулку в Україні в 2004 році ви-
глядає таким чином:432 

Таблиця 1 

Звіт щодо процедури надання, втрати, позбавлення статусу біженця 
в Україні станом на 1 жовтня 2004 року 

Кількість поданих заяв про надання статусу біженця 

Кількість осіб, які бажають отримати статус біженця 

Країна походження 
(громадянства, підданства) 

осіб, які звертаються 
за статусом біженця 

ЗАЯВ 

Всього осіб Діти в складі сім’ї Діти, розлучені 
з сім’єю 

ВСЬОГО 840 931 111 23 
Країни Європи 39 90 55 0 

Росія 36 87 55 0 
Чеченська республіка РФ 34 85 55 0 

Країни Азії 653 688 51 23 
Афганістан 190 202 22 10 
Бангладеш 110 110  12 

Країни Африки 144 149 5 0 
Ефіопія 26 26   
Нігерія 27 27 5 1 

Інші країни 4 4 0 0 

                                                        
432 Данні Державного комітету у справах національностей та міграції України станом на 1 жовтня 2004 року. 
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Таблиця 2 
Звіт щодо результатів здійснення процедури надання, втрати, позбавлення статусу біженця 

в Україні станом на 1 жовтня 2004 року 
Відмовлено в наданні статусу біженця 

З них: 

Країна походження 
(громадянства, підданства) 

осіб, які звертаються 
за статусом біженця 

ЗАЯВ 

Всього осіб Діти в складі сім’ї Діти, розлучені 
з сім’єю 

ВСЬОГО 62 73 11 1 
Країни Європи 3 6 3  

Росія 3 6 3  
Чеченська республіка РФ 3 6 3  

Країни Азії 55 62 7 1 
Афганістан 15 15  1 

Ірак 23 30 7 0 
Країни Африки 4 4 0 0 

Сомалі 7 7 0 0 
Інші країни 0 1 1 0 

Таблиця 3 

Звіт щодо результатів здійснення процедури надання, втрати, позбавлення статусу біженців 
в Україні станом на 1 жовтня 2004 року 

Надано статус біженця 

З них 

Країна походження 
(громадянства, підданства) 

осіб, які звертаються 
за статусом біженця 

ЗАЯВ Всього осіб 

Діти в складі 
сім’ї 

Діти, розлучені 
з сім’єю 

ВСЬОГО 45 69 22 3 
Країни Європи 0 6 4 0 

Росія 0 6 4 0 
Чеченська республіка РФ 0 6 4 0 

Країни Азії 40 56 16 2 
Афганістан 30 44 14 2 

Ірак 4 4 0 0 
Країни Африки 4 4 0 1 

Ефіопія 1 1 0 0 
Інші країни 1 3 2 0 

 
Наведені дані свідчать, що у 2004 році процедура розгляду клопотань шукачів притулку 

працювала в Україні дуже повільно, при цьому фактично не працювала процедура визначення 
статусу біженця щодо вихідців з Чеченської республіки Російської Федерації, що викликає особ-
ливе занепокоєння, зважаючи на складну гуманітарну ситуацію на цій території, і неспроможність 
та небажання російської влади забезпечити дотримання прав втікачів з Чечні, переміщених все-
редині Російської Федерації.  

Жодне клопотання громадян Російської Федерації про набуття статусу біженця в Україні не 
було задоволене українською владою у 2004 році, що ставить під сумнів об’єктивність процедури 
визначення статусу біженця щодо цієї категорії шукачів притулку та незалежність уповноважених 
органів від впливу міркувань політичної доцільності. 

Складною залишається ситуація з нелегальною міграцією зокрема й на українському кордо-
ні. Треба зазначити що обов’язок держави надавати захист біженцям відповідно до норм міжна-
родного права також включає і позитивне зобов’язання роз’яснити потенційним шукачам приту-
лку їхні права та можливості для звернення за наданням захисту з боку країни-учасника Конвен-
ції ООН про статус біженців. Як свідчить офіційна статистика Державної прикордонної служби 
України лише прикордонниками протягом 2004 року було затримано майже три тисячі нелегаль-
них мігрантів (Таблиця 4). Нажаль, далеко не всі вони дізналися від прикордонників про свої 
права та обов’язки, зокрема, про право на притулок. Хоча не підлягає сумніву те, що переважну 
більшість нелегальних мігрантів, що затримані в Україні складають економічні і трудові мігран-
ти, які використовують територію України як транзит на шляху до країн Західної Європи, серед 
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цих людей є й потенційні біженці, які мають право на міжнародний захист. Держава повинна 
створити ефективну систему виявлення цих осіб. 

Таблиця 4 

Основні результати оперативно – службової діяльності 
Державної прикордонної служби України 2004 

 
 2003 рік 2004 рік 

Виявлено незаконних мігрантів (осіб) 5765 9944 
За незаконне перетинання кордону 2 999 2918 

За порушення правил прикордонного режиму 80 701 
За порушення режиму в пунктах пропуску 36 7 

З них затримано: 

За порушення правил перебування в Україні 162 1446 
Відмовлено в пропуску через державний кордон 

потенційним незаконним мігрантам 2488 4872 

 
Нашу особливу тривогу викликає статистика про так званих «потенційних нелегальних міг-

рантів», яким співробітниками Державної прикордонної служби було відмовлено в пропуску че-
рез державний кордон. Якщо адміністративні рішення про відмову в пропуску через державний 
кордон мають своїм наслідком негайне повернення потенційних біженців до країн їхнього похо-
дження або до третіх небезпечних країн, таку практику треба негайно припинити і забезпечити їм 
доступ до справедливої процедури визначення статусу біженця. 

Законодавством України встановлено ефективний і справедливий спрощений механізм нату-
ралізації біженців (набуття ними громадянства України). 

Як вказано у статті 20 Закону України «Про біженців», особи, яким надано статус біженця в 
Україні, мають рівні з громадянами України права в шлюбних та сімейних відносинах. Ніяких 
обмежень щодо реєстрації шлюбу біженців в Україні не існує. Згідно з Правилами реєстрації ак-
тів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України №140/5 від 
18 листопада 2003 року (пункт 4.4), іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в 
Україні повинні пред’явити національний паспорт або паспортний документ із позначкою про 
реєстрацію вповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не пе-
редбачене чинним законодавством України. Якщо в паспортах або паспортних документах цих 
осіб відсутні відомості про сімейний стан їх власників, то вони повинні одночасно подати доку-
мент про те, що не перебувають у шлюбі, виданий компетентним органом країни свого громадян-
ства або країни постійного проживання. Проте, очевидно, такі довідки від біженців вимагатися 
не можуть. 

Дані про сімейний стан зазначаються в посвідченні біженця, яке згідно із Законом України 
«Про біженців» є паспортним документом. Що стосується осіб, які подали заяву про набуття ста-
тусу біженця, але ще не визнані біженцями, то для укладання шлюбу вони повинні надати докази, 
що вони не перебувають у шлюбі. Отримати подібну довідку вони не можуть, оскільки звернен-
ня до державних органів країни походження буде означати, що вони скористалися її захистом. 

Є проблеми з реалізацією біженцями права на свободу пересування та свободу вибору місця 
проживання на території України. Так, шукача притулку з Сомалі пана Ф., який мав на руках 
довідку про звернення до суду, видану міграційною службою Львівської області, було затримано 
і на дві доби поміщено до приймальника-розподільника УМВС України у Вінницькій області ви-
ключно за те, що за словами правоохоронців він «без дозволу переїхав зі Львова до Вінниці». Па-
на Ф. вдалося звільнити лише після втручання правозахисних організацій. 

В Україні відсутні масові випадки расової та національної нетерпимості, відвертої ксенофо-
бії. Одночасно негативні стереотипи масової свідомості мають прояви в повсякденному повод-
женні окремих категорій державних службовців, особливо це стосується міліції. Випадки образ 
та насильства, які мають расистське підґрунтя не розслідуються належним чином. Лише у 2004 
році було завершене судове слідство та винесено вирок по кримінальній справі про вбивство з осо-
бливою жорстокістю колишнього лідера громади біженців Вінницької області пана Н., було здій-
снене у 2001 році. Після трьох років слідства винні отримали від 4 до 7 років позбавлення волі.  
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Соціологічне дослідження, проведене в 2004 році Донецьким фондом соціального захисту та 
милосердя за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» (автори Т.Є.Анісімова, В.М.Сте-
шенко), яким було охоплено майже 10 відсотків біженців, які проживають в Україні, вказує і на ін-
ші проблеми біженців та шукачів притулку. Серед них – неможливість влаштуватися на роботу, 
відсутність державної допомоги для вивчення української чи російської мови, неможливість лега-
льно винайняти житло, низька матеріальна допомога сім’ям з дітьми, неможливість отримувати 
державну допомогу по безробіттю (це питання, щоправда, зараз вирішується) та інші. 

Ще однією великою проблемою в царині захисту прав вимушених мігрантів, які прибувають 
в Україну є відсутність в національному правовому полі правового поняття «притулок, що нада-
ється з гуманітарних мотивів». Зокрема, людям, які не є біженцями в «конвенційному» розумінні 
цього терміну, може загрожувати застосування катування в країні їхнього походження, куди во-
ни можуть бути передані на виконання запитів про їх екстрадицію, наприклад, для притягнення 
до кримінальної відповідальності чи виконання обвинувального вироку кримінального суду. Ви-
дача таких людей Україною до країн їхнього походження означатиме порушення вимог Конститу-
ції України, норм міжнародного права, зокрема, Європейської Конвенції про захист прав людини 
та основних свобод, і є недопустимою. Одночасно не існує норми закону, яким би визначався пра-
вовий статус таких осіб і процедури оформлення такого статусу. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Зважаючи на досвід, накопичений недержавними організаціями, які діють у сфері допомоги 
біженцям та шукачам притулку, беручи до уваги рекомендації міжнародних організацій, зокрема, 
спеціалізованої агенції ООН (Управління Верховного Комісара ООН у справа біженців), Укра-
їнська Гельсінська спілка з прав людини рекомендує уряду України: 

1. Для завершення формування нормативно-правової бази з питань міграції необхідно тер-
міново прийняти закони, які б регламентували: 

а) основні засади міграційної політики; 
б) запровадження додаткових форм захисту в Україні осіб, які вимушено залишили країну 

громадянської належності або країну постійного проживання (гуманітарний захист, тимчасовий 
захист); 

в) порядок надання притулку в Україні; 
г) створення та визначення повноважень державної міграційної служби (для скорочення 

терміну розгляду заяв органи міграційної служби на місцях повинні отримати повноваження при-
ймати остаточне рішення за заявами про надання статусу біженця); 

д) створення незалежної державної системи імміграційних трибуналів. 
2. Для забезпечення захисту прав осіб, яким надано статус біженців в Україні: 
а) усунути суперечності в законодавстві України, які стають на перешкоді реалізації прав 

біженців відповідно до міжнародних зобов’язань України згідно міжнародного права; 
б) здійснювати заходи щодо сприяння адаптації біженців в українське суспільство: забез-

печувати інформаційну підтримку біженців відносно забезпечення їхніх прав відповідно до за-
конодавства України; роз’яснювати права біженців та механізми їх реалізації державним службов-
цям, які повинні забезпечувати права біженців; сприяти біженцям у вивченні української мови, 
вирішенні проблеми працевлаштування. 

3. Удосконалити підготовку фахівців у сфері міграції. Запровадити обов’язкове вивчення 
прав біженців для всіх працівників правоохоронних органів, прикордонників. Розпочати цілеспря-
мовану підготовку чи перепідготовку фахівців з питань міграції в системі державної вищої освіти.
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XXI. ПРАВА В’ЯЗНІВ433 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

У цьому розділі розглядаються деякі аспекти дотримання прав осіб, позбавлених волі, які 
тримаються під вартою міліції до вирішення питання щодо запобіжного заходу – в ізоляторах 
тимчасового тримання (далі – ІТТ), під час досудового слідства – в слідчих ізоляторах (далі – 
СІЗО), після винесення вироку суду, який передбачає такі види покарання, як арешт, обмеження 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні для військовослужбовців, позбавлення волі на пе-
вний строк, довічне позбавлення волі – в кримінально-виконавчих установах (далі – КВУ) та ви-
правних колоніях Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі – Депа-
ртамент) та Міністерства оборони (гауптвахти, дисциплінарні батальйони). 

У склад кримінально-виконавчої системи входить 181 установа, в тому числі 33 СІЗО, 135 
КВУ різного типу безпеки, 11 виправних колоній (для неповнолітніх, 10 – для хлопчиків, одна – 
для дівчаток), 2 лікувально-трудових профілакторія. Для утримання засуджених до арешту мали 
побудувати арештні будинки, але внаслідок відсутності фінансування жоден не був побудова-
ний. Тому в 31 СІЗО були створені спеціальні дільниці для утримання засуджених до арешту. 

Станом на 1 січня 2005 року в установах Департаменту перебувало 188 465 в’язнів, що на 
1.7% менше, ніж в 2004 році (станом на 1.2004 в установах Департаменту перебувало 191 677 
в’язнів, на 1 січня 2003 – 197 641 в’язнів, на 1.01 2002 – 192 293 в’язня, на 1.01 2001 – 222 254 
в’язня, на 1.01 2000 – 218 083 в’язня, на 1 січня 1999 – 206 191 в’язнів)434. Відбували покарання 
на початок 2005 року в КВУ та виправних колоніях 149 267 в’язнів (на початок 2004 року – 150 
934, 2003 року – 150 239, 2002 року – 147 549), в СІЗО перебувало 38 768 в’язнів (на початок 
2004 року – 40 743, 2003 року – 43 223, 2002 року – 41 087). 

Показник кількості в’язнів на 100 000 населення є одним з найбільших в Європі і складає 398. 
Ці цифри переконливо доводять, що серед основних проблем кримінально-виконавчої сис-

теми залишається великий відсоток вироків, що передбачають позбавлення волі, та велика кіль-
кість обвинувачених, яким був обраний судом запобіжний захід – утримання під вартою. Це 
приводить до перенаселеності СІЗО та деяких КВУ, внаслідок чого умови утримання в них укра-
їнські та міжнародні експерти визначають як жорстокі та нелюдські або навіть кваліфікують їх 
як катування. 

Проблема переповненості установ кримінально-виконавчої системи прямо пов’язана з різ-
ким ростом злочинності у 1991-1999 рр. і відповідного збільшення кількості в’язнів. 

За даними МВС, які ми отримали в середині 1994 р., на 30 січня 1994 у 30 українських СІЗО 
містилося 38900 чоловік при наявності 11300 місць, тобто в 3.44 рази більше, а всього в країні 
тоді було 161 тис. ув’язнених. Тодішній перший заступник начальника Головного управління 
виконання покарань (ГУВП) МВС України Олександр Пташинський оприлюднив такі дані: на 1 
лютого 1997 р. у 32 СІЗО містилося 43700 чоловік, вказуючи при цьому, що за останні п’ять 
років було відкрито 3 СІЗО на 1800 місць435. 

Дані станом на 1 січня 2001 р., приведені тодішнім начальником Державного департаменту з 
питань виконання покарань Іваном Штанько, такі: у 180 установах Департаменту містилося 
                                                        
433 Підготовлено Євгеном Захаровим, співголовою ХПГ та головою правління УГСПЛ. При цьому використане експертне до-
слідження д.ю.н., професора А.Х.Степанюка «Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання Кримінально-
виконавчого кодексу України» 
434 Александр Букалов. Система исполнения наказаний Украины в 2004 году. //Аспект, №3, 2004. – с.4. Надалі усі дані за 2004 
рік наведені за цим джерелом.  
435 «День», 26 березня 1997 р. 
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222,3 тис. чоловік, у тому числі в 128 установах виконання покарань – 171 тис. засуджених, у 11 
колоніях для неповнолітніх – 3,3 тис. підлітків, у 32 СІЗО – 46,2 тис. осіб й у 8 лікувально-
трудових профілакторіях – 1,8 тис. чоловік436. Через те, що кількість осіб, позбавлених волі, у 
1991-1997 р. щорічно збільшувалося на 11%, було додатково відкрито протягом 1993-1999 р. 
35 установ на 25,5 тис. місць. З 1997 р. число засуджених трохи зменшилося, а число засудже-
них, позбавлених волі, приблизно те саме: у 1997 р. число засуджених – 257 790, у т.ч. позбавле-
них волі – 85 396 або 33,13%; у 1998 р. – 232 598, у т.ч. позбавлених волі – 86 347 або 37,16%; 
у 1999 р. було засуджено 222 239 чоловік, у т.ч. позбавлено волі – 83 399 чоловік або 37.5%; 
у 2000 р. – 230 903, у т.ч. позбавлено волі – 82 869 людей або 35,89%. 

Проте, поки що щорічно кількість покараних, які потрапили в установи виконання покарань, 
значно перевищує кількість звільнених, і не допомагають навіть щорічні амністії, у ході яких 
звільняється в середньому 35 тис. чоловік. І хоча новий Кримінальний кодекс передбачає види по-
карання, не пов’язані з позбавленням волі, це не розвантажило кримінально-виконавчу систему, 
як очікувалося. 

Тим часом репресивний характер кримінально-правової політики в цілому зберігається. 
Недарма кількість виправдувальних вироків усі ці роки стійко тримається на рівні 0,33-0,35%, 
та, як і раніше, частка засуджених на термін до 3 років, які утримуються в КВУ, складає близько 
30% від загального числа тих, хто відбувають покарання. Як і раніше, кількість обвинувачених, 
які потрапили до СІЗО, явно є завеликою. У 2004 році з СІЗО звільнилося 14 186 ув’язнених – 
19.3% від загальної кількості тих, хто поступив до СІЗО протягом року. З них 8392 особи – у 
зв’язку з застосуванням судами міри покарання, яка не передбачає позбавлення волі, 3606 осіб – 
у зв’язку із закінченням терміну покарання, 2103 – у зв’язку з заміною запобіжного заходу. От-
же, необхідність вміщення цих людей до СІЗО є дуже сумнівною. 

Порівнюючи дані за різні роки про число місць у СІЗО і число людей, що там утримуються, 
можна прийти до висновків, які шокують. Складається враження, що у 1993-1999 рр. щорічно 
облікове число місць у СІЗО формально збільшувалось на 10-15% при тій же фактичній кілько-
сті місць. З іншого боку, це можна пояснити тим, що адміністрації СІЗО необхідно було розміс-
тити ув’язнених незалежно від числа місць, а фінансуються вони за числом місць. Оскільки чис-
ло осіб, які утримуються під вартою у СІЗО, постійно росло, то адміністрація просто змушена 
була збільшувати облікове число місць, у протилежному випадку коштів навіть на харчування 
ув’язнених катастрофічно не вистачало би. Тим більше, що споконвічно недостатнє фінансуван-
ня існуючих УВП і СІЗО здійснювалось не в повному обсязі. Це є, на наш погляд, однією з голо-
вних причин жорстоких умов утримання. 

За даними, отриманими нами з Державного департаменту з питань виконання покарань, бюд-
жетом було заплановане фінансування кримінально-виконавчої системи: 227,5 млн. грн. – на 
1998 р., 216,6 млн. грн. – на 1999 р., 204,2 млн. грн. – на 2000 р., 156,3 млн. грн. – на перші 6 міся-
ців 2001 р. Фактично ж було отримано відповідно 180,6 млн. грн., 203,3 млн. грн., 204,2 млн. грн. 
і 154,7 млн. грн. 

Це означає, що середня вартість утримання одного засудженого приблизно складала в 1998 р. 
70 грн. на місяць, у 1999 р. – 78 грн. на місяць, у 2000 р. – 77 грн. на місяць, у 2001 р. – 115 грн. на 
місяць. Якщо врахувати, що чисельність персоналу КВУ і СІЗО відповідно до закону не може бути 
менше третини від числа позбавлених волі, то стане очевидним, що фінансування кримінально-вико-
навчої системи катастрофічно недостатнє. Порушення прав персоналу й ув’язнених закладається вже 
в бюджеті, коли планується приблизно 35% від необхідної потреби, а на харчування – лише 12%. 
У реальності це призводило до того, що на харчування в 1998-2000 р. виділялося 8-12 копійок, а на 
медичне обслуговування – 4-7 копійок. Заробити на існування засуджені не можуть: забезпечення 
їх роботою – одна з найбільших проблем адміністрації. Так, у 1998 р. щомісяця в середньому не 
працювало 67 тис. чоловік або 51,5% від загального числа засуджених, зобов’язаних працювати. Се-
редня зарплата засуджених при цьому складала 1,01 гривні на день. 

Таким убогим фінансуванням можна пояснити високу захворюваність і високу смертність в 
УВП і СІЗО. За даними Департаменту, у 1998 р. померло 2108 засуджених і підслідних (приблизно 
10 чоловік на тисячу ув’язнених), у 1999 р. – 3015 чоловік (приблизно 13,5 чоловік на тисячу ув’яз-
нених), у 2000 р. – 2222 чоловік (приблизно 10 чоловік на тисячу ув’язнених), за перші 6 місяців 
2001 р. – 865 чоловік (приблизно 7,8 чоловік на тисячу ув’язнених), у тому числі від туберкульозу – 
                                                        
436 «Аспект», №1, 2000 
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відповідно 725, 1133, 715 і 300 чоловік. Рівень смертності населення у країні в цілому в ці роки скла-
дав 14 чоловік на тисячу населення. Таким чином, показник смертності в УВП і СІЗО є дуже висо-
ким, якщо врахувати те, що там знаходяться здебільшого молоді, працездатні люди: майже половина 
ув’язнених – у віці до 30 років. 

З 2001 року фінансування КВУ поступово зростало: у 2001 році бюджетом було виділено 
355 млн. грн. (реально профінансовано 339.4 млн. грн.), у 2002 р. – 419.8 млн. грн. (реально отри-
мано 373 млн. грн.), у 2003 році – було отримано заплановане фінансування в повному обсязі – 
453.2 млн. грн. На нашу думку, збільшення фінансування прямо вплинуло на смертність, яка змен-
шилася: у 2001 в установах Департаменту померла 1381 особа, у 2003 – 824 чоловіка, у 2004 – 808 
в’язнів. Видатки на харчування збільшилися з 70,4 млн. до 81,4 млн. грн., видатки на забезпечен-
ня медикаментами – з 4,9 млн. до 5,2 млн. На нашу думку, фінансування все ще залишається не-
достатнім. На думку Департаменту, воно має бути збільшене в 2.5 рази. 

Приведені дані переконливо свідчать, що багато проблем кримінально-виконавчої системи 
України були б вирішені, якби набагато ширше застосовувалися покарання, не пов’язані з позба-
вленням волі, і фінансування здійснювалося б належним чином. А поки що Державний департа-
мент з питань виконання покарань є заручником існуючої репресивної кримінально-правової по-
літики. 

2. УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ МІЛІЦІЇ ТА СІЗО 

Великою проблемою є умови утримання позбавлених волі в ізоляторах тимчасового утри-
мання та інших місцях попереднього утримання під час затримання міліцією та в СІЗО. За висно-
вками КЗК ці умови не відповідають стандартам КЗК. 

Приміщення, в яких перебувають затримані, не пристосовані для тривалого перебування. За 
законом затримання не може тривати більше 3 годин. Відповідно, в приміщеннях немає спаль-
них місць, кошти на харчування не передбачені. Крім цього, порушуються терміни утримання 
громадян у районних управліннях міліції – замість трьох годин, передбачених законом, вони перебу-
вають там більше доби і навіть до трьох діб. Так, за результатами обстеження райуправлінь МВС 
Уповноваженим ВРУ з прав людини Ніною Карпачовою, упродовж 2000 року в районних управ-
ліннях міста Києва утримувалося більше однієї доби 25 080 затриманих, в тому числі 15 729 осіб, 
затриманих за скоєння адміністративних порушень, 7126 – затриманих за підозрою у скоєнні 
злочину, 2225 – заарештованих437. 

При цьому майже всюди люди, які знаходяться в ІТТ, не одержують триразового гарячого 
харчування за рахунок державних коштів, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів 
№336 від 1992 р. і наказом МВС №485 того ж року. За вимогою Ніни Карпачової кошти на хар-
чування затриманих були передбачені бюджетом, але в багатьох регіонах, як показала перевірка, 
вони використовувалися не за призначенням438. На жаль, ситуація не змінилася: наш досвід захи-
сту затриманих активістів молодіжних рухів під час виборчої кампанії восени 2004 року дово-
дить, що кошти на харчування затриманих в районних управліннях відсутні. 

Місця утримування під вартою міліції стали розсадником туберкульозу. Особи, взяті під вар-
ту за підозрою у скоєнні злочину, згідно зі статтею 155 КПК можуть перебувати в ІТТ не більше 
трьох діб, а в районах, де немає СІЗО – не більше десяти діб, після чого мають бути переведні в 
СІЗО. Однак, усупереч вимогам статті 4 Закону України «Про попереднє ув’язнення» і вищезга-
даної статті 155 КПК, керівництво Департаменту видало ряд відомчих нормативних документів, 
у результаті чого виник ряд обмежень у прийомі спецконтингенту. 

Зокрема, спільний наказ Департаменту і Міністерства охорони здоров’я України №3/6 від 
18 січня 2000 року, наказ Департаменту №192-2000 і вказівка №24/44 від 3 січня 2003 року забо-
роняють приймати в слідчі ізолятори хворих з алкогольними психозами, а також осіб, що страж-
дають важкими соматичними чи інфекційними захворюваннями. Зрозуміло, що до таких належать 
люди, хворі на туберкульоз. Так, протягом 2003 року з цієї причини у прийнятті до СІЗО було 
відмовлено 793 арештованим439. Таким чином, на сьогоднішній день в ІТТ, абсолютно не присто-

                                                        
437 Стан дотримання прав і свобод людини в Україні. Доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини. – Київ, 2002. – с.237. 
438 Там само, с.239. 
439 «Правда Украины», 2004.06.24 
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сованих для перебування в них людей, хворих найнебезпечнішою хворобою, щодня утримують-
ся більше 200 туберкульозників. 

Ці особи з моменту затримання до вступу вироку в законну силу знаходяться в основному в 
ІТТ під вартою міліції, а у виняткових випадках охороняються міліцією в «цивільних» лікарнях, 
які не пристосовані для цього. Тому співробітники органів внутрішніх справ змушені для охоро-
ни майбутніх засуджених виділяти посилені наряди, що приводить до грубих порушень санітар-
но-епідеміологічного режиму і поширенню «кримінальної» зарази серед працівників міліції. Так, 
торік у результаті цього туберкульозом занедужали більше 20 міліціонерів-охоронців. Про те, 
що в камерах ІТТ від хворих безупинно заражаються десятки і сотні здорових людей, травмуєть-
ся їхня психіка, говорити і не приходиться. Ця проблема потребує якнайскорішого вирішення. 

Як уже вказувалося, строки тримання під вартою в період попереднього слідства не були 
зменшені, як рекомендував Комітет ООН проти катувань (див. п.22 документа «Висновки і реко-
мендації Комітету проти катувань. Україна», CAT/C/XVIII/CRP.1/Add.4). Якщо розслідування 
неможливо закінчити за два місяці, а підстави для скасування чи зміни запобіжного заходу від-
сутні, воно може бути продовжено: до 4 місяців – за погодженням із прокурором і суддею того 
суду, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу; до 9 місяців – за поданням, по-
годженим з заступником Генерального прокурора України, прокурором Автономної Республіки 
Крим, області, міст Києва і Севастополя та прирівняними до них прокурорами, або цим же про-
курором зі справ про тяжкі й особливо тяжкі злочини, суддею апеляційного суду; до 18 місяців – 
за поданням, погодженим з Генеральним прокурором, його заступником, або цим же прокурором 
з особливо важливих справ про тяжкі й особливо тяжкі злочини, суддею Верховного Суду Укра-
їни. За кожним випадком, коли розслідування справи в повному обсязі в зазначений термін не-
можливо, за згодою прокурора справа направляється до суду у частині доведеного обвинувачен-
ня, а недорозслідувана частина справи виділяється у загальне виробництво і закінчується у зага-
льному порядку. При цьому час ознайомлення обвинувачуваного і його захисника з матеріалами 
кримінальної справи після закінчення слідства при закінченні термінів утримання під вартою не 
враховується (стаття 156 КПК). 

Як і раніше, відсутні обмеження термінів сумарного тримання під вартою під час попередньо-
го слідства, ознайомлення зі справою і судом. А якщо врахувати широко розповсюджену практику 
спрямування справи судом на додаткове розслідування (на додаткове розслідування направляється 
приблизно кожна десята кримінальна справа), то стане очевидним, що ці норми в сукупності ство-
рюють можливість для надзвичайно тривалого перебування під вартою. Умови ж утримання під 
вартою в слідчих ізоляторах (СІЗО) самі по собі є жорстокими і нелюдськими. Нерідкі випадки, 
коли обвинувачені роками знаходяться в СІЗО, будучи невинними, оскільки вирок щодо їхньої 
справи не виноситься, а виправдати їх чи ж хоча б змінити запобіжний захід суддя не наважуєть-
ся. Результатом є переповненість СІЗО. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення», норма на площу в каме-
рі на одного заарештованого не може бути менше 2.5 м2. У той же час середній показник по СІЗО 
України – лише 1.8 м2, а в деяких СІЗО ще менше: у Сімферопольському, Луганському, Харківсь-
кому СІЗО – 1.5 м2, у Херсонському – 1.3 м2, у – Криворізькому 1.2 м2, у Донецькому СІЗО – 1 м2. 

Навіть Генеральна прокуратура України вирішила публічно заявити про жорстокі умови утри-
мання в СІЗО. У прес-релізі Генпрокуратури передусім зазначено, що у слідчих ізоляторах по-
рушуються вимоги законодавства щодо матеріально-побутового та медико-санітарного забезпе-
чення в’язнів. Такий стан пояснюється переповненням ізоляторів, тому всупереч статті 11 Закону 
України «Про попереднє ув’язнення», значна частина ув’язнених не забезпечена навіть спальними 
місцями. 

«Фактично, люди змушені відпочивати за чергою», — повідомляє прес-служба. Згідно з пере-
вірками прокуратури, від 400 до 1300 осіб понаднормово утримують в слідчих ізоляторах Авто-
номної Республіки Крим, Дніпропетровської, Луганської, Одеської, Полтавської, Харківської та 
Херсонської областей. 

Ще більше, як стверджує прокуратура, у слідчих ізоляторах тримають осіб, які засуджені до 
довічного позбавлення волі і вироки щодо яких набули законної сили. А це суперечить вимогам 
Кримінально-виконавчого кодексу та Закону України «Про попереднє ув’язнення». Внаслідок 
таких порушень, нещодавно в одному з київських СІЗО сталась спроба втечі засудженого до до-
вічного позбавлення волі. 
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Як зазначено у висновках прокуратури, начальники установ пенітенціарної системи та орга-
ни влади не вживають потрібних заходів для покращання фінансового становища таких установ 
та для поліпшення фінансування протиепідемічних заходів. Генпрокуратура ж вважає, що стано-
вище у слідчих ізоляторах, неналежне фінансування пенітенціарних установ може призвести до 
непередбачуваних тяжких наслідків440. 

Жорстокість умов утримання закладається і на нормативному рівні. Так, у Законі «Про по-
переднє ув’язнення» містяться істотні недоліки, й ряд його положень не відповідає міжнародним 
стандартам у сфері прав людини: 

а) у Законі ніде не тільки не згадується про презумпцію невинуватості, але часто вона і не 
мається на увазі, тобто немає розмежування між обвинуваченим і засудженим. Так, стаття 9 про 
права осіб, узятих під варту, показує, що режимні обмеження для підслідних (тобто ще не визна-
них судом винними) мало відрізняються від обмежень для осіб, по відношенню до яких вирок на-
був законної сили. На наш погляд, обмеження грошових сум на покупку продуктів сумою до роз-
міру однієї мінімальної зарплати є необґрунтованим, причому ці обмеження однакові для доро-
слих, неповнолітніх, жінок з дітьми; 

б) стаття 8, хоч і вимагає окреме утримання неповнолітніх від дорослих, допускає з санкції 
прокурора утримання в одній камері разом з неповнолітніми двох дорослих, котрі, щоправда, упер-
ше залучаються до відповідальності за нетяжкі злочини – це означає пряме порушення прав дітей; 

в) у статті 15, що передбачає покарання осіб, узятих під варту, нічого не говориться про меха-
нізм оскарження покарань, зате передбачається негайне виконання покарання. Тим самим закрі-
плюється повна й абсолютна залежність, ще не визнаної винною людини, від органів слідства і 
персоналу місць позбавлення волі. Ця стаття передбачає в якості покарання поміщення до карце-
ру за злісні порушення вимог режиму, що само по собі вже є сумнівним стосовно осіб, не визна-
них винними. 

3. УТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ. 
АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО КОДЕКСУ 

3.1. ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ 

З 1 січня 2004 року почав діяти новий Кримінально-виконавчий кодекс (КВК). Порівнюючи 
його з чинним до того Виправно-трудовим кодексом та іншими нормативними актами, можна кон-
статувати деякі позитивні зрушення. Так, КВК передбачає регулювання єдиним законом порядку 
й умов виконання усіх без винятку покарань. Декларується право засуджених на соціальне забез-
печення. На користь збереження здоров’я засуджених буде й те, що на відміну від статті 101 ВТК 
України, у статті 51 КВК особам, що відбувають арешт, уже не буде передбачена заборона купувати 
продукти харчування і предмети першої потреби й одержувати грошові перекази. 

На відміну від статті 49 ВТК України, де був закріплений лише обов’язок засуджених працю-
вати, ч. 1 стаття 107 КВК указує на те, що позбавлені волі мають право брати участь у трудовій 
діяльності. Це означає, що в такій редакції КВК є більш наближеним до статті 43 Конституції 
України, де закріплене право громадян на працю. 

Порівняно зі статтею 39-1 ВТК більш гуманною є стаття 111 КВК, оскільки тепер можливі ко-
роткострокові виїзди за межі як виховних колоній, так і виправних колоній мінімального і середньо-
го рівнів безпеки, що займають за режимними обмеженнями проміжне місце між колоніями посиле-
ного і суворого режиму, що існували до кінця 2003 р., звідки короткострокові виїзди в разі винятко-
вих особистих обставин взагалі не були можливі. 

На дотримання трудових прав працюючих засуджених спрямована і стаття 119 КВК, відпо-
відно до якої робочий тиждень осіб, позбавлених волі, не може перевищувати норму тривалості 
робочого часу, встановленого законодавством України про працю, чого не було у ВТК, коли ро-
бочий тиждень у місцях позбавлення волі дорівнював 48 годинам. 

Свідченням того, що законодавство, яке регулює виконання покарань, приводиться у відповід-
ність із законодавством про пенсійне забезпечення є положення ч. 3 статті 122 КВК, відповідно до 
якого час роботи засуджених до позбавлення волі зараховується до стажу роботи для призначен-
ня трудової пенсії. 
                                                        
440 «Поступ», м. Львів, 16 квітня 2004 р. 
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Як видається, поліпшенню добробуту засуджених буде служити ч. 2 статті 120 КВК, відповідно 
до якої збільшений до 15% (замість 10% за ВТК) гарантований мінімум зарахування на особистий 
рахунок із нарахованого місячного заробітку. 

Те, що за ч. 3 статті 129 КВК вільний час осіб, позбавлених волі, визначений не менш двох годин 
на добу, дає можливість позбавленим волі щонайменше вдвічі збільшити своє дозвілля, що буде по-
ліпшувати їхній психоемоційний стан, розширювати коло їх видів зайнятості. 

Звертає на себе увагу те, що за статтею 143 КВК значно розширюються можливі межі поліп-
шення умов тримання засуджених у виховних колоніях, де дозволено не лише додатково витрачати 
гроші в сумі 60% мінімального розміру заробітної плати (як це було передбачено ч. 2 статті 38 
ВТК), але і додатково одержувати короткострокові побачення, що за постановою начальника вихов-
ної колонії можуть проходити за межами колонії, а також додатково одержувати протягом року три 
посилки (передачі) і чотири бандеролі. 

На збільшення контактів осіб, позбавлених волі, із зовнішнім світом, що рекомендується міжна-
родними стандартами поводження з засудженими, спрямована і ч. 1 статті 144 КВК, відповідно до 
якої засудженим надається право відвідувати культурно-видовищні й спортивні заходи за межами 
виховної колонії в супроводі співробітників колонії і надається право виходу за межі колонії в су-
проводі батьків чи інших близьких родичів. 

Треба відзначити й те, що КВК йде значно далі статей 81, 82 КК України, де відповідно передба-
чена можливість умовно-дострокового звільнення від відбування покарання й заміни не відбутої час-
тини покарання більш м’яким. Так, ч. 3 статті 154 КВК встановлюється обов’язок адміністрації ор-
ганів та установ виконання покарань у місячний термін після відбуття засудженим визначеної КК 
частини терміну покарання розглянути питання про можливість представлення його до умовно-дост-
рокового звільнення від відбування покарання чи до заміни не відбутої частини покарання більш 
м’яким. Тим самим установлення нормою КВК необхідності зазначених дій породжує відповідно до 
теорії правовідносин юридичний обов’язок адміністрації, від виконання якого ухилитися неможливо 
через його однозначність за змістом, імперативність, неспростовність і забезпеченість юридичними 
механізмами. Така характеристика встановленого статтею 154 КВК юридичного обов’язку адмініст-
рації розглядати питання про можливість представлення до умовно-дострокового звільнення від від-
бування покарання чи до заміни не відбутої частини покарання більш м’яким породжує в засуджених 
право вимагати виконання адміністрацією цього обов’язку, висувати претензії у випадку, якщо ад-
міністрація не буде розглядати зазначене питання. Це означає, що передбачений статтями 81, 82 КК 
України законний інтерес засуджених, якому не кореспондує юридичний обов’язок адміністрації, за 
ч. 3 статті 154 КВК перетворюється на суб’єктивне право засуджених, на гарантовану можливість 
домагатися від адміністрації представлення до умовно-дострокового звільнення від відбування по-
карання чи до заміни не відбутої частини покарання більш м’яким. При цьому слід зазначити, що в 
переліку прав засуджених до позбавлення волі, сформульованих у статті 107 КВК, таке право засуд-
жених не визначене. 

3.2. НЕДОЛІКИ КВК. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Відзначаючи значні досягнення КВК порівняно з ВТК України, необхідно звернути увагу й на 
численні його недоліки і протиріччя, обумовлені неузгодженістю окремих положень із КК України, 
загальною теорією права і теорією виконання покарань. 

Насамперед, слід зауважити, що КВК значно ширше визначає цілі покарання, ніж КК. України. 
Так, згідно зі статтею 50 КК України цілями покарання є кара, виправлення засуджених, а також 
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. А ч. 1 статті 1 КВК 
стверджує, зокрема, що кримінально-виконавче законодавство України є засобом досягнення «мети 
захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення й ресоціалі-
зації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами». 
Очевидно, що «захист інтересів особи, суспільства і держави» і «ресоціалізація», незважаючи на усю 
свою привабливість, є сторонніми серед цілей, названих у статті 50 КК. Український законодавець, 
визначаючи мету «захисту інтересів особи, суспільства і держави» як єдину мету кримінально-вико-
навчого законодавства, тим самим намагається знову впровадити у вітчизняне законодавство конце-
пцію «соціального захисту», що була основою ВТК РРФСР (1924 р.) і ВТК УРСР (1925 р.). Підміна 
сформульованої в статті 50 КК України мети кари метою «захисту інтересів особи, суспільства і дер-
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жави» є не чим іншим, як прагненням відмовитися від поняття покарання, виробленого наукою кри-
мінального права України, розмити чіткі межі реальної кримінальної відповідальності, відкинути 
основні положення теорії виконання покарань, що зрештою здатне привести до деюридизації діяль-
ності органів та установ виконання покарань. 

Отже, видається, що частину 1 статті 1 КВК слід було б викласти в такій редакції: «Криміналь-
но-виконавче законодавство регламентує кримінально-виконавчу діяльність органів та установ вико-
нання покарань, порядок і умови виконання і відбування кримінальних покарань з метою здійснення 
кари й створення умов для виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів 
як засудженими, так і іншими особами». 

Не можна погодитися з тим, що в статті 5 КВК серед принципів кримінально-виконавчого зако-
нодавства названі принципи диференціації й індивідуалізації виконання покарань, поєднання пока-
рання з виправним впливом, участі громадськості в діяльності органів та установ виконання пока-
рань. Вони здебільшого можуть бути реалізовані при виконанні покарання у вигляді позбавлення во-
лі. Якою може бути, наприклад, участь громадськості при виконанні штрафу? А ось відсутність у 
статті 5 принципу поваги до прав людини викликає подив. Виходить, що розробники КВК, деклару-
ючи, що КВК України розроблений з урахуванням міжнародних стандартів поводження з ув’язне-
ними, міжнародних угод про захист прав і свобод людини, фактично проігнорували Основні прин-
ципи поводження з ув’язненими, де містяться такі положення: «Всі ув’язнені користуються повагою, 
притаманною гідності та значущості, як людей». «За винятком тих обмежень, необхідність яких вла-
сне обумовлена фактом ув’язнення в тюрму, всі ув’язнені користуються правами людини і фундаме-
нтальними свободами, викладеними в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права і 
Факультативному протоколі до них (Резолюція 2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї, Додаток)441. 

Викликає сумнів можливість регулювання нормами законодавства процесу позитивних змін в 
особистості, тобто виправлення засуджених (ч. 1 статті 6 КВК). Виникає запитання, чи можна вважа-
ти «готовність» правовим терміном і за якими критеріями може визначатися ця «готовність»? Відпо-
віді в КВК на ці запитання немає. Крім того, наведене визначення «виправлення» за допомогою залу-
чення неозначених форм дієслова, таких як «відбуваються», створюють», додають невизначеності 
процесу виправлення і дають підстави вважати, що виправлення – це той процес, який у межах про-
цесу виконання-відбування покарання ще далекий від завершення. При такому підході виправлення 
не можна розглядати як юридичний факт, оскільки юридичними фактами не можуть бути абстрак-
тні поняття, думки, зміни внутрішнього духовного життя людини. 

Як відомо, правове положення засуджених є системою нормативно закріплених суб’єктивних 
прав, законних інтересів і обов’язків засуджених. Тому включення у визначення основ правового по-
ложення засуджених (ч. 1 статті 7 КВК) слів, відповідно до яких держава забезпечує необхідні 
умови для виправлення і ресоціалізаії засуджених, є, очевидно, зайвим у визначенні основ правово-
го статусу засуджених, оскільки в даному контексті згадування для чогось виправлення й ресоціалі-
зації не несе в собі змістовного навантаження, не маючи до визначення правового статусу ніякого 
відношення. На цьому прикладі ще раз наочно можна переконатися, що мові КВК узагалі не прита-
манна чіткість, стислість, визначеність і точність викладу понять, як того вимагає юридична техніка. 

На жаль, у статтях 7 і 8 КВК не закріплене положення, відповідно до якого засуджений повинен 
визнаватися суб’єктом правовідносин у сфері виконання покарань. Здається, що це було б доцільно 
зробити, виходячи зі статті 6 Загальної декларації прав людини, яка проголошує, що кожна людина, 
де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб’єктності. 

Терміни «ресоціалізація», «соціальна адаптація», «реінтеграція», «соціальна реабілітація», «ді-
агностика», «заходи психотерапевтичного, психокорегуючого характеру», «локальне проживання» 
і т. ін., якими перенасичений КВК, дотепер були невідомі вітчизняному законодавству криміналь-
ного циклу. На наш погляд, уживання подібної термінології аж ніяк не сприятиме чіткості і ясності 
правового регулювання процесу виконання-відбування покарань, застосування державного приму-
су, спрямованого на обмеження прав і свобод засуджених, де повинні бути виключені будь-які не-
порозуміння. 

Не є цілком зрозумілим і виправданим прагнення ввести замість кримінально-виконавчих уста-
нов загального, посиленого, суворого й особливого режиму колонії мінімального, середнього й мак-
                                                        
441 Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. – К.: 
Сфера, 2002. - С.77. 
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симального рівня безпеки (ч. 4 статті 11 КВК), про які не згадується в КК. Більш послідовним було 
б впровадження поряд із уже законодавчо закріпленими кримінально-виконавчими установами 
відкритого типу (стаття 61 КК України), кримінально-виконавчих установ напіввідкритого і закри-
того типу. А щодо встановлення рівнів безпеки, то виникає питання: для кого безпека? Якщо мова 
йде про створення безпечних умов для засуджених до позбавлення волі, як це сказано в ч. 1 стат-
ті 7 КВК, то виникає ще одне питання: чому тоді більш максимальний рівень безпеки повинен 
бути для засуджених, що вчинили більш тяжкі злочини? 

Ще одне запитання виникає після порівняльного аналізу розходження кримінально-виконавчих 
установ, що існували до кінця 2003 р., за змістом режиму і виправних колоній за рівнем безпеки. Як-
що колишні кримінально-виконавчі установи різних видів режиму відрізнялися між собою за кате-
горіями осіб, що відбувають у них покарання, і елементами режиму (сума грошей, яку засуджені 
можуть використовувати на придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, кількість 
посилок (передач), то колонії різних рівнів безпеки відрізняються майже за тими ж показниками. Так 
у чому ж тоді зміст упровадження трьох рівнів безпеки замість звичних чотирьох режимів? Якщо в 
прагненні ще раз оголосити про «європейський вибір» України, то і за міжнародними стандартами 
режим є загальновживаним терміном. «Традиційно режим тримання означає, що установи поділя-
ються на категорії відповідно до якого-небудь одного типу режиму». «Режим тримання – це не прос-
то безпека в межах зовнішніх меж установи, але також ступінь свободи пересування ув’язнених»442. 

Отже, незрозуміло, якими міркуваннями керувався український законодавець, пропонуючи 
замінити «режим» «рівнем безпеки», адже за змістом вони не відрізняються. Крім того, законода-
вець України взагалі відмовився від згадування такої установи, як тюрма, пропонуючи для відбу-
вання покарання у виді позбавлення волі лише колонії, що повинні відрізнятися за «рівнем безпеки». 
Але колонія і рівень безпеки, як видається, речі несумісні, адже, як зазначив О. І. Бойцов, колоніст-
ському гуртожитку іманентно притаманний ряд легітимних чи завуальованих правообмежень, від-
сутніх при камерному тюремному триманні. Зокрема, він не забезпечує на належному рівні право 
засудженого на особисту безпеку і захист від посягань з боку інших засуджених на його життя і 
здоров’я, честь і гідність, права й законні інтереси, обмежує засудженого в праві вільно розпоряд-
жатися особистим часом, одержувати інформацію, що його цікавить, з каналів масової комуніка-
ції443. У зв’язку з цим видається, що лише тюремне тримання засуджених змогло б забезпечувати 
їхню особисту безпеку. 

Сумнівним є сформульоване в статті 16 КВК положення, відповідно до якого у виправних цент-
рах повинні відбувати покарання особи, засуджені за злочини середньої тяжкості. Сумніви вини-
кають у зв’язку з тим, що в кримінально-виконавчих установах відкритого типу (як це сказано в 
статті 61 КК України) повинні відбувати покарання особи, засуджені до обмеження волі на термін 
від одного до п’яти років. Злочинами ж середньої тяжкості є злочини, за які передбачене покарання 
у виді позбавлення волі на термін не більше п’яти років. Отже, український законодавець не бачить 
різниці між обмеженням і позбавленням волі. Однак аналіз ч. 2 статті 12 КК і частини 2 статті 61 КК 
України дозволяє зробити висновок, що в кримінально-виконавчих установах відкритого типу (чи 
у виправних центрах, як вони називаються в КВК) повинні відбувати покарання особи, яким при-
значене покарання саме у виді обмеження волі, тобто покарання більш м’яке, ніж позбавлення волі. 

Порівняльний аналіз ВТК України, Інструкції про порядок розподілу, направлення та переве-
дення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, затвердженої наказом Дер-
жавного департаменту України з питань виконання покарань від 16 грудня 2003 р., і КВК переко-
нливо свідчить на користь того, що більш зваженим і послідовним (ніж це передбачено статтею 16 
КВК) було б тримати в кримінально-виконавчих установах відкритого типу засуджених за злочини 
невеликої тяжкості, а в колоніях (за тією градацією рівнів безпеки, що передбачена КВК) мінімаль-
ного рівня безпеки чоловіків, засуджених за злочини середньої тяжкості, і жінок, засуджених до по-
збавлення волі на певний строк; у колоніях середнього рівня безпеки – чоловіків, засуджених до по-
збавлення волі на певний строк за тяжкі злочини, і чоловіків, що раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі, а також жінок, засуджених до довічного позбавлення волі; у колоніях максималь-
ного рівня безпеки – чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк за особливо тяж-
кі злочини, і засуджених до довічного позбавлення волі. 
                                                        
442 Див.: Як змусити стандарти працювати. Практичний посібник по ефективному застосуванню міжнародних тюремних 
правил. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – С. 135. 
443 Уголовное право на современном этапе: Проблемы преступления и наказания / Беляев Н. А., Глистин В. К., Орехов В. В. и 
др.; / Под ред. Беляева Н. А., Глистина В. К., Орехова В. В.. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та. 1992. – С. 538. 
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3.3. НЕДОЛІКИ КВК. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Якщо виходити з ч. 2 статті 51 КВК, де сказано, що на засуджених до арешту поширюються 
правообмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, що відбувають 
покарання у виді позбавлення волі, то арешт беззастережно можна визнавати різновидом позбав-
лення волі, що не відповідає статті 51 КК України, за якою арешт займає проміжне місце між кон-
фіскацією майна й обмеженням волі, тобто є покаранням більш суворим ніж конфіскація і більш 
м’яким ніж обмеження волі. Разом із тим, стаття 51 КВК, установлюючи для арештантів додаткові 
(порівняно з позбавленням волі) заборони на побачення й посилки (передачі), створює тим самим 
більш суворі умови відбування покарання, ніж це передбачено в колоніях максимального рівня 
безпеки. 

Далека від досконалості й стаття 53 КВК, яка передбачає, що «матеріально-побутове забезпе-
чення і медичне обслуговування засуджених до арешту здійснюється відповідно до норм, установле-
них для осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі». Така редакція ще раз дозволяє пе-
реконатися, що і за мікросоціальними умовами відбування покарання арешт прирівнюється в КВК до 
позбавлення волі. Разом із тим, КВК не вказує за якою ж з норм, передбачених для різних категорій 
позбавлених волі, повинні харчуватися засуджені до арешту. Може, це повинна бути норма харчу-
вання для осіб, що містяться в слідчих ізоляторах, оскільки арештних будинків в Україні не було 
й не має, а засуджені до арешту відбувають покарання в слідчих ізоляторах. А може, це повинна 
бути норма, що була передбачена для осіб, які трималися у тюрмі, адже сучасні умови відбування 
арешту реально більш суворі, ніж у в’язниці? Видається, що у статті 53 КВК необхідно було більш 
точно визначити, до яких категорій позбавлених волі прирівнюються засуджені до арешту в плані 
їхнього матеріально-побутового забезпечення. 

Незрозуміло, чим же все-таки керувався законодавець, коли у ч. 1 статті 59 КВК наділив засуд-
жених до обмеження волі правом мати при собі гроші, а у ч. 4 цієї ж статті заборонив засудженим 
до обмеження волі зберігати гроші, коли ж вони будуть виявлені в обмежених волі, то мають бути 
передані за рішенням суду в доход держави. То чи можуть обмежені волі мати при собі гроші й кори-
стуватися ними без обмежень чи ні? 

Ознайомлення з текстом КВК породжує сумніви щодо того, чи насправді його розробники нама-
галися взяти, як це було задекларовано, за основу пріоритет загальних прав і свобод людини, вста-
новлення системи соціальних і правових гарантій, що забезпечують правовий статус засуджених, 
приведення порядку й умов відбування покарання у відповідність до загальновизнаних міжнародних 
стандартів. Подібні сумніви виникають у зв’язку з тим, що порівняно з ВТК деякі статті КВК перед-
бачають для окремих категорій засуджених більш жорсткі умови відбування покарання. Зокрема, це 
стосується статті 69 КВК, де не вказується на можливість виїзду засуджених до обмеження волі за 
межі виправних центрів на період щорічної відпустки, як це було передбачено статтею 107-10 ВТК 
України. Більш суворими стали й умови відбування покарання для чоловіків, засуджених за тяжкі 
злочини, що відбували до кінця 2003 р. покарання в кримінально-виконавчих установах посилено-
го режиму. За статтею 18 КВК ці категорії засуджених до позбавлення волі повинні відбувати пока-
рання в колоніях середнього рівня безпеки, де умови відбування покарання є більш суворими, ніж у 
колишніх кримінально-виконавчих установах посиленого режиму. 

Хоча Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.) вказує на те, 
що позбавлення життя при запобіганні втечі людини, що законно перебуває під вартою, не є пору-
шенням права кожної людини на життя, однак, на наш погляд, українському законодавцю треба було 
враховувати, що в Україні після підписання при вступі в Раду Європи протоколу № 6 до Конвенції 
про захист прав людини та основних свобод від 28 квітня 1983 р. у зв’язку зі скасуванням смертної 
кари людей не можна позбавляти життя і за більш тяжкі злочини, ніж при втечі з місць позбавлення 
волі. Отже, наскільки виправданим є застосування зброї для позбавлення життя особи при втечі? 
Зважаючи на те, що «кожна людина має право на життя, на свободу й на особисту недоторканність», 
як це проголошено в статті 3 Загальної декларації прав людини, позбавляти людину життя за праг-
нення бути вільною – це вступати в протиріччя з принципом поваги до прав людини, що повинен 
був би бути принципом кримінально-виконавчого законодавства України і який український за-
конодавець не виявився спроможним сформулювати. Хоча прагнення позбавленого волі втекти на 
волю є протизаконним, однак при цьому прагнення бути вільним залишається природним правом 
людини. Всі особи, позбавлені волі, користуються правами людини й фундаментальними свободами, 



ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2004. ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 306

викладеними в Загальній декларації прав людини, як це зафіксовано в Основних принципах пово-
дження з ув’язненими. У зв’язку з цим видається, що авторитет України тільки б зміцнів, якби 
Україна як член Ради Європи виступила б з ініціативою, щоб держави-члени Ради Європи підпи-
сали Протокол до Конвенції про захист прав людини та основних свобод на зразок Протоколу 
№ 6, який би забороняв позбавляти життя людей при запобіганні втечі з місць позбавлення волі. 

На нашу думку, частини 5 і 6 статті 108 КВК вимагають уточнення для того, щоб було визна-
чено, у який же період можуть придбати засуджені продукти харчування і предмети першої потре-
би на визначені суми. 

Зі змісту статті 111 КВК видно прагнення звільнити установи Державного департаменту 
України з питань виконання покарань ще і від прокурорського нагляду, а не лише від судового 
контролю, що було зроблено 30 серпня 2001 р. з наділенням функціями правосуддя Комісії з пи-
тань розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (в’яз-
ниць) у виправно-трудові установи. Такий висновок можна зробити з того, що за ч. 3 статті 39-1 
ВТК дозвіл на короткостроковий виїзд, що надавав начальник виправно-трудової установи, узго-
джувався з прокурором. Відповідно до ч. 2 статті 111 КВК дозвіл на короткостроковий виїзд на-
чальнику колонії погоджувати з прокурором непотрібно, що, на нашу думку, буде знижувати га-
рантії дотримання принципу законності. 

Український законодавець, як здається, виявив деяку непослідовність, передбачаючи в одних 
випадках для осіб, що знаходяться в кримінально-виконавчих установах, можливість перегляду їх-
ньої кореспонденції, а в інших – ні. Так, кореспонденція осіб, засуджених до обмеження волі, і за-
суджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні (який є місцем позбавлення волі), пе-
регляду не підлягає, що, до речі, відповідає, положенням статті 31 Конституції України, яка кож-
ному гарантує таємницю листування. На відміну від цього ч. 3 статті 113 КВК указує на те, що 
кореспонденція осіб, позбавлених волі, підлягає перегляду, а це є не чим іншим, як прихованою 
формою цензури, яка згідно зі статтею 15 Конституції України заборонена. 

Розробники КВК задекларували його відповідність міжнародним стандартам поводження із 
засудженими. Однак те, що в статті 115 КВК установлено, що норма житлової площі на одного 
засудженого у виправних колоніях не може бути меншою трьох квадратних метрів, за умови, що 
засуджені розміщуються в житлових приміщеннях типу гуртожитку з локальним спільним прожи-
ванням, аж ніяк не відповідає рекомендаціям статті 9 Мінімальних стандартних правил поводжен-
ня з ув’язненими, де сказано, що «кожен позбавлений волі повинен мати окрему камеру чи кімна-
ту»444. При цьому Європейський комітет із запобігання катуванням і такого, що принижує гідність, 
поводження або покарання вказав, що житлова площа менше 7 м2 на ув’язненого перетворює умо-
ви його тримання на катування445. Так про яку відповідність міжнародним стандартам у даному 
випадку можна говорити? 

У статті 118 КВК особам, позбавленим волі, встановлений додатковий обов’язок працювати, хо-
ча в статті 107 «Права й обов’язки засуджених до позбавлення волі» такий обов’язок не передбаче-
ний. Слід сказати, що Конституція України також не передбачає обов’язок працювати, оскільки в 
статті 43 закріплене лише право на працю. Крім того, із редакції статті 118 КВК випливає, що 
обов’язку позбавлених волі кореспондує обов’язок адміністрації забезпечувати залучення засудже-
них до праці, що не зовсім відповідає теорії правовідносин, відповідно до якої обов’язку може проти-
стояти право і навпаки. Закріплення в статті 118 КВК обов’язку працювати зводить нанівець право 
«брати участь у трудовій діяльності» (стаття 107 КВК), оскільки, як писав О.І. Екімов, якщо право 
стає обов’язком, воно перестає бути власне правом. Мати право – означає мати можливість вибору. 
Той, на кого покладений даний обов’язок, такої свободи не має446. Далі. Закріплення обов’язку осіб, 
позбавлених волі, працювати в нормах КВК, що є процедурним нормативним актом, надає примусо-
вого характеру праці засуджених, а за статтею 43 Конституції України, яка взагалі забороняє приму-
сову працю, такою не є праця особи, здійснювана за рішенням суду. Оскільки рішення суду, яким 
би особа була зобов’язана працювати в місцях позбавлення волі, не виноситься, то і праця, зведе-
на в обов’язок КВК, здобуває ознаки примусової. Загальнообов’язковість праці в діяльності виправ-
них колоній є позаекономічним і позаправовим примусом до роботи, що є несумісним з конституцій-
ним принципом рівноправності. На цю обставину звернув увагу і В.С. Нерсесянц, який прийшов до 
                                                        
444 Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. – С. 63. 
445 Решения Европейского суда по правам человека. Дело «Калашников против России». – Донецк: Донецкий мемориал, 2002. – С. 19. 
446 Экимов А.И. справедливость и социалистическое право. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – С.84. 



ПРАВА В’ЯЗНІВ 

 307 

висновку, що той, хто не за своїм волевиявленням зобов’язаний працювати, хто буде працевлашто-
ваний примусово (у даному випадку не має значення – у якості засудженого чи ні), той звичайно не 
може розглядатися ні як суб’єкт права на еквівалентну оплату його примусової праці, ні як суб’єкт 
права взагалі447. У зв’язку з цим, на наш погляд, редакцію ч. 1 статті 118 КВК варто було б змінити, 
вилучивши першу частину речення, замість якої може бути закріплене положення, що загалом від-
повідало би п. 8 Основних принципів поводження з ув’язненими, а саме: «Необхідно створювати 
умови, що дають особам, позбавленим волі, можливість займатися корисною оплачуваною пра-
цею, за рахунок якої вони зможуть поліпшити свої матеріально-побутові умови і надавати фінан-
сову допомогу своїм родинам і родичам»448. 

Те, що в статтях 107 і 119 КВК особам, позбавленим волі, не передбачене право на відпустку, 
означає не що інше, як ігнорування не лише статті 45 Конституції України, де закріплене право кож-
ного працюючого на щорічний відпочинок, але й те, що український законодавець не взяв до уваги 
рекомендації, що містяться в статті 70. 2 Європейських тюремних правил, відповідно до яких про-
грами виправного впливу повинні передбачати умови надання відпустки з місць позбавлення волі449. 

Незрозумілою є редакція ч. 4 статті 122 КВК, відповідно до якої засуджені, що втратили праце-
здатність під час відбування покарання, мають право на пенсію і компенсацію шкоди лише після зві-
льнення від відбування покарання. У зв’язку з цим виникає запитання, а за рахунок яких коштів ці 
особи зможуть придбати продукти харчування і предмети першої необхідності за умови, якщо під 
час відбування покарання була втрачена працездатність, а призначення пенсії буде відстрочено до 
моменту звільнення? При цьому на особовому рахунку в непрацездатної особи не буде і коштів, за-
роблених у місцях позбавлення волі. Пенсія могла б стати такому засудженому основним джере-
лом для придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності. У цьому випадку для то-
го, щоб мати можливість зробити покупки в магазині, засудженому хіба що залишиться сподівати-
ся на щасливий випадок у вигляді поштового переказу від того чи іншого благодійника, що є 
доволі примарним. 

Не вирішеним у такій редакції є питання щодо пенсійного забезпечення осіб, що досягли пен-
сійного віку в період відбування покарання. Якщо на них буде поширюватися ч. 3 статті 122 КВК, то 
як же тоді бути зі статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», відповідно до якої до 
стажу роботи, що дає право на пенсію, зараховується праця ув’язнених за умови сплати ними страхо-
вих внесків? Чому праця осіб, позбавлених волі, зараховується до стажу, що дає право на пенсію, а 
власне право на пенсію за КВК виникає лише після звільнення від відбування покарання? І це за 
умови, що в ч. 1 статті 8 КВК право на одержання пенсій віднесено до основних прав засуджених. 

Оголосивши свою прихильність міжнародним стандартам поводження з ув’язненими, розробни-
ки КВК у ч. 1 статті 132, де передбачене таке стягнення, як «призначення на позачергове чергування 
по прибиранню приміщень і території колонії», ще раз проігнорували рекомендації, що містяться в 
ч. 1 статті 28 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, відповідно до якої 
ув’язнених не слід карати в дисциплінарному порядку роботою по обслуговуванню самої установи. 

У статті 133 КВК дається визначення злісного порушника встановленого порядку відбування 
покарання. Тим самим пропонується оцінювати не поведінку засудженого, а приклеювати особі яр-
лик злісного порушника режиму. Якщо виходити з того, що законодавець відмовився від визнання 
особи особливо небезпечним рецидивістом для того, щоб давати оцінку, кримінально-правову квалі-
фікацію за вчинене, за суспільно небезпечне діяння, а не за особливо небезпечний стан особистості, 
то, як видається, за аналогією, якщо бути послідовним, у статті 133 КВК можна було дати визна-
чення саме злісного порушення режиму, а не злісного порушника встановленого порядку відбуван-
ня покарання. Тим більше, що визначення злісного порушника режиму встановленого порядку від-
бування покарання в статті 133 КВК не стало перешкодою для того, щоб у ч. 7 статті 134 передбачи-
ти застосування стягнення за злісне порушення встановленого порядку відбування покарання. Утім, 
з позицій теорії нового соціального захисту, що знайшла своє втілення в нормах КВК України, за-
лучення до відповідальності засудженого за небезпечний стан особистості як злісного порушника 
встановленого порядку відбування покарання є цілком природним. 

Слід сказати, що викликає подив позиція українського законодавця, який знає, що стаття 44 Кон-
ституції України гарантує право працюючим на страйк, але відносить засуджених, що припинили 
                                                        
447 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 149. 
448 Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. – С. 77. 
449 Там же. – С. 242. 
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роботу з метою вирішення трудових та інших конфліктів до злісних порушників режиму відбуван-
ня покарання. Можна сказати, що, створюючи погрозою застосування заходів дисциплінарної і мате-
ріальної відповідальності перешкоду участі засуджених у страйку, український законодавець зму-
сить адміністрацію колоній балансувати на грані фолу, оскільки перешкоджання участі в страйку при 
відповідних умовах можна буде кваліфікувати як злочин, передбачений статтею 174 КК України. 

У статті 97 КВК термін тримання засудженого у відділенні посиленого контролю не визначений 
і це, не дивлячись на те, що там установлюється режим, передбачений для тримання засуджених у 
виправній колонії максимального рівня безпеки, тобто режим, аналогічний тому, що був встановле-
ний у кримінально-виконавчій установі особливого режиму. Про це, зокрема, свідчать: сума грошей 
(70% мінімального розміру заробітної плати), яку засуджені можуть витрачати на придбання продук-
тів харчування і предметів першої потреби; можливість одержувати щомісяця короткострокове й 
один раз на три місяці тривале побачення; а також те, що засуджені можуть одержувати протягом ро-
ку п’ять посилок (передач) і дві бандеролі. Але якщо це таке своєрідне втілення розроблювачами 
КВК принципу безмежного гуманізму, то чому за ВТК 1970 р. переведення у приміщення камерного 
типу в кримінально-виконавчій установі було можливим на строк до 6 місяців? Строк же тримання 
засуджених у відділенні посиленого контролю є невизначеним, оскільки за статтею 97 КВК засу-
джений може бути там доти, поки не буде реалізована «спеціальна індивідуальна програма, що пе-
редбачає заходи індивідуально-виховного, психотерапевтичного, психокорегуючого характеру». Як-
що в українському законодавстві й надалі буде втілюватися концепція «нового соціального захисту», 
то у подальшому залишиться лише один крок, щоб узагалі застосовувати до засуджених необмежені 
вироки. Віхами на шляху до цієї мети є вже те, що: 

1) у судів відібрана можливість визначати види кримінально-виконавчих установ, що завжди бу-
ло складовою функції правосуддя; 

2) тепер за ч. 2 статті 65 КК України особі може бути «призначене покарання, необхідне й доста-
тнє для її виправлення та попередження нових злочинів». 

Таким чином, залишається лише надати виправним установам право тримати там засуджених 
доти, поки не буде реалізована «спеціальна індивідуальна програма, що передбачає заходи індивіду-
ально-виховного, психотерапевтичного, психокорегуючого характеру». 

Редакція статті 136 КВК викликає запитання, чи є вичерпним перелік випадків, коли засуджені 
«повинні відшкодувати збитки, заподіяні колонії, і додаткові витрати, пов’язані з припиненням утечі 
засудженого, лікуванням засудженого, що навмисне заподіяв собі тілесні ушкодження»? Адже коло-
нія може понести й інші додаткові витрати, наприклад, пов’язані з припиненням масових завору-
шень, чи при застосуванні карантинних заходів у випадку, якщо засуджений став джерелом епідемії в 
колонії, чи ж у зв’язку з похороном засудженого, що покінчив життя самогубством тощо. Хто й у 
якому порядку повинен відшкодовувати ці та інші збитки, заподіяні колонії, якщо стаття 136 КВК мі-
стить вичерпний перелік? 

Стаття 137 КВК передбачає, що «матеріальні збитки, заподіяні державі засудженими під час від-
бування покарання, стягуються з їхнього заробітку за постановою начальника колонії». На наш по-
гляд, відшкодування матеріальних збитків, заподіяних засудженими, за постановою начальника ко-
лонії може мати місце лише у випадку, якщо збиток був заподіяний у процесі виконання трудових 
обов’язків. Якщо такий збиток був заподіяний, то начальник колонії, що є одночасно й директором 
підприємства, має всі повноваження застосувати норми законодавства про працю. Однак в інших ви-
падках, якщо збиток може бути відшкодований за підставами, встановленими цивільним законодав-
ством, начальник колонії повинен зробити так, як це передбачено Цивільно-процесуальним кодексом 
України, тобто подати цивільний позов до суду. Запропонована українським законодавцем редакція 
статті 137 не поширює юрисдикцію суду на колонії, оскільки під час відбування покарання збиток 
може відшкодовуватися в порядку, визначеному цією статтею КВК. Лише після звільнення засу-
дженого, як це зазначено в ч. 7 статті 137 КВК, можливе стягнення за рішенням суду збитків, не 
відшкодованих під час відбування покарання. Таким чином, запропонований порядок відшкодування 
збитків лише за постановою начальника колонії суперечить статті 124 Конституції України, відпові-
дно до якої юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 

Можливо, лише українському законодавцю відомо, наскільки відповідає статті 24 Конституції 
України, що декларує матеріальну й моральну підтримку материнства й дитинства, положення ч. 1 
статті 141 КВК, у якій сказано, що жінки, засуджені до позбавлення волі на термін більше п’яти років 
за навмисні тяжкі й особливо тяжкі злочини, не можуть поміщати своїх дітей у будинок дитини, 



ПРАВА В’ЯЗНІВ 

 309 

де створюються умови, необхідні для нормальної життєдіяльності і розвитку дитини. Виходить, що 
на таких матерів не поширюється дія ч. 3 статті 141 КВК, тобто вони не можуть бути направлені в ті 
колонії, де є будинок дитини, де «забезпечуються умови, необхідні для нормальної життєдіяльності і 
розвитку дитини». У зв’язку з цим виникає запитання, чому дитина позбавлена умов, необхідних для 
нормальної життєдіяльності і розвитку? Чому дитина повинна страждати за те, що її мати засуджена 
до позбавлення волі на термін понад п’ять років? Досить своєрідне розуміння мети «захисту інтере-
сів особи, суспільства і держави», задекларованої в ч. 1 статті 1 КВК. 

Далека від досконалості й редакція статті 143 КВК, оскільки формальна відмова від виховних 
колоній посиленого режиму не привело до того, щоб за всіма елементами режиму виховні колонії, 
про які мова йде в КВК, відповідали колишнім виховно-трудовим колоніям загального режиму. Зок-
рема, це стосується такого елемента режиму, як отримання посилок (передач), тому що у ВТК зага-
льного режиму вихованці мали право отримувати 10 посилок (передач), а за статтею 143 КВК – 9. 

У частині 1 статті 148 КВК йдеться про «закріплення результатів виправлення». У зв’язку з цим 
виникає питання, про які результати можна вести мову, якщо виправлення у статті 6 КВК визначене 
як «готовність», а готовність – це стан, що передує досягненню результату? 

У статті 151 КВК установлюється порядок і умови виконання і відбування покарання у виді до-
вічного позбавлення волі, що за елементами режиму не відрізняються від тих, що були створені у 
тюрмах для даної категорії засуджених. Разом із тим, умови тримання в колоніях максимального рів-
ня безпеки осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, є більш жорсткими, ніж для інших кате-
горій осіб, що відбувають покарання в даних виправних колоніях. У зв’язку з цим постає запитання, а 
чи не було б доцільним указати в статтю 151 КВК, що особи, засуджені до довічного позбавлення во-
лі, тримаються у дільницях посиленого контролю колоній максимального рівня безпеки? 

Далі. У частині 1 статті 151 КВК сказано, що засуджені, які відбувають довічне позбавлення во-
лі, розміщаються в камерах, як правило, по дві особи. Такий підхід дозволяє зробити висновок, що 
український законодавець не взяв до уваги рекомендації, що містяться в статті 9 Мінімальних стан-
дартних правил поводження з ув’язненими, де сказано, що «розміщати двох ув’язнених в одній і тій 
же камері чи кімнаті є небажаним450. 

Як видається, встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць по-
збавлення волі (стаття 158 КВК), цілком вписується в теорію «нового соціального захисту», що 
знайшла своє втілення в нормах і інститутах КВК України, з її постулатами про необхідність за-
стосування превентивних заходів за небезпечний стан особистості. Але при цьому встановлення 
адміністративного нагляду суперечить принципу справедливості, закріпленому в статті 5 КВК. 
Принцип справедливості в кримінально-виконавчій діяльності ґрунтується на домірності пока-
рання вчиненому злочину. Це означає, що державний примус при застосуванні покарання пови-
нен бути обмеженим тими рамками, що були визначені в справедливому вироку суду. Застосу-
вання державного примусу понад той, що був визначений вироком, суперечить принципу спра-
ведливості, поширюючи примус за межі покарання. Такий висновок дозволяє зробити 
визначення поняття адміністративного нагляду як системи тимчасових примусових профілакти-
чних заходів нагляду й контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі. З цього випливає, що адміністративний нагляд є тим самим додатковим примусом, застосо-
вуваним за межами покарання, яке у свою чергу визначено в ч. 1 статті 50 КК України як приму-
совий захід. 

Крім того, необхідно звернути увагу й на те, що обмеження прав і свобод засуджених відповідно 
до ч. 3 статті 63 Конституції України може бути визначено законом і установлено вироком суду, а не 
постановою судді про встановлення адміністративного нагляду. 

Сумнівним видається формулювання статей 160 і 161 КВК, де мова йде про те, що за особами, 
достроково звільненими від відбування покарання, встановлюється нагляд громадських організацій і 
трудових колективів, і з ними проводиться виховна робота. У такій редакції незрозуміло, здійснюва-
ти виховну роботу зі звільненими – це право чи обов’язок громадських і трудових організацій. 
У статтях 161-162 КВК не встановлений обов’язок засуджених перебувати під контролем, не визна-
чений і обов’язок громадських організацій і трудових колективів здійснювати контроль за достроко-
во звільненими. 

Аналізуючи в цілому регулювання взаємовідносин засудженого та адміністрації, констатуємо, 
що засуджений повністю знаходиться під владою адміністрації УВП, на дії якої він навіть поскар-
                                                        
450 Там же. – С.63. 
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житися не зможе. Невипадково жодна скарга до правозахисних недержавних організацій на умо-
ви утримання в УВП чи СІЗО, на дії адміністрації не приходила законним шляхом, а тільки, як 
кажуть, «через свободу», минаючи обов’язковий перегляд кореспонденції представником адміні-
страції. 

Загалом, незважаючи на деякі позитивні моменти, можна зробити висновок, що КВК потре-
бує суттєвої переробки – як на концептуальному рівні, так і в деталях. Цього могло б не статися, 
якби ставлення до підготовки цього важливого законодавчого акту було іншим. На жаль, було 
відсутнє колективне обговорення відповідного законопроекту, яке б передувало внесенню його на 
розгляд Верховної Ради, не враховувалася громадська думка, не було кваліфікованої оцінки проекту 
КВК фахівцями в галузі кримінально-виконавчого права, широка громадськість так і не була з ним 
ознайомлена. 

4. УМОВИ УТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ. ПРИКЛАДИ 

На жаль, багато які гарантії прав в’язнів, що декларувалися в КВК, були зведені нанівець 
підзаконними актами Департаменту, зокрема Правилами внутрішнього розпорядку (ПВР) уста-
нов виконання покарань, затверджених наказом Департаменту №275 від 25 грудня 2003. 

Як вже зазначалося, навіть на рівні КВК порушувалася теза п.2 статті 7 КВК, що засуджені 
користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, визначених закона-
ми України та КВК і встановлених вироком суду. Детальна і, я би сказав, дріб’язкова регламен-
тація життя в’язнів суттєво суперечить цій декларації. Так, тримання у дільниці ресоціалізації, за 
свідченнями засуджених, всупереч статті 96 КВК відбувається в локальних секторах, кожен з 
яких знаходиться під замком. Виникає питання, що ж це за ресоціалізація? Норми статті 129, що 
гарантують право засуджених розпоряджатися своїм вільним часом на власний розсуд і вказу-
ють, що він повинен тривати не менше двох годин на добу, перекреслюються пп.18,23 ПВР, згі-
дно з якими засуджені мають право на щоденну прогулянку тривалістю одна година. Отже, засу-
джені вже не можуть використати дві години вільного часу для прогулянки на свіжому повітрі. І 
такі приклади можна наводити й далі. Як свідчать в’язні КВУ №88 в Орехово (Запорізька об-
ласть), дільниці посиленого контролю перетворюються на дільниці тюремного режиму, доброві-
льні масові заходи перетворюються на обов’язкові, безкінечні перевірки протягом дня перерос-
тають буквально в катування, скарги на адміністрацію надіслати не можна, як не можна і зверну-
тися до суду451. 

Наведемо лист в’язня КВУ №58 (Ізяслав Хмельницької області) мовою оригіналу, зберігаючи 
його стилістику. 

«Приблизно в 11 годині дня за київським часом 30 травня 2001 р. у камері, де утримувалися 
ув’язнені, увірвалися бійці спецназу і прикладами автоматів позбивали засуджених на підлогу. 
Ув’язнених, які лежали, бійці спецназу топтали ногами і тих, хто, на їхню думку, не так лежав, 
били автоматами і змушували приймати відповідні їх інструкціям пози. Після цього, засудже-
них по одному піднімали з підлоги і змушували бігти через стрій бійців спецназу, що вшикувалися 
по обидва боки коридору і били їх кийками. Потім ув’язненні були вистроєні в коридорі установи, 
а бійці спецназу разом з посадовими особами установи змусили їх повністю роздягнутися, повер-
нутися до стіни і стояти, розставивши ноги, майже сідаючи на підлогу у положенні «шпагат». 
Бійці спецназу підходили позаду до засуджених, на яких указували посадові особи установи, і нано-
сили удари по різних частинах тіла (м’язах ніг, нирках, печінці, хребту). Потім змусили ув’язнених 
присідати і при цьому квакати. У момент, коли відбувалося описане вище, частина бійців спец-
назу в камері, де утримувалися засуджені, зробили повний погром. Особисті речі ув’язнених ви-
валювалися із сумок у загальну купу на підлозі, по цих речах бійці спецназу тупцювали ногами, і 
частина цих речей зробилося непридатними. Засуджених, що знаходяться в коридорі, по коман-
ді адміністрації знову змусили бігти через стрій бійців спецназу, але вже голих. При цьому сол-
дати наносили удари кийками по тілах ув’язнених, поки ті не вбігали в камеру, що вже була по-
громлена. Побиття супроводжувалося цинічним сміхом тих, хто все це задумав і проводив. Опи-
саній процедурі були піддані близько 120 засуджених, що відбували покарання у в’язниці. Акція 
залякування проводилася поетапно, окремо з кожною камерою. 
                                                        
451 «Франт», м.Купянськ, №35, 26 серпня 2004 р.  
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Після закінчення описаних катувань, представники адміністрації – підполковник Захаров, 
майор Мазепа й інші – пройшли по камерах і заявили, що ці навчання проводилися за погоджен-
ням із прокуратурою і Департаментом виконання покарань. Якщо в кого-небудь із засуджених є 
скарги, то вони готові їх вислухати (а в цей час бійці спецназу знаходилися в коридорі в дверях 
камер). Природно, всі ув’язнені змушені були промовчати, щоб, не дай Боже, не повторилося те, 
що відбулося. 

29 січня 2002 року в установу ЗВК-58 знову був введений спецпідрозділ швидкого реагування, 
що за вказівкою адміністрації жорстоко бив усіх засуджених, що утримуються на строгому 
режимі, а також відбувають покарання в тюремному режимі. Приблизно в 10 годин ранку 
29.01.2002 р. озброєні автоматами солдати підрозділу швидкого реагування, роблячи постріли 
холостими патронами, уривалися в камери, викидали засуджених у коридор, де били їх, знущалися 
з них, примушуючи говорити про себе речі, що принижують їхню честь і гідність. Тих, хто від-
мовлявся, – били особливо жорстоко. Багатьом засудженим заподіяли сильні тілесні ушкоджен-
ня. Так, Павлусику Олександру, Батанову Валерієві, Костенко Сергієві поламали ребра, у зв’язку 
з чим вони тривалий час знаходилися у важкому стані. Костенко Сергій, щоб припинити побит-
тя, порізав собі на руках вени, але це лише ще більше озлобило тих, що б’ють, і Костенко ледве 
живого кинули назад у камеру. 

Солдати спецпідрозділу поставили мене навитяжку до стінки і завдавали ударів кийками по 
ногах, нирках, печінці, змушуючи говорити, що я не буду порушувати режим утримання (малося 
на увазі відправлення скарг на адміністрацію). Змушували вимовляти слова клятви, що принижу-
ють мою честь. Коли я відмовився говорити необхідне, мене забили до втрати свідомості і кину-
ли в камеру. 

Цій процедурі були піддані всі ув’язнені, що знаходилися 29.01.2002 р. у камерах строгого 
режиму. Приблизна кількість засуджених – 80 чоловік. 

Також були побиті засуджені з камер тюремного ув’язнення (з першої по 16-у), загальною 
кількістю близько 100 чоловік. Але в тих камерах побиття проходило вибірковим методом. Ув’яз-
нених одних камер били більш жорстоко, а інших – менш. Адміністрація давала вказівки, до кого 
і як застосовувати силу. 

Усе викладене мною було здійснено в присутності трьох прокурорів по дотриманню за-
конності в установах виконання покарання. Я особисто бачив прокурора Волкова Е.О., Ста-
сюк В.Л. (його помічник), а прізвище третього не знаю, але, по слухах, це був представник 
прокуратури Хмельницької області. 

Адміністрація установи заявила засудженим, що ця акція була проведена за розпоряджен-
ням Держдепартаменту виконання покарання України і погоджена з прокуратурою Хмельниць-
кої області. 

Після побиття нам сказали, що тепер будуть проводити таку «профілактику» регулярно. 
Відразу почали посилювати режим тримання. Хочу розповісти про 58-у колонію і колонії області 
те, що мені відомо від інших осіб, щоб ви мали ясність щодо того, що там відбувається. А почну 
із самого початку і пару слів приділю історії табору №58, про яку довідався від тих, хто тут 
сидів з часів комуністів. 

Цей табір існує дуже давно і при Союзі був одним із самих беззаконних. Люди розповідали, 
що життя людини тут коштувало пачку сигарет і пачку чаю. Начальство знищувало неугодних 
шляхом підкупу інших засуджених, шляхом плетива інтриг серед ув’язнених, що призводили до 
розборок і різанини. А також просто піддаючи засуджених постійному теророві у виді дисцип-
лінарного переслідування з переведенням в одиночний ізолятор і т.д. Після цього люди ламалися 
духовно і починали співробітничати з адміністрацією або здобували серйозні захворювання, піс-
ля чого вже не представляли ніякого інтересу для начальства. І хоча часи змінилися і такого 
відкритого терору тут не спостерігається, адміністрація залишилася та ж. І тепер уже тає-
мно робить свої темні справи. 

Засуджені, прибулі з колонії №98 (місто Клементовичи, Шепетівський район, Хмельницька 
область), розповідали, що в листопаді-грудні 2001 року туди також уводилися війська спецназу, 
що знущалися з ув’язнених. Засуджених били, а потім по одному заводили в закрите приміщення, 
де зачитували нібито винесений їм смертний вирок, а потім з автоматів стріляли по них холо-
стими патронами. 

У 69-у колонію в Полтавській області регулярно раз на місяць приїжджають бити. Ті люди, 
що приходять відтіля, вже звикли до подібного поводження і мовчать. Один ув’язнений писав ме-
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ні, що з початку року в них почали все робити жорсткішим, а перед виборами припинили. Жінки 
писали те ж саме. Я листи ці зберіг. Думаю, що від президента йшов указ такий по відомствах, 
тому що і прокурори задіяні були. Я відправив генеральному прокуророві скаргу на все це, але не 
знаю, чи дійшла вона?» 

На жаль, ми можемо навести ще багато таких листів, надісланих поза цензурою установи, де 
йдеться про побиття засуджених. Адміністрація установ стверджує, що це вигадки, а перевірити ці 
скарги ми не маємо можливості. Проте, насторожує та обставина, що з різних регіонів України з рі-
зних установ виконання покарань незнайомі один з одним люди описують ті самі ситуації. 

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Законодавчо обмежити терміни перебування під вартою на всіх стадіях розслідування і 
судового процесу, зокрема, знизити максимальний термін попереднього ув’язнення з 18 до 9 міся-
ців і обмежити сумарний час перебування під вартою у період слідства і суду до двох років, піс-
ля чого перебування під вартою повинно бути замінене на інший запобіжний захід, який не при-
пускає позбавлення волі; 

2. Провести міжнародну експертизу проекту Кримінально-виконавчого кодексу та інших ак-
тів кримінально-виконавчого законодавства на відповідність до практики Європейського суду з 
прав людини і норм права Європейського Союзу з залученням іноземних фахівців. 

3. Провести експертизу українського кримінально-виконавчого законодавства на відповід-
ність до стандартів КЗК з перевіркою виконання рекомендацій КЗК, даних українському урядові 
в доповідях про періодичні відвідини України у 1998, 1999, 2000 та 2002 р.р. 

4. Прийняти зміни до Кримінально-виконавчого кодексу з метою його приведення у відпові-
дність до міжнародних стандартів для установ виконання покарань. 

5. Негайно створити в декількох СІЗО спеціальні дільниці для утримування обвинувачених, 
хворих на туберкульоз, і відповідно змінити спільний наказ Департаменту з питань виконання по-
карань і Міністерства охорони здоров’я України №3/6 від 18 січня 2000 року, наказ Департаменту 
№192-2000 і вказівку Департаменту №24/44 від 3 січня 2003 року . 

6. Змінити судову практику, набагато ширше застосовувати міри покарання, не пов’язані з 
позбавленням волі; 

7. Ввести до програми професійної підготовки співробітників кримінально-виконавчої сис-
теми курс прав людини, і зокрема, вивчення документів про катування і жорстоке поводження. 

8. Розширити правові основи судового і цивільного контролю за діяльністю правоохоронних 
органів.
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XXII. ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
(ОКРЕМІ АСПЕКТИ)452 

У статті 3 Конституції України наголошується: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». 

Звичайно, кожному зрозуміло, що специфіка військової служби передбачає деякі обмежен-
ня прав, але обмеження повинно бути обґрунтованим і здійснюватися за Конституцією та Закона-
ми України. 

Конституційним є тільки обмеження права військовослужбовців на створення політичних 
партій та права на підприємницьку діяльність. Всі інші обмеження прав людей в погонах є не-
конституційними. 

Проведене нами соціологічне дослідження вказати РЕСПОНДЕНТІВ та кількість опитаних і 
на якій території ставлення призовників до військової служби показало наступне: 

– 35% призовників негативно ставляться до армії; 
– 40% морально не готові служити в армії; 
– у 16% служба викликає почуття страху і туги; 
– 35 % відповіли, що у них змішане почуття; 
– і лише 14 % стверджували, що майбутня служба викликає у них почуття гордості. 
– При цьому 40% всіх опитаних морально не готові служити в армії. 
Було в наших анкетах питання «Що тебе найбільше тривожить у майбутній службі?» Відповіді: 
– відсутність особистої свободи – 32%; 
– матеріально-побутові умови – 17%; 
– нестатутні відносини – 26%. 
Близько 34 % не вважають себе патріотами України, 21 % – вважають себе патріотами, 44 % – 

сумніваються, і в той же час, якби армія була професійною, в ній хотіли б служити, а 54 % опиту-
ваних, а все одно не хотіли б – 25%. 

Висновки з цього можна зробити доволі оптимістичні: в Україні є достатньо юнаків, які хоті-
ли б стати захисниками держави на професійній основі, але умови служби їх ще лякають. 

1. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРИЗОВУ 

Призов на військову службу здійснює місцева влада через призовні комісії, розміщення і ор-
ганізація роботи яких покладається на військові комісаріати. 

Військові комісаріати знаходяться на перехресті людських доль. З військкомату починається 
перший крок молодої людини до самостійного життя, сюди ж і повертається молода людина після 
служби в армії вже в якості резерву. 

Тому на перше місце роботи військкоматів виходить здійснення комплексу заходів щодо 
ефективного забезпечення підготовки громадян до військової служби, соціально-психологічного 
супроводу їх протягом усієї служби шляхом встановлення зворотного зв’язку з військовими час-
тинами, окремо з військовослужбовцями, членами їхніх сімей та участі в соціальній адаптації пі-
сля звільнення у запас. 

Чи сумлінно виконують військові комісаріати свої обов’язки? 
Уже в 17 років юнаки, згідно із Законом України «Про загальний військовий обов’язок та 

військову службу», повинні мати юридично оформлений статус, який їм надано державою, шля-
                                                        
452 Підготовлено Харківською та Дніпропетровською спілками солдатських матерів. 
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хом приписки до призовних дільниць, а в подальшому і через призов на строкову військову 
службу. З боку держави для закріплення цих правовідносин виступає високопрофесійний персо-
нал, який представляють державні чиновники, працівники військкоматів, призовна комісія, кад-
рові офіцери. І не завжди інтереси призовників співпадають з інтересами представників дер-
жави. Останні, в більшості випадків, вважають призовників людьми без особистих проблем і, 
виходячи з цього відносяться до них, як до суб’єктів, що тільки завжди щось винні і зо-
бов’язані державі, не враховуючи при цьому їхніх прав, які саме держава повинна їм забезпечи-
ти. У Законі «Про загальний військовий обов’язок та військову службу» нічого не вказано про те, 
що конкретно визначеними особами повинні вивчатися проблеми призовника та при необхіднос-
ті вирішуватися, як не визначено і те, де призовник може, при необхідності, отримати правову 
допомогу 

Що потрібно розуміти під правовою допомогою? Це перш за все – надання консультацій і 
роз’яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок щодо законодавства, складання заяв, 
скарг та інших документів правового характеру, здійснення представництва в суді, інших держа-
вних органах, перед громадянами та юридичними особами, виконання обов’язків відповідно до 
Кримінально-процесуального та цивільно-процесуального законодавства. 

Порядок роботи з юнаками під час приписки та призову розкривається в «Положенні про 
підготовку і проведення призову громадян України», затвердженому наказом Міністра оборони. 
Виходячи зі змісту Положення, з призовниками повинна проводитися різнобічна робота з роз’я-
снення йому особливостей його статусу та вивчення його як особистості. В Положенні є цілий 
розділ, який має назву: – «Вивчення особистості призовника». 

У ньому визначено, що вивчення особистості призовників здійснюється на підставі планомі-
рного накопичення у військових комісаріатах відомостей про їх ділові, моральні і психологічні 
якості, стан здоров’я, фізичний розвиток, загальноосвітню і спеціальну підготовку та сімейний 
стан. Але нормами Положення ні на одну посадову особу не покладений прямий обов’язок орга-
нізовувати та здійснювати роботу щодо вирішення тих проблем, які є у призовника, або хоча би 
надавати допомогу йому у цьому. 

Потрібно визначити таку сторону вивчення особистості, як ознайомлення з її конкретними 
проблемами, що, на думку призовника, будуть йому заважати виконувати військовий обов’язок. 
І ці проблеми повинні фіксуватися особисто призовником, або його батьками, в його особистій 
справі. Треба зауважити також, що згідно з Сімейним кодексом України законними представни-
ками неповнолітніх є батьки, які захищають їхні права та інтереси, а у відповідності з цивільним 
кодексом дієздатність громадян, тобто здатність своїми діями набувати цивільних прав і створю-
вати для себе цивільні обов’язки виникає у повному обсязі з настанням повноліття. Так от, цю 
молоду людину викликають на підставі закону до військкомату в 17 років (за рік до настання по-
вноліття), щоб юридично закріпити її зобов’язання перед державою. Закон не визначає місце ба-
тьків при цьому. Хоча всі ми знаємо, що у випадку виникнення проблем, як з призовниками, так і 
з солдатами строкової служби, у більшості випадків до їх вирішення залучаються батьки. Вихо-
дить так, коли юнак призивається до лав Збройних Сил, держава з батьками не радиться, до їх 
думки не прислуховується, а коли виникають проблеми з військовослужбовцем, то їх виклика-
ють до військкоматів та військових частин і просять допомогти. 

Наступним етапом виконання військового обов’язку є проведення призову громадян на 
строкову військову службу. Призиває на військову службу влада, а не військові, бо призовник 
людина цивільна, поки немає рішення про його придатність до військової служби, з яким він ще 
може не погодитися і оскаржити в установленому порядку. Для цього в районах утворюються 
призовні комісії в складі голови комісії – заступника голови відповідної Ради народних депута-
тів, члени комісії – районний військовий комісар, заступник начальника районного відділу внут-
рішніх справ, лікар, який організовує роботу медичного персоналу для медичного огляду призов-
ників профільними фахівцями-медекспертами, фахівець з фізичного виховання, секретар комісії, 
представники товариства сприяння обороні України, інших організацій, підприємств і установ 
(окрім військового комісара всі особи – цивільні). Серед повноважень та обов’язків комісії також 
конкретно ні на кого не покладений прямий обов’язок щодо допомоги призовникам у вирішенні 
їхніх проблем. 

Тільки визначено, що члени призовної комісії уточнюють у призовника склад сім’ї, матеріа-
льне становище, житлові умови, його заробіток і заробіток членів сім’ї, якщо вчиться, то де і на 
якому курсі, місце, посаду і стаж роботи, виробничі показники, за якою спеціальністю пройшов 
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підготовку в навчальній організації ТСОУ, в професійному навчально-виховному закладі, чи по-
требує допомоги сім’я, якщо він буде призваний на строкову службу. Потрібно не тільки уточ-
нювати наявні проблеми, а і допомагати у їх вирішенні призовникам та їхнім сім’ям. 

Обов’язки конкретних посадових осіб державних органів, саме них, а не членів призовних 
комісій, по уточненню проблем призовників та допомозі у їх вирішенні, повинні бути визначені 
Законом, а не наказом Міністра оборони України, так як Міністр не має ні прав, ні можливості 
для проведення цієї роботи, оскільки по-перше – призовник є цивільною особою, а по-друге – 
Міністерство Оборони не буде мати відношення до тих юнаків , які призиваються для проход-
ження служби у військах Міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки України (СБУ), 
прикордонних військах та військах Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС). 

Ніяким документом не регламентується порядок надання, у разі необхідності, призовникам 
консультацій з юридичних питань чи порядку застосування чинного законодавства. Бувають ви-
падки, коли призовникові необхідно звертатися до кваліфікованого юриста чи адвоката. Але чо-
му громадянин, який з урахуванням нинішніх реалій, у більшості випадків призивається не доб-
ровільно, бо закон не надає йому права вибору, служити чи ні, повинен ще наймати кваліфікова-
ного юриста, щоб той допоміг йому вирішити певні проблеми, пов’язані з його призовом? Якби 
він ішов до армії добровільно, то було б зрозумілим те, що він самостійно шукає юриста та опла-
чує його послуги. А при нашій системі примусового призову держава зобов’язана надати грома-
дянинові правову допомогу у вирішенні тих проблем, існування яких може негативно відобрази-
тися на проходженні ним військової служби. 

Юридичним механізмом забезпечення права призовників на правову допомогу могло б стати 
включення до складу призовної комісії юриста і покладення на нього певних обов’язків. Потріб-
но прямо у повістці для виклику у військкомат вказувати, що призовник може звернутися за пра-
вовою допомогою до юриста з питань, які пов’язані з проходженням військової служби або виник-
ненням можливих негативних юридичних наслідків, у разі призову на військову службу. 

Як не прикро це констатувати, ніхто взагалі не працює ні з призовниками, ні з їхніми бать-
ками, ніхто не роз’яснює їм їхні права, проблеми сім’ї на час служби нікого не цікавлять, просто 
виконується план оргнабору до війська – і все. А далі – клопіт командирів. Недарма один із пра-
цівників районного військового комісаріату прямо заявив: «Мені все одно, що вони там застре-
ляться чи задусяться, якщо я не виконаю план призову, то буду позбавлений 44 % премії». 

Харківська обласна спілка солдатських матерів з 2000 року веде моніторинг якості призову. 
Для цього проводяться опитування солдат строкової служби в військових частинах453, а також 
направляються інформаційні запити до командирів військових частин, де служать харків’яни, із 
запитаннями щодо стану їхнього здоров’я та підготовки до військової служби. 

Деякі листи неможливо читати без хвилювання. Так, командир однієї з військових частин 
пише, що з 5 новобранців-харків’ян двоє звільнені з армії – рядовий Ч. (Змієвський РВК) із діагно-
зом органічне ураження мозку, гідроцефалія, і рядовий С. (Московський РВК) – із діагнозом 
міокардіосклероз, а рядовий К-в (Барвенковський РВК) загинув внаслідок самогубства. За резуль-
татами посмертної експертизи: «у період, що передував смерті, знаходився у психічному стані, 
при якому може бути вчинене самогубство (шизоїдні риси характеру – особистість гальмівного 
типу)» Тобто, всі ці хлопці були призвані хворими. 

З іншої частини пишуть: «...повідомлю, що призовники, які прибули з Харківської області (260 
чоловік), пройшли медичне обстеження, що дало змогу констатувати недостатньо високий рівень 
фізичного стану та стану здоров’я військовослужбовців, призваних Харківським ОВК, а саме: війсь-
ковослужбовець П. – звільнений за статтею 38 – ревматизм, ревматичні хвороби серця і т.п. – 1 ста-
дія, військовослужбовець С. – звільнений за статтею 18 – розлади особистості, п.Б – помірно вира-
жені, із нестійкою компенсацією або компенсовані. Крім того, 27 чоловік мають суттєвий дефіцит 
ваги тіла – більше 15 кілограмів». Із цієї ж частини повідомляють, що 48 хлопців потрапили до 
шпиталю чи до МСЧ у перший місяць перебування в армії. Так, дефіцит ваги не є підґрунтям для 
відстрочки. Але чи доцільно набирати до лав Збройних Сил дистрофіків? Є думка, що в армії ці 
хлопці зможуть поліпшити стан свого здоров’я. Ми з цим категорично не згодні – армія це не сана-
торій. Такі військовослужбовці не можуть нести військову службу. Можливо, для цих хлопців по-

                                                        
453 Детальніше про результати опитування солдат див.: Моніторинг порушення прав військовослужбовців строкової служби . – 
Харків: Фоліо, 2005. – 208 с.  
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трібна соціальна програма реабілітації, яка б давала змогу після проходження курсу реабілітації 
призвати до Збройних Сил повноцінних солдат, спроможних виконувати бойові задачі. 

Рядовий Віталій Л., призваний Первомайським РВК Харківської області, характеризується вій-
ськовою частиною, в яку потрапив для проходження служби, таким чином: «Л. постійно вислов-
лював скарги на стан свого здоров’я, а саме на проблеми із серцем та нічний енурез. Нас здивува-
ло, що з Первомайського РВК були дані рекомендації про використання Л. на організаторських 
посадах. Л. було обстежено в частині і виявлено, що за «Прогнозом» він має ІV(незадовільну) гру-
пу НПС, великий рівень тривожності, емоційно-вольову нестійкість, екзальтовано-тривожний тип 
особистості. Л. було направлено до госпіталю, з якого він утік. Після того, як Л. повернувся в ча-
стину, його було госпіталізовано до обласної психіатричної лікарні, де йому було поставлено 
діагноз: емоційно-вольова нестійкість, тимчасовий розлад сечовиділення, енурез. За поданням лі-
карів Л. буде звільнено з лав ЗС України за станом здоров’я. Також здивував той факт, що Л. до 
призову мав приводи в міліцію і, навіть, судимість за крадіжку, але у військкоматі ніхто не звер-
нув на це уваги...». І в результаті, замість того, щоб займатися своїми прямими обов’язками, 
розшукували, а потім лікувати в різних лікарнях хворого солдата, витрачали свій час і нерви, 
щоб виправити помилки призовної комісії. 

У порівняльній таблиці наведені дані, отримані під час моніторингу в 2000–2002 рр. У 2000 ро-
ці (весна) досліджено 1014 юнаків, у 2001 (осінь) – 768, у 2002 (весна) – 975. 

 
 % від загального числа досліджених 

З них: Весна 2000 Осінь 2000 Осінь 2001 Весна 2002 
1. Потрапили до госпіталю, або до 
МСЧ у місячний термін після при-
буття до місця проходження служби 

11,73 8,5 13,15 8,71 

2. Мають хронічні хвороби, 
що загострились у перші дні 
перебування в армії 

3,94 2,01 9,1 5,02 

3. Мають відхилення норм поведінки, 
мали приводи в міліцію, 
вживали наркотики 

1,58 5,05 1,82 10,15 

4. Віднесені до групи ризику, бо 
мають високу схильність до суїциду 5,52 5,57 3,25 5,33 

5. Призвані з порушенням норм 
законодавства (мають право 
на відстрочку за статтею 17 
Закону «Про військовий обов’язок» 

  0,26 0,1 

6. Приховали хронічну хворобу 
від медичної комісії, 
щоб потрапити до армії 

2,46 0,74 0,39 1,23 

7. Заявили про те, що не мають 
ніякого бажання служити 
у збройних силах 

0,49 0,22 0,52 1,74 

8. Скільки було спроб втечі 
з військової частини 0,29 0,074 0,0 0,1 

9. Чи були спроби самогубства, скільки 0,1 0,074 0,13 – 
10. Мають суттєвий 
дефіцит ваги – 3,78 2,8 2,87 

 
Аналізуючи результати моніторингу призову в 2000–2002р. р., ми бачимо, що якість призову 

стабільно залишається низькою. Значно збільшилась кількість військовослужбовців, які вживали 
наркотики, мають відхилення норм поведінки. На нашу думку, це свідчить про недосконалість 
тих програм, якими користуються психологи медичних комісій ОВК та РВК. До того ж є розбіж-
ності в самих програмах між військкоматами та військовою частиною. Мабуть, ще й тому такі різ-
ні показники. 

Велика кількість військовослужбовців, яких комісовано (в одній в\ч із 249 військовослужбо-
вців – 12, в другій з 202 юнаків – 4, ще в одній із 22 – 2), призов з такими хворобами, як «двосто-
роння плоскостопість обох ступній з артрозом «(Харківський РВК), «звичний вивих вісочного 
нижньощелепного суглобу» (Комінтернівський РВК) тільки підтверджує правоту висновків ко-
мандирів військових частин про неякісну роботу медичних комісій ОВК та РВК. 
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Можливо, загальний стан ще гірше, оскільки невідома ситуація у тих військових частинах, 
звідки відповідей не надійшло. 

Ми після кожного звіту про результати моніторингу якості призову звертаємось до держад-
міністрації області та міста з нашими пропозиціями. На жаль, вони не знаходять підтримки. 

Міське управління охорони здоров’я хвилює тільки відсутність грошей, а те, що трапляється 
з малюками при їх народженні, що до Збройних Сил України потрапляють хворі юнаки, недостат-
ньо обстежені, що призовники, які одержали відстрочку за станом здоров’я на деякий час, як пра-
вило, не одержують ніякого лікування – не хвилює нікого. Навпаки, якщо призовнику потрібне будь-
яке обстеження, з нього ще й вимагають гроші, яких у нього немає. Тому що хворі юнаки це, най-
частіше, діти з малозабезпечених сімей, з найбільш вразливих верств населення. А саме вони 
і складають більшу частину наших Збройних Сил. Мабуть, тому і трапляються в нашій державі 
і Скнилів (Львів), й інші трагедії з великою кількістю жертв. 

Безвідповідальність, небажання щось змінювати, приховування справжньої кількості 
військовослужбовців, яких комісовано, замість виявлення та усунення причин та недоліків, 
захист «честі мундира» – мабуть, це ті ключові причини, що приводять до тих результа-
тів, які ми маємо протягом останніх років. 

Аналізуючи звернення призовників та їх батьків до громадських організацій, можна зробити 
висновок, що найчастіше призовники та їх батьки скаржаться на недостатнє медичне обстеження. 
До наших організацій під час весняного призову 2000 року звернулося 18 осіб із скаргами на те, 
що медична комісія військкомату ігнорує їх заяви про наявність захворювання і не направляє їх на 
більш докладне обстеження. Після наших звернень, хлопці були додатково обстежені. З 18 призов-
ників 16 отримали відстрочку чи були визнані непридатними у мирний час. Тобто 88,9 % скарг бу-
ли обґрунтовані. І так відбувається з тими, хто наполегливо доводить, що хворий. А ті, що не напо-
лягають на своїх захворюваннях із тих чи інших причин, зовсім не можуть розраховувати на не-
обхідне обстеження. І зовсім погане становище тих, хто вирішив приховати свої хвороби. А таких 
2,46 відсотка. Вони потрапляють у військові частини і відчувають, що не можуть нести службу, 
хворіють, стають об’єктами знущань, тікають. Потрібно багато зусиль, щоб довести, що до армії во-
ни потрапили помилково. 

На медичні комісії військкоматів покладені дуже важкі й відповідальні обов’язки. Від їхнього 
ставлення до своєї роботи залежить і доля молодої людини, і боєздатність Збройних Сил. Відомо, 
що недостатньо здорові солдати, особливо із психічними вадами, найчастіше стають об’єктами не-
статутних відносин. Людина, якій довіряють зброю, повинна бути стовідсотково здоровою психіч-
но. Тому, на нашу думку, час уже змінити ставлення лікарів призовних комісій до призовників. Не 
чекати, коли вони самі будуть заявляти про своє нездоров’я, а ретельно обстежувати тих, хто має 
завтра взяти в руки зброю. Надто дорого стають армії помилки медиків – морально й матеріально. 

Лікарі, що працюють у медичних комісіях, часто у приватних розмовах скаржаться на великі 
навантаження під час призову. Ті призовники, що були «здорові» за результатами приписки, за-
являють про свої хвороби і вимагають додаткового обстеження. Цю ситуацію можна суттєво по-
ліпшити на стадії обстеження під час приписки, яка ведеться дуже формально. Хлопці приходять 
усім класом чи групою ПТУ і зізнатися в деяких хворобах просто соромляться. Наприклад, важ-
ко уявити, що хтось, за таких умов, заявить про енурез чи інші розлади такого ж порядку. 

Крім того, до ХОССМ надходять скарги на те, що призовники не можуть обстежитися в пов-
ному обсязі через відсутність грошей у їхніх батьків. Деякі обстеження медичні заклади міста 
й області проводять тільки за плату: це томографічні, імунологічні, а в деяких випадках і рент-
генологічні обстеження. Виникає питання: чому батьки, які впевнені, що їхня дитина за станом 
здоров’я не може служити в армії, щоб довести це, повинні платити гроші? Узагалі, до управ-
ління охорони здоров’я і у призовників та у їхніх батьків є претензії. За направленням військ-
коматів у медичних закладах міста й області призовників обстежують в умовах стаціонарів. І ви-
кликає здивування, коли призовник О., який скаржився на неодноразові токсікоалергологічні 
реакції, перебував в алергологічному відділенні стаціонару, але не був обстежений. Йому не 
зроблено жодної алергологічної проби, але діагноз «практично здоровий» – він отримав. Призо-
вник П., який з дитинства стоїть на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету, після 
стаціонарного обстеження в одній з лікарень міста отримав діагноз: «порушення тесту толерант-
ності до вуглеводів». Зараз його будуть обстежувати додатково. Тож виникає питання: чому з од-
ного боку лікарі вдаються до економії на апаратних обстеженнях, з іншого вдаються до шаленого 
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марнотратства грошей (три тижні стаціонару – це чималі бюджетні кошти), а також чужого часу 
й нервів. 

Виявилось також, що допризовники та їхні батьки не ознайомлені зі статтею 15 Закону Украї-
ни Про внесення змін до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу». 
Тому вони чекають повістку до військкомату, а не з’являються згідно із Законом у місячний термін 
після оголошення Указу Президента про призов. Це приводить до непорозумінь і загрожує штра-
фом для необізнаних призовників. 

Подаємо результати моніторингу весняного призову 2004 року по Харкову та Харківській 
області. 

Було направлено до військових частин 65 листів з анкетами–запитами. Отримали відповіді 
на наші запитання від 28 командирів військових частин; 29 – не відповіли і 8 листів були поверну-
ті, що було пов’язано з невірно вказаною адресою. Таким чином, ми маємо 49,2% відповідей, що 
стосуються 809 військовослужбовців. Усього у весняний призов 2004 року до Збройних Сил Укра-
їни з Харкова та Харківської області було направлено 1849 юнаків. 

На запитання анкети ми отримали такі дані: 
 

Досліджено 809 осіб Кількість 
З них: Абсолютні одиниці % від загального числа до-

сліджених 
1. Потрапили до шпиталю, або до МСЧ у мі-
сячний термін після прибуття до місця про-
ходження служби 

94 11,61 

2.  Мають хронічні хвороби, що загостри-
лись у перші дні перебування в армії 30 3,7 

3. Мають відхилення норм поведінки, мали 
приводи в міліцію, вживали наркотики 27 3,33 

4. Віднесені до групи ризику, бо мають високу 
схильність до суїциду 48 5,93 

 
5. Призвані з порушенням норм законодавст-
ва (мають право на відстрочку за статтею 17 
Закону «Про військовий обов’язок») 

0 0,0 

6. Приховали хронічну хворобу 
від медичної комісії, щоб потрапити до армії. 5 0,62 

7. Заявили про те, що не мають ніякого ба-
жання служити у збройних силах 19 2,35 

8. Скільки було спроб втечі 
з військової частини 1 0,12 

9. Чи були спроби самогубства, скільки 0 0,0 
10. Скільки військовослужбовців мають сут-
тєвий дефіцит ваги 13 1,6 

 
Аналіз цих даних підтверджує, що все ще продовжується призов хронічно хворих в армію, 

юнакам вдається приховувати хронічні хвороби, незважаючи на те, що в пункті 7 статті 18 «Поло-
ження про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу» пе-
редбачається, що на приписку мають бути надані до військкомату «від лікувально-профілактичних 
закладів – медичні картки амбулаторного хворого з вкладками до них, списки осіб, узятих на дис-
пансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекцій-
них захворювань, захворювань шкіри, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м’язів, 
суглобів та витяги з історії хвороби, дані лікарського обстеження та диспансерного нагляду, що 
свідчать про стан здоров’я». 

Результати моніторингу свідчать про зовсім інший стан речей.  
Командир військової частини А0665 у своєї відповіді відзначає, що 49 (19,92%) юнаків із 246 

прибулих до частини військовослужбовців-харків’ян потребують з різних причин особливої ува-
ги до себе з боку командирів частини та підрозділів. Деякі командири звертають увагу на велику 
кількість військовослужбовців, які потрапили до шпиталю у перші дні прибуття до військової час-
тини. Наприклад, 15 юнаків із 25 прибулих (60%), військова частина А3814; 7 юнаків із 15 прибу-
лих (46,6%) у Житомирському військовому інституту радіоелектроніки; військова частина А1352 
доводить, що, на їх погляд, із 12 харків’ян, які прибули до частини, 10 юнаків (83,3%) виявилися 
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неготовими до служби в армії. На жаль, ми не маємо більш докладних даних, хто і з якої причи-
ни опинився в шпиталі. В деяких відповідях вказано тільки прізвище юнака, але немає даних, з яко-
го РВК він був призваний. У таких випадках ми, на жаль, не маємо можливості результативно 
впливати на дії того чи іншого РВК. 

У цьому призові, за даними командирів військових частин, 6 юнаків із 809 обстежених було 
комісовано, що становить 0,74%. Дані про військовослужбовців, яких було комісовано, та призва-
них хворими, зведені в таблицю, де вказано, якими РВК були призвані ці юнаки. (Окремим шриф-
том виділені «комісовано») 

 
№ РВК В\ч ФІБ Причина 
1 Харківський ОВК А0665 Лавров 

Євген Анатолійович 
Множинний пігментний невус. Сколіоз 
грудного відділу хребта 

2 –//– –//– Корляков 
Віталій Миколайович 

Звільнений з лав ЗСУ 

3 –//– –//– Осадчий 
Олександр Сергійович 

Сколіоз, хворе серце, задишка, ЧМТ, втрата 
свідомості, підозра на енурез,  

4 –//– –//– Бражник 
Андрій Євгенович 

Пупкова грижа 

5 –//– –//– Бутенко 
Олександр Олександрович 

Проходив обстеження в ПНД (сноговоріння), 
енурез до 12 років 

 Дворічанський РВК А1714 Кравцов М. Лікування у 1112 ЦВКГ – хронічний гастрит 
6 Куп’янський РВК –//– Павлов 

Сергій Володимирович 
Сколіоз грудного відділу хребта ст.71Г, 
ПМК ст.38Г, НЦД по кард.типу, ст.44Б 

7 Київський РВК –//– Шеремет 
Сергій Олександрович 

Думки про скоєння суїциду, поганий зір vis 
0,1\0,1 в окулярах, скарги на запаморочення 

8 Дергачівський РВК –//– Яковенко 
Артем Сергійович 

Наслідки перенесеної ЗЧМТ у вигляді асте-
новегетативного синдрому, ст.78г, ст.55в 

9 Лозівський РВК –//– Шкіль 
Олексій Іванович 

Варікоцеле зліва 

10 Лозівський РВК 
15.05.2004р. 

в\ч3002 Говорухін 
Денис Юрійович 

Виразка 12-ти палої кишки Звільнений 
за станом здоров’я 

11 Лозівський РВК в\ч А2784 Бурлачка 
Віталій Васильович 

Постійні скарги на стан здоров’я 

12 Куп’янсько-
Шевченківський 
РВК 

в\ч А2242 Кожин Ю.О. Міокардетичний кардіосклероз з пору-
шенням серцевого ритму по типу шлуно-
чкової екстрасистолії. Вторинний про-
лапс мітрального клапана з регургітаці-
єю 1 ступеня. Комісований за станом 
здоров’я (ст.38»В» гр наказу МОУ №2 -
94р. , №.207 – 99р.) 

13 Дзержинський РВК в\ч А1352 Плахов С.О. Комісований за станом здоров’я 
14 Куп’янський РВК –//– Козарев М.О. Комісований за станом здоров’я 
15 Харківський РВК в\ч А4150 Антоненко А.А. Комісований за станом здоров’я (псоріаз) 
16 Фрунзенський РВК в\ч А4623 Королесов 

Олег Леонідович 
Гастрит 

 
На наш запит військово-медичне управління Північного оперативного командування додало 

список військовослужбовців – харків’ян, яких було комісовано: 
 

№ РВК, призов В\ч ПІБ Причина 
Дата затвердження 

1 Орджонікідзевський РВК 04.03 А0409 Недзельський 
Євген Вікторович 

Епілепсія (пов’язано з проходжен-
ням військової служби) 16.07.04 

2 Зміївський РВК 11.03 А0951 Крамський 
Валентин Васильович 

Виразкова хвороба 12-п кишки 
(пов’язано) 28.07.04 

3 Великобурлуцький РВК 04.03 А0232 Сінельник 
Дмитро Олександрович 

Виразкова хвороба 12-п. кишки 
(пов’язано) 30.07.04 

4 Великобурлуцький РВК 05.03 А0281 Рожко 
Віталій Володимирович 

Гіпертонічна хвороба, 
1 стадія (пов’язано)? 
12.03.04 

5 Комінтернівський РВК 11.03 А0765 Шигін 
Сергій Володимирович 

Стан після операції правого плечо-
вого суглобу (пов’язано) 29.04.04 
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6 Харківський РВК 05.04 А1048 Каменський 
Олексій Васильович 

Виразкова хвороба 12-п. кишки 
(пов’язано) 26.08.04 

7 Валківський РВК А3769 Сафонов 
Віталій Володимирович 

Гіпертонічна хвороба 1 ступеню 
(непов’язане з проходженням вій-
ськової служби) 07.06.04 

8 Вовчанський РВК А3435 Корняков 
Віталій Миколайович 

Остеохондроз поперекового від-
ділу хребта з істинним переднім 
спонділолістезом тіла L-3-S-4 
з стійким больовим синдромом 
та незначним порушенням функції. 
(непов’язане) 30.06.04 

9 Дзержинський РВК А1352 Плахов 
Сергій  Олександрович 

Психопатія, збудливий тип, стан 
нестійкої компенсації. 
(непов’язане) 06.07.04 

10 Куп’янсько-Шевченківський 
РВК 

А1352 Козарєв 
Микола Олександрович 

Обмежений нейродерміт, 
рідко рецидивуюча форма 
(непов’язане) 19.07.04 

11 Харківський МВК А1622 Кобазєв 
Владислав Євгенович 

Вроджена воронкоподібна дефор-
мація грудної клітини з незначним 
порушенням функції зовнішнього 
дихання. Фіксований дугоподібний 
сколіоз у грудному відділі хребта. 
(непов’язане) 13.08.04 

 
Нами було відправлено у військову частину А0665 прохання більш детально написати про вій-

ськовослужбовців, про яких йшлося у відповіді на нашу анкету. Відповіді невтішні: 
1. Рядовий Осадчий О.С. декілька разів звертався до лікарів з приводу хвороби серця. Висно-

вок – обмежити навантаження. 
2. Рядовий Бутенко О.О зі всіма своїми хворобами був відправлений для подальшого про-

ходження служби у в\чА1302 смт. Чорноморське АР Крим. 
3. Ррядовий Лавров Є.А. проходить службу в підрозділі постійного складу у в\ч А1048 смт. Де-

сна. За час навчання 4 рази проходив лікування в військових медичних закладах з різних причин. 
Стаття 256 Наказу Міністра Оборони України №2 від 4 січня 1994 року надає можливість 

медичним комісіям РВК та ОВК приймати рішення про непридатність юнака «за сукупністю за-
хворювань». На жаль, ця стаття чомусь не діє, або, скоріше, РВК та ОВК не звертають уваги на її 
наявність, і до Збройних Сил потрапляють юнаки, які невзмозі виконувати завдання, передбачені 
Статутами Збройних Сил України. 

За нашими даними, у 2004 році збільшився рівень захворювань військовослужбовців стро-
кової служби на «дитячі» інфекції: на вітряну віспу, краснуху. Це свідчить про призов у Збройні 
Сили України юнаків з відсутніми щепленнями, послабленим імунітетом, неналежну роботу при-
зовних комісій, які повинні відстежувати і ці питання. 

3. УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ 

Чому умови служби лякають новобранців? До них звикли офіцери, які в переважній своїй 
більшості вважають, що все нормально, все як годиться, за стандартами, і інакше бути не може, а 
якщо може, то тільки після значних інвестицій. Звичайно, економічне становище треба поліпшу-
вати і набагато, та все ж з точки зору спостерігача з цивільного суспільства багато що можна змі-
нити на краще, якщо просто захотіти і якщо подивитись на солдата як на людину з усіма її правами. 

У кожній з відвіданих військових частин (а їх було понад 30) є правові куточки, та перева-
жають в них тільки обов’язки і приклади – як солдатів було покарано в разі, якщо вони цих обо-
в’язків не дотрималися. 

За законом військовослужбовець має 41 годинний робочий тиждень, а все інше – то його 
особистий час і він може розпоряджатися ним вільно. В наших військових формуваннях (йдеться 
не тільки про Збройні Сили України, але й про Прикордонні війська, війська Міністерства Внут-
рішніх Справ тощо) солдат має вільний час хіба з 22 години до 6 ранку, коли він спить. Весь інший 
час розписаний розпорядком і є під контролем. У звільнення солдатів відпускають не щотижня і 
примушують звільнення розцінювати як якусь нагороду. А перед минулими виборами військове 
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начальство взагалі видало наказ не відпускати солдатів ні у відпустку, ні у звільнення впродовж 
трьох місяців про всяк випадок, «аби чого не вийшло». Фактично, з точки зору правозахисників, 
всі військовослужбовці строкової служби були приречені до позбавлення свободи і волі на три 
місяці. 

За законом арешт може бути здійснено тільки за рішенням суду. Не секрет, що військовос-
лужбовців це на сьогодні практично не стосується. А умови утримання солдата на гауптвахтах 
треба вважати нелюдським поводженням, якщо взагалі не катуванням. Бо приміщення гауптвах-
ти, де солдат може перебувати до 10 днів, – це такий кам’яний сірий мішок, розміром 2,5 Х 4,0 
метрів, фактично без світла, бо десь високо в глибокій ніші є слабенька, затягнута павутиною лам-
почка. Спати треба на твердих, обкованих залізом нарах, які вдень приковуються до стіни, без мат-
раца, без простирадла, без ковдри, без подушки. Солдат спить вдягнений на голій деревині, вкри-
вшись коротеньким бушлатом, якщо це зима, і нічим, якщо це – літо. Стіни пофарбовано в тем-
но-сірий колір, вікна немає, стільця немає. Підлога – цементна. Інформації ніякої – ні книжок, ні 
газет, ні радіо. Вдень його виводять на площадку десь5 Х 5 метрів, де він марширує, чи стоячи, голо-
сно, вчить статут. 

В одному з обласних міст України начальник гарнізону розповів нам, що він на свій розсуд 
наказав пофарбувати приміщення гауптвахти в білий колір, щоб хоч трохи веселіш було, але по-
тім дуже про це пожалкував, бо довелось за одну ніч перефарбовувати все знову в темно-сірий 
колір – перед приїздом начальства з Києва. 

Кожна людина, як відомо, має право на забезпечення людських умов життя. В казармах в 
одному приміщенні проживають по 200, а в деяких частинах і по 400 солдатів. За спостережен-
ням членів Міжнародного Товариства з прав людини, які відвідали Бундесвер, німецькі солдати 
проживають по двоє – шестеро в одному помешканні і «ми це бачили на власні очі. То ж ми за-
питали, а що було б, якби солдати вимушені були проживати по 60 осіб в одній казармі (нам не-
зручно було казати – по 400 і ми сказали – по 60). Генерал відповів, що це неможливо, бо то вже 
було б не порушення прав людини, а звичайнісінький злочин, і той, хто до цього причетний, був 
би притягнений до кримінальної відповідальності.« 

Ліжка в наших казармах, навіть там, де залишається ще багато вільного місця, обов’язково 
зсунуті по двоє в притик одне до одного, аби дорослі юнаки впродовж 1,5 року штовхалися по-
руч на двох зсунутих ліжках. Офіцери відповідають, що такі у нас стандарти. Уважно прочитав-
ши статут, ми доводили: в статуті сказано – «не менше однієї тумбочки на двох солдат». Отже 
можна мати на кожного солдата тумбочку. Та, навіть, якщо цієї нещасної тумбочки і немає на 
кожного, – то абсолютно необов’язково зсувати докупи ліжка. 

Багато військових містечок зараз звільнені, але вони не були використані для покращення 
умови проживання солдатів. Дешевше було віддати ці містечка на пограбування місцевим жителям. 

У деяких частинах солдатів змушують тримати відкритими дверцята тумбочок, аби сержан-
ту чи прапорщику не треба було нахилятися, щоб перевірити речі в ній. Отже, солдат не має бувай 
якогось приватного простору, де він міг би покласти лист і фото коханої, чи якийсь сувенір, талі-
сман і таке інше. 

На військових кораблях в кубриках на кожного матроса за стандартами повинно бути 4 куб. 
метра об’єму. Та ми побачили, що полиця одного з чотирьох матросів (і так в кожному кубрику) 
розташована на відстані 35 см від стелі, а це означає, що простір цього матроса становить 0,56 
куб. м (вирахувано після ретельного обміру полиці). Матрос цей був понад 180 см. зростом і мав 
52 розмір в плечах, отже на свою полицю він міг лягти горілиць і всю ніч не перевертатися, бо 
лягти на бік там неможливо: плечі 52 см., а відстань до стелі – 35 см. Чи це людські умови? 

У Севастополі на досить великому плацу один матрос «підмітав» плац рукавом бушлата ни-
зько нахилившись, бо в руках у нього були в буквальному розумінні 3 цурупалки замість віника, 
хоча за 150 метрів звідси був пустир, зарослий нехворощею, з якої споконвіку в Україні наші ба-
бусі робили чудові віники. І не треба було б так принижувати гідність матроса тим, хто тут стоя-
ли і спостерігали – офіцерів було шестеро. 

Дуже різні їдальні в військових формуваннях України. В одних, особливо в невеликих міс-
тах – це затишні, не дуже великі приміщення з лінією для роздачі, солдати підходять з розносами 
і їм наливають першу страву, накладають другу, ставлять компот – таким чином, їжа гаряча, як і 
годиться. 

Але в багатьох частинах їдальня – як плац, величезна. За годину, а то й більше, до обіду чер-
гові розливають і розставляють першу і другу страви на столах. І коли солдати сідають за стіл, 
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той борщ і картопляне пюре не те що холодне – воно просто замерзло, і його не те що їсти, його 
в рот не можна взяти. Замість м’яса – шматки сала в дуже непривабливій підливі, а консервовані 
помідори просто воняють настільки, що не можна дихати в цій їдальні. Між іншим, це була їда-
льня зразкової учбової частини. Дивуєшся, чому одні командири піклуються про солдатів, іншим 
же права солдатів, їхнє здоров’я абсолютно байдуже. 

У жодній казармі ми не бачили душу – тільки умивальники. Отже, після досить важкої робо-
ти солдати мусять ходити брудними та спітнілими цілий тиждень – аж поки їх не поведуть стро-
єм до лазні. 

Минулого року ми мали декілька колективних скарг (одна за 17 підписами, друга – 30 під-
писами і т.д.) про те, що солдатів жодного разу за весь період служби не відпустили у відпустку і 
при звільненні з армії не виплатили жодної гривні компенсації, хоча за законом вона повинна 
була бути виплачена. 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що права людини у військових формуваннях 
порушуються повсякденно і зменшення цих порушень можна досягти досить легко, аби керівни-
цтво того захотіло і було налаштоване на дотримання прав людини. 

4. НЕСТАТУТНІ ВІДНОСИНИ 

Від радянської армії нам залишилося у спадок таке явище, як так звані «нестатутні відноси-
ни», або «дідівщина». Цей спадок виявився живучим і боротьба з ним не повинна відходити на 
другий план, які б економічні чи інші кризи не потерпало українське суспільство. 

У світлицях та казармах, в усіх військових частинах вивішені плакати зі словами Президента 
України: 

«Дідівщина повинна прирівнюватись до найтяжчих злочинів як посягання на особу, її життя 
і здоров’я, честь і гідність.» 

Причини дідівщини повинні нарешті серйозно розглянути вчені і спеціалісти в галузі суспі-
льних наук: юристи, соціологи, психологи і т.д., оскільки окремі постанови і накази, жорсткі спро-
би припинити це явище в окремих частинах і підрозділах, кримінальні справи з цього приводу, 
якщо і приносять ефект, то тільки тимчасовий і не змінюють становище в цілому. 

У чому специфіка військового колективу? Психологи кажуть, що якщо зібрати в одному місці 
молодих, але не зовсім дозрілих в соціальному плані чоловіків – то рано чи пізно між ними ви-
никають ті процеси, які в сукупності і називаються «дідівщиною». 

Навіть неагресивні люди починають виявляти агресію, якщо вони потрапляють в неприродні 
умови? Виникає питання: наскільки умови сучасної армії є природними для сучасної людини? 
Мова йде не тільки і не стільки про фізичні навантаження. Наскільки виправдане меню з тих про-
дуктів, які не складають основу раціону сучасної сім’ї? Лазня на протязі 15–20 хвилин один раз 
на тиждень для юнака, що звик приймати душ щодня і після кожного заняття фізкультурою. Рит-
тя траншей, які вчора закопували. Будівництво гаражів, офісів для «нових українців» юнаками, 
які призивались для оволодіння військовими навичками. Необхідність безперечного підпорядку-
вання практично ровеснику не тому, що він лідер, розумніший, досвідченіший, а тільки тому, що 
він вже прослужив рік чи півроку. 

Чому законослухняні до служби в армії юнаки, зазнавши на собі всі «радощі» дідівщини, 
самі стають «дідами»? Чому тільки одиниці з них не будуть принижувати молодих солдатів, а на 
захист їх і взагалі не стане ніхто? Відповідь проста – армія виховує конвенціональні цінності – це 
цінності групові чи колективні, коли в них особистість не відіграє значної ролі. Цим цінностям 
повинен підкоритися кожний член колективу, а той, хто дотримується інших пріоритетів – зага-
льнолюдських, релігійних і т.п. – у кращому випадку втрачає авторитет, а в гіршому – зазнає при-
нижень. 

Згідно із проведеним нами соціологічним опитуванням та анкетуванням –65% чоловіків і 
47% жінок вважають, що в армії порушуються права людини. 

Багато громадських організацій і в першу чергу Організація солдатських матерів України 
своєю стратегічною метою ставлять створення професійної армії України. Ми вважаємо, що в 
Україні достатньо молодих людей, які готові присвятити себе військовій службі, захисту Батьків-
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щини, але на достойному рівні, тобто за умов, що буде дотримуватись і оберігатись їх честь і гід-
ність, вони будуть матеріально забезпечені і морально задоволені. 

На перехідний період треба якомога більше розширити службу на контрактній основі. 
Громадськість разом з військовими повинна активно виступати за поліпшення матеріального 

забезпечення офіцерів і солдат. Але є речі, які не потребують особливих витрат. На наш погляд, 
можна було б своїми силами, без значних матеріальних витрат реконструювати казарми, розділи-
ти приміщення хоча б некапітальними легкими перегородками, щоб не проживали в одному при-
міщенні від 150 до 300 осіб. Щоб не стояли ліжка впритиск одне до одного без будь якого проміж-
ку, а тумбочка не була б одна на двох. Нові ж військові забудови повинні відповідати міжнарод-
ним стандартам проживання військових. 

Система збройних сил щодо солдат строкової служби повинна служити виключно для навчан-
ня юнаків військовим професіям, вмінню користуватись зброєю, набуттю певної військової квалі-
фікації для захисту держави. 

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Армія повинна бути насамперед професійною і більш відкритою для громадян України. Це 
можна зробити, тільки поступово переходячи на професійні засади, відбирати до лав армії здо-
рових морально і фізично призовників, бо хвора людина і деморалізована армія, що хворіє на всі 
суспільні хвороби – це великий тягар для нашої держави. 

На даному етапі вважаємо за необхідне: 
• Терміново переглянути Накази №2 та 207 Міністерства оборони України, зважаючи на 

сучасний стан здоров’я призовної молоді і умови проходження служби. 
• Ввести норму особистої відповідальності лікарів призовних комісій РВК та ОВК щодо 

призову хворих і надати можливість командирам військових частин подавати позови до суду для 
притягнення до відповідальності лікарів, які допустили призов хворих. Не може бути помилок 
там, де справа стосується здоров’я і тим більше життя людини. 

• Поновити обмеження при призові в залежності від індексу ваги, що було відмінено Нака-
зом №2 07 від 12 липня 1999 року «Про внесення доповнень до наказу Міністра оборони України 
від 4 січня 1994 року №2 ». 

• Збільшити кількість психологів, бо зараз, здається, ми маємо одного психолога на 4000 
військовослужбовців – чи можна вважати, що він є? 

• Ввести вночі в казармах чергування офіцерів, котрі є військовими чиновниками – в шта-
бах, у військкоматах і т.д. – один-два рази на місяць з наданням відгулів, тобто чергування без 
права на сон – за аналогією з лікарями. 

• Ввести відповідальність (хоча б адміністративну) командира за приховування злочинів та 
правопорушень у частині, в тому числі, так званих нестатутних відносин, – більш сувору, ніж за 
те, що в нього в частині скоєний цей злочин. Бо зараз офіцера карають за самі випадки нестатут-
них відносин, і офіцери намагаються приховати ці випадки. Кожний випадок дідівщини чи іншо-
го порушення прав військовослужбовця повинен мати правові наслідки, тобто винні мають бути 
покарані, нехай це стягнення чи покарання буде зовсім незначним, але реакція повинна бути на 
кожний випадок, 

• Нарешті гідно оцінити життя офіцера і солдата – можливо, якби держава була вимушена 
платити значну суму компенсації за життя військовослужбовця, то більше б турбувалась про збе-
реження цього життя, бо зараз життя військовослужбовця практично нічого не коштує. 

•  Ініціювати закон про щомісячну виплату регресних сум за часткову чи повну втрату 
працездатності внаслідок травми або захворювання, пов’язаного з проходженням військової 
служби – за аналогією із ситуаціями на виробництві в цивільному суспільстві, бо в разі травми 
чи професійного захворювання робітник отримує регресні виплати або ж довічно, або до часу 
поновлення працездатності, а військовослужбовці в разі травми отримують тільки одноразову 
допомогу, при чому солдати – зовсім мізерну. І чомусь про це мовчать не тільки солдати, але й офі-
цери, говорять тільки солдатські матері. 

• Ввести інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав військовослужбовців. 
• Ширше застосовувати альтернативну службу. 
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• Приєднатися до Європейської хартії прав солдат строкової служби, у статті 3 якої записа-
но: «Усі солдати, як і інші громадяни рівні перед законом та захищені від будь-якої дискримінації. 
Солдати є громадянами в уніформі. На основі цього не повинно бути жодних підстав ставитися 
до них по іншому».
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XXIII. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 
ТА ХВОРИХ НА СНІД ТА ТУБЕРКУЛЬОЗ454 

1. ПРАВА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ 

Враховуючи вимоги низки важливих стратегічних міжнародних документів, серед яких 
передусім слід відзначити прийняті Генеральною Асамблеєю ООН Декларацію тисячоліття 
та Декларацію про прихильність справі боротьби з ВІЛ/СНІД, Україна взяла на себе зобов’язан-
ня здійснити комплекс заходів, спрямованих на призупинення епідемії ВІЛ/СНІД, передусім 
серед молоді і вразливих груп населення, а також забезпечення підвищення доступності від-
повідного лікування для хворих на ВІЛ/СНІД та пом’якшення впливу зазначеної епідемії на 
українське суспільство. 

Згідно з офіційною заявою Об’єднаної програми ООН по СНІД (UNAIDS) сьогодні Україна 
є епіцентром ВІЛ-інфекції у Східній Європі. Щороку ширшає група ризику інфікування на СНІД 
в Україні. Офіційна статистика поширення ВІЛ-інфекції в Україні за даними Міжнародного Аль-
янсу з ВІЛ/СНІД в Україні у 2004 році є такою. 

 
Кількість офіційно зареєст-
рованих нових випадків 

ВІЛ-інфекції 

Кількість нових випадків 
захворювання на СНІД 

Кількість померлих від СНІД 

Рік Дорослі Діти Всього Дорослі Діти Всього Дорослі Діти Всього 
2002 7 377 1 379 8 756 1 306 47 1 353 811 23 834 
2003 8 166 1843 10 009 1 847 68 1 915 1 247 38 1 285 
2004 10 198 2 293 12 491 2 647 96 2 743 1 742 33 1 775 
 
За оціночними даними міжнародних та національних експертів загал людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД в Україні, становить близько 1 % загального населення і може досягти 1,44 млн. чоловік 
до 2010 року, якщо не буде прийнято ефективних та скоординованих заходів щодо профілактики 
ВІЛ-інфекції, в першу чергу серед представників уразливих груп. 

Середня тривалість життя ВІЛ-позитивної людини, починаючи з періоду встановлення клі-
нічного діагнозу «СНІД-асоційований комплекс» становить менше одного року. 

За даними Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, з 1987 по 2003 рік в 
країні офіційно зареєстровано понад 62 тисяч ВІЛ-інфікованих, з яких 6 тисяч дітей, з них народ-
жених від ВІЛ-позитивних матерів – 5855. СНІДом за цей час захворіли 5 тисяч дорослих і 170 
дітей, а померли 2,8 тисяч дорослих і 95 дітей. У 2003 році внаслідок СНІДу померло більше 
1000 жителів України, з них 31 дитина. Фактично, Україна стоїть на межі загальнонаціональної 
епідемії ВІЛ/СНІД. Викликає занепокоєння той факт, що за останні п’ять років кількість випадків 
ВІЛ-інфекції в Україні зросла у 20 разів, і зараз за оцінками фахівців в Україні живуть близько 
400 000 інфікованих осіб, – майже 1 % дорослого населення.  

Розповсюдженість інфікування ВІЛ у 2004-му році порівняно з 1995 роком збільшилась у 20 
разів. Серед ВІЛ-інфікованих майже 38 тисяч чоловік вживають наркотики ін’єкційним шляхом. 
Їхня питома вага у загальній чисельності ВІЛ-позитивних становить 60 %. У 2003 році кількість 
захворювань на туберкульоз, як супутня патологія, збільшилась майже втричі у порівнянні з 1990 
роком. 
                                                        
454 Підготовлено головою Вінницької правозахисної групи, членом правління Української Гельсінської спілки з прав людини 
Дмитром Гройсманом. 
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Серед ВІЛ-інфікованих превалюють особи у віці 20-39 років, постійно реєструються особи 
підліткового віку. ВІЛ-інфіковані виявляються в усіх регіонах. Найбільш уражені ВІЛ-інфекцією 
Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Харківська, Полтавська, Луган-
ська та Черкаська області, міста Київ та Севастополь, АР Крим. Особливістю епідемічної ситуації 
в цих регіонах є той факт, що близько 75% усіх ВІЛ-інфікованих становлять особи, що вживають 
наркотичні речовини шляхом ін’єкцій.  

Прогностично небезпечні останнім часом є факти: 
– зростання кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб серед донорів крові і, як наслідок, по-

ки що поодинокі випадки зараження ВІЛ-реципієнтів крові (Кіровоградська область, м. Київ);  
– збільшення кількості ВІЛ-позитивних вагітних, а також народжених від них дітей;  
– збільшення в окремих регіонах, зокрема, в Донецькій і Одеській областях, кількості випад-

ків передачі інфекції гетеросексуальним шляхом.  
Усе це є свідченням того, що, крім груп ризику, в епідемічний процес поступово втягується 

все населення, і проблема ВІЛ-інфекції в Україні набуває гострого медико-соціального характеру. 
Таким чином, останні два роки активно поширюється збудник через кров споживачів ін’єкційних 
наркотиків, статеві стосунки та від матері до дитини. На масштаби епідемії ВІЛ/СНІДу впливають 
чинники, що поглиблюють критичну ситуацію в країні, а саме: економічна нестабільність, ріст 
безробіття, наркотизації, проституції, низька ефективність профілактичних заходів. Розвиток епі-
демії призвів до накопичення в суспільстві її негативних наслідків, що спільно з демографічною 
кризою (депопуляція та постаріння населення, зменшення тривалості життя), а також погіршен-
ням стану здоров’я населення негативно впливає на добробут населення, національну безпеку й 
престиж країни. 

Чинне законодавство України, що регулює сферу профілактики та контролю за ВІЛ-інфек-
цією, тобто нова редакція Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого 
імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», що затверджена Верховною Радою Укра-
їни 3 березня 1998 року, в цілому відповідає вимогам норм міжнародних актів з прав людини та 
рекомендаціям Всесвітньої Організації з Охорони Здоров’я, повноправним членом якої є Україна.  

Головним здобутком нового Закону є відхід від політики примусового обстеження певних 
груп населення і впровадження тестування за умови одержання попередньої згоди та дотримання 
конфіденційності.  

За цим Законом спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, на який 
покладається управління та міжвідомча координація у сфері боротьби із захворюванням на 
СНІД, є Міністерство охорони здоров’я України. Державна політика у сфері боротьби із захворю-
ванням на СНІД реалізується шляхом організації виконання цього Закону, постанов Кабінету Мі-
ністрів з цього питання, а також розробкою та забезпеченням реалізації відповідних загальнодер-
жавних, регіональних та місцевих програм, що передбачають систему заходів щодо профілактики 
поширення ВІЛ-інфекції, інформування та навчання населення, спеціальну підготовку медичного 
персоналу, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розвиток міжнарод-
ного співробітництва у цій сфері.  

Незважаючи на достатньо прогресивний характер законодавства України щодо протидії 
ВІЛ/СНІД, ряд положень національного законодавства у зазначеній сфері потребує подальшого 
вдосконалення, як справедливо зазначено в Рекомендаціях парламентських слухань «Соціально-
економічні проблеми ВІЛ/СНІД, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв’язання», 
що відбулися в лютому 2004 року. Метою вдосконалення законодавства має бути як підвищення 
ефективності заходів з контролю за епідемією, так і одночасне з цим посилення гарантій дотриман-
ня прав людини, подальше обмеження потенційних можливостей для дискримінації та остракізму 
стосовно осіб, які живуть з ВІЛ, їх близьких та вразливих у контексті ВІЛ/СНІД груп населення.  

На нашу думку, важливим кроком у напрямку вдосконалення законодавства України про 
СНІД має стати зміна самого визначення поняття «синдром набутого імунодефіциту» таким чином, 
щоби вивести це захворювання зі списку особливо небезпечних інфекцій, яким СНІД не є по 
своїй суті.  

Необхідно також скасувати положення статті 11 Закону України «Про профілактику захво-
рювання на СНІД та соціальний захист населення», відповідно до якої встановлюється обов’язко-
вий, а отже, дискримінаційний порядок підтвердження ВІЛ-статусу для іноземців та осіб без гро-
мадянства при отриманні ними віз на в’їзд в Україну. 
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Кримінальним кодексом України в новій редакції 2001 року встановлено кримінальну відпо-
відальність за навмисне зараження вірусом імунодефіциту людини (стаття 130):  

«Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, – карається ареш-
том на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років. 

Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, – карається позбавленням волі 
на строк від двох до п’яти років. 

 Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або непов-
нолітнього, – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

Умисне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфек-
ційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, – карається позбавленням волі на строк 
від п’яти до десяти років.»  

Проте фактів застосування цієї статті Кримінального Кодексу на практиці наразі не існує. 
Кримінальним злочином є також і свідоме поставлення іншої особи у небезпеку зараження 

ВІЛ, що може полягати, зокрема, у здійсненні без застосування запобіжних засобів статевих кон-
тактів, наданні донором – ВІЛ-інфікованою особою своєї крові або тканин, недотриманні профі-
лактичних заходів, спрямованих на недопущення розповсюдження ВІЛ-інфекції (наприклад, спі-
льне використання нестерилізованих шприців для ін’єкцій наркотичних засобів), але й ця норма 
Кримінального Кодексу не застосовується на практиці. 

Чинне законодавство покладає на ВІЛ-інфікованих хворих та хворих на СНІД такі обов’язки: 
1) вживати заходів, щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, запропонованих закладами 

охорони здоров’я; 
2) повідомити осіб, які були з ним у статевих контактах до виявлення фактів інфікування, 

про можливість їхнього зараження; 
3) відмовитися від донорства крові, її компонентів, інших біологічних рідин, клітин, органів 

і тканин для використання їх у медичній практиці. 
Особі, в якої, за даними медичного огляду, виявлено ВІЛ-інфекцію, повідомляється про це 

працівником закладу охорони здоров’я, де проведено огляд, з урахуванням вимог законодавства 
щодо конфіденційності зазначеної інформації. Одночасно ВІЛ– інфікованому повідомляється 
про необхідність дотримання певних профілактичних заходів, про гарантії дотримання прав і сво-
бод ВІЛ– інфікованих, а також про кримінальну відповідальність за свідоме поставлення у небез-
пеку зараження та зараження інших осіб вірусом імунодефіциту людини. 

Законодавством України забороняється піддавати людей дискримінації, в тому числі за озна-
кою позитивного ВІЛ-статусу. В реальному житті, як засвідчують соціологічні дослідження (на-
приклад – «Доступність послуг та права людей, які живуть з ВІЛ в Україні» Всеукраїнської ме-
режі людей, які живуть з ВІЛ, 2004), переважна більшість ВІЛ-інфікованих відчуває себе жертва-
ми стигматизації та дискримінації. 

Хоча Законом встановлено добровільний принцип обстеження на ВІЛ, майже 40 % опитаних 
ВІЛ-інфікованих заявили про те, що їх було обстежено без попередньої згоди і відповідного кон-
сультування до проведення тестів. 

Правозахисні та ВІЛ-сервісні організації відзначають погану поінформованість людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВС) про свої права та гарантії соціального захисту, встановлені законо-
давством.  

Так, у ході опитування проведеного Вінницькою правозахисною групою, виявлено, що не 
більше 5 % ЛЖВС знають про такі гарантії, як:  

– спільне перебування з дітьми до 14 років зі звільненням на цей час з роботи та виплатою 
лікарняного;  

– збереження неперервного трудового стажу та нарахування допомоги по безробіттю для ма-
тері чи батька, які звільнилися з роботи для догляду за ВІЛ-інфікованою дитиною до 16 років, за 
умови, що матір чи батько влаштується на роботу після досягнення дитиною 16 років;  

– нарахування ВІЛ-позитивним дітям до 16 років щомісячної допомоги в розмірі 34 гривні.  
Згідно з даними вказаного вище опитування Всеукраїнської мережі ЛЖВС кожен третій ви-

падок порушення прав ВІЛ-позитивної людини – це порушення права на працевлаштування або 
навчання, понад дві третини респондентів (68,8 %), зіткнулися з порушенням права на отриман-
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ня медичної допомоги, майже 70% респондентів повідомили про порушення права на конфіден-
ційність діагнозу. Питання конфіденційності хвилює ВІЛ-інфікованих у тісному зв’язку зі сферою 
трудових відносин, а також сферою медичних послуг. Людей цікавить правовий бік стосунків з 
медичним персоналом, зокрема, хто з медперсоналу має право знати про ВІЛ-статус пацієнта, за 
яких умов може бути відмовлено в наданні медичних послуг, чи мають право лікарі робити аналіз 
на ВІЛ без відома клієнта або розголошувати їхній діагноз після смерті. 

Великою проблемою залишається доступ ВІЛ-інфікованих до антиретровірусної терапії (АРВ-
терапії). Завдяки зусиллям міжнародних донорів, доступ до АРВ-терапії забезпечено в 2004 році 
майже всім ВІЛ-інфікованим дітям, проте вона щодо дорослих залишається недоступною багатьом 
з тих дорослих, хто міг би її отримувати.  

Упередженість суспільства щодо ЛЖВС стає причиною того, що розкриття свого ВІЛ-статусу 
є суттєвою проблемою для людей, які живуть з ВІЛ. Приховування позитивного ВІЛ-статусу уне-
можливлює для ЛЖВ користування законними правами та пільгами, призводить до пасивного 
реагування на випадки порушення їхніх прав. Вражає, що в ході соціологічного дослідження 
ВІЛ-інфіковані вказали, що саме медичні працівники є найменш толерантними представниками 
суспільства по відношенню до ЛЖВС.  

Великою проблемою залишається поширення епідемії ВІЛ серед споживачів ін’єкційних на-
ркотиків (СІН). Наркоманія має соціальне підґрунтя і поширеність наркоманії має яскраві регіо-
нальні риси. Найбільше наркоманів у південних та східних регіонах України, саме там, де абсо-
лютні цифри і динаміка поширення епідемії ВІЛ є найбільш тривожними. На нашу думку, настав 
час повністю переглянути наркополітику України, відмовитися від надмірної криміналізації, від 
якої страждають насамперед пересічні наркомани, а не наркоділки, сконцентрувати зусилля дер-
жави на програмах зменшення шкоди і, зокрема, на такому перспективному напрямку, як замісна 
терапія при наркотичній залежності. 

Однією з причин гальмування широкого впровадження в практику замісної терапії, як одно-
го з методів лікування наркотичної залежності, є відсутність офіційно затверджених відповідних 
методичних рекомендацій та інструкцій Міністерства охорони здоров’я, що повинні були б уні-
фікувати умови й порядок застосування цього методу лікування, у тому числі й заходів, спрямо-
ваних на забезпечення відповідного державного контролю за обертом наркотичних лікувальних 
засобів.  

Легалізація метадону, запровадження метадонових програм у кримінально-виконавчих уста-
новах, на нашу думку, сприятиме подоланню епідемії і зменшенню залежності наркоманів від 
нелегального обігу важких ін’єкційних наркотиків, нелегальне вживання яких завжди пов’язане з 
ризиком зараження ВІЛ. 

Особливу тривогу викликає ситуація з поширенням епідемії ВІЛ серед позбавлених волі. 
Фактично не проводиться робота, спрямована на стимулювання засуджених до безпечної поведі-
нки та дачі згоди на ВІЛ-діагностику. Санітарні умови в установах кримінально-виконавчої систе-
ми межують із нелюдським і принижують людську гідність. Так, пан Алієв у своїй заяві проти 
України, поданій до Європейського суду з прав людини, щодо порушення статті 3 Європейської 
Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яку було задоволено Судом, заявляв про те, 
що в Сімферопольському СІЗО «усі засуджені, дехто з них хворі на СНІД, голилися одним лезом». 

На підставі аналізу трудового законодавства України в контексті проблеми ВІЛ/СНІД, зок-
рема тих його положень, які стосуються захисту від інфікування працівників при виконанні ними 
службових обов’язків, можна говорити про доцільність внесення відповідних змін до норматив-
них актів, якими визначається необхідність захисту на робочому місці, зокрема, щодо медичних 
працівників. Заходи по контролю за ВІЛ-інфекцією повинні поширюватися не лише на працівни-
ків закладів охорони здоров’я, які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ, надають медичну 
допомогу хворим на СНІД, а також контактують із кров’ю та іншими біологічними матеріалами 
від ВІЛ-інфікованих осіб, а на усіх медпрацівників без винятку. 

Потребує вдосконалення і та частина національного законодавства України, яка впливає на 
доступність для населення лікарських засобів і виробів медичного призначення, які мають важли-
ве значення в контексті проблеми ВІЛ/СНІД.  

Зокрема, законодавцям варто розглянути можливість запровадження нульової ставки ввізно-
го мита на препарати АРВ-терапії. Необхідно законодавчо передбачити можливість безкоштов-
ної термінової медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції щодо осіб, які зазнали ризику інфіку-
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вання внаслідок сексуального насильства, і медичним працівникам, які зазнали такого ризику під 
час виконання професійних обов’язків. 

2. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОБЛЕМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ455 

2.1. ТУБЕРКУЛЬОЗ У ГЛОБАЛЬНОМУ МАСШТАБІ 

У зв’язку з розширенням Європейського Союзу на порядку денному виникли не тільки нові 
політичні й економічні питання, але й одна медична проблема, а саме: епідемія туберкульозу, що 
все більше поширюється в країнах Східної і Центральної Європи, може підірвати систему охорони 
здоров’я. Такий висновок випливає з доповіді ВООЗ, опублікованої в середині березня 2004 року 
на підставі дослідження ситуації в 77 країнах і регіонах світу. «Східна хвиля» туберкульозу доко-
тилася до Англії і Франції, викликавши в Лондоні і Парижі небувалу, за західними стандартами, 
епідемію. Основна причина такого масштабного поширення інфекції зв’язана зі збільшенням по-
току емігрантів і перенаселенням європейських столиць. Захід у жаху від «східної погрози, що 
насувається,», про яку завдяки досягненням сучасної медицини він, здавалося, уже забув. Ім’я 
нової погрози – туберкульоз стійкий до ліків. 

Сьогоднішня ситуація, до якої прийшов світ, виглядає в такий спосіб. Щорічно туберкульозом, 
за самими скромними оцінками, занедужують 8,8 млн. чоловік, 2-3 млн. умирають. Це більше, 
ніж від СНІДа, малярії, грипу й інших інфекцій разом узятих. Загальна чисельність хворих досягла 
60 млн., з них майже 20 млн. мають відкриту форму туберкульозу. Експерти ВООЗ прогнозують: 
якщо епідемію не взяти під контроль, то до 2020 року кількість тубінфікованих людей досягне 
2 млрд., з яких 150 млн. занедужають і 36 млн. умруть. Більшість хворих на туберкульоз зосеред-
жені в країнах із зафіксованою епідемією СНІДу: на південь від Сахари й у державах колишнього 
Радянського Союзу.  

Не можна сказати, що більш ніж столітні світові зусилля боротьби з туберкульозом даремні. 
Якщо до моменту відкриття в 1882 році Робертом Кохом палички туберкульозу від сухоти вми-
рав кожен сьомий житель Європи, то до середини 80-х років XX століття випадки туберкульозу в 
Західній Європі стали настільки рідкими, що лікарі забули про його симптоми. Повернення ту-
беркульозу в благополучну Європу, та ще в новому мультирезистентному обличчі, стало повною 
несподіванкою для охорони здоров’я багатьох країн. 

2.2. ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНИ 

В Україні епідемія туберкульозу перейшла в категорію національної проблеми, оскільки стала 
важкокерованою. Подальша нездатність ефективного контролю може привести до більш розпо-
всюдженої епідемії фактично невиліковного туберкульозу по всій країні. Сьогодні, відповідно до 
статистики МОЗ України, цією хворобою охоплене близько 700 тис. чоловік, з яких 600 тис. зна-
ходяться на диспансерному обліку, у тому числі 142 тис. з відкритою формою туберкульозу. Офі-
ційна кількість туберкульозних хворих перевищило 1% населення, однак експерти не без підстав 
думають, що реальна кількість хворих значно відрізняється від офіційної статистики.  

З одного боку, не всі хворі туберкульозом попадають у поле зору лікарів. З іншого боку, циф-
ра в 700 тис. – файлова, що зберігає пам’ять про всіх туберкульозних хворих, які пройшли через 
медустанови, нерідко без обліку вилікуваних чи померлих. Часто діагноз ставиться після смерті 
при розтині, оскільки хворий і родичі думають, що кашель – наслідок паління, хронічного бронхі-
ту. Єдине, що можна точно сказати, – щорічно кількість хворих збільшується на 40 тис., винятково 
завдяки цій підступній хворобі, Україна втрачає 10 тис. громадян щорічно. 

Найвищі показники захворюваності усіма формами туберкульозу залишаються в південно-
східних регіонах України: Херсонській, Луганській, Миколаївській, Донецькій, Харківській і За-
порізькій областях. На соціально незахищені верстви населення приходиться до 70% захворю-
ваності, однак усупереч міфам інфекція не обходить стороною і так звану еліту – заможних, що 
добре харчуються, і задоволених собою людей. 
                                                        
455 Підрозділ підготовлено Євгеном Захаровим на основі статті к.м.н. С.М.Гордієнка «Туберкульоз – оцінка ситуації» в газеті  
«Здоров’я України» №107 (листопад 2004). 



ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2004. ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 330

2.3. ОЦІНКА СИТУАЦІЇ ОЧИМА ФАХІВЦІВ 

Як відзначив на нараді з фтизіатрами головний фтизіатр і пульмонолог МОЗ України, ака-
демік Юрій Іванович Фещенко, щодня в нашій країні туберкульозом занедужують близько 90 чо-
ловік і 30 умирають, велика частина з яких (80%) при адекватному лікуванні можна було б вряту-
вати. Діагноз – туберкульоз – щорічно ставиться на 8% частіше, ніж у попередньому році. Інфіко-
ваність дорослих українців туберкульозною бацилою досягла 100%, школярів – 30-40%, підлітків – 
50-70%.  

Основними причинами поширення туберкульозу в нашій країні є: низька ефективність вак-
цинації і ревакцинації БЦЖ, незадовільне харчування і низький рівень життя, невиконання про-
грам відселення хворих з гуртожитків і густонаселених квартир, неготовність до процесів мігра-
ції, що підсилилися, населення. 

Крім людей, туберкульоз уражає більше 55 видів домашніх і диких тварин, хворих сільського-
сподарських тварин у нас нараховується близько 30 тис. Викладена статистика красномовно гово-
рить, що туберкульоз в Україні – проблема загальнонаціонального масштабу. 

Основним «розсадником» туберкульозної інфекції традиційно вважаються в’язниці, де в 
умовах, далеких від комфорту, знаходиться близько 14 тис. хворих туберкульозом, у багатьох – 
відкрита активна форма. Захворюваність на туберкульоз в слідчих ізоляторах у 71 разів вища се-
редньої по країні, а у в’язницях – у 67 разів. Неадекватність лікування і скупченість людей пере-
творюють в’язниці в «машину з виробництва і розсіювання» інфекції і генерації стійкості до лі-
ків. Виходячи на волю, ув’язнені активно втягують інших громадян у туберкульозний кругообіг. 
Підраховано, що кожен «туберкульозник» може заразити протягом року до 20 чоловік. 

В Україні 3207 лікарів-фтизіатрів, більшість з них предпенсійного чи пенсійного віку (у сере-
дньому – 63 року). За даними Ю.І. Фещенко, кількість лікарів цієї спеціальності за останні 10 років 
скоротилася більше ніж на тисячу чоловік. Лікар-фтизіатр – професія непрестижна, а виходить, 
що вимирає. У радянські часи фтизіатри мали багато пільг і підвищену зарплату. Зараз подібним 
відношенням держава їх не балує і, саме собою зрозуміло, пацієнти теж, оскільки вони переваж-
но представляють нижчі соціальні прошарки. Випускники медичних вузів прагнуть стати дерма-
товенерологами, гінекологами, стоматологами, у яких більш високі матеріальні доходи. Як над-
бання радянських часів в Україні все ще функціонує 127 протитуберкульозних диспансерів, 106 з 
яких мають загальний ліжковий фонд у 18 599 ліжок, за обліком протитуберкульозних ліжок у 
структурі медичних установ загального профілю всього кількість ліжок досягає до 25 340. 

Професор Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України Василь Ми-
хайлович Мірошник відзначив, що за останні 7 років захворюваність на туберкульоз серед меди-
чних співробітників зросла в 15,2 рази, перетворивши їх у головну групу ризику. Це дуже важ-
лива проблема для кожного, хто, давши клятву допомагати хворим на туберкульоз, щодня спіл-
кується з силою хворих, піддаючи себе високого ступеня ризику зараження, але при цьому, не має 
ніякого гарантованого захисту – ні законодавчого, ні морального, ні матеріального. У тому, що в 
Україні стандарти лікування не виконувалися з початку 90-х років до 2000 року, оскільки були 
відсутні централізовані закупівлі протитуберкульозних препаратів, Василь Мірошник бачить 
головну причину росту захворюваності і поширення мультирезистентних штамів бацил. Сього-
дні препаратами забезпечені усі хворі на туберкульоз, лікування знову стало безкоштовним. Од-
нак інерцію «маховика захворюваності», можливо, удасться розгорнути в зворотному напрямку 
не раніше, ніж через 3-5 років, за умови зростаючої урядової підтримки. 

Туберкульоз, як інфекційна хвороба, йде в ногу з ВІЛ, що різко придушуючи імунітет, від-
криває шлях туберкульозним бацилам. Таке сполучення особливо актуальне для України, де від-
значаються як взаємне перехресне інфікування (50% хворих ВІЛ/СНІДом є хворими на туберку-
льоз, як правило, у важкій формі), так і рекордно високі темпи поширення обох інфекцій (за остан-
ні 12 років захворюваність на туберкульоз офіційно зросла в 3 рази, а ВІЛ/СНІДом – у 20 разів; 
неофіційна статистика демонструє ще більший ріст). 

Співробітник українського бюро ВООЗ, що курирує проблему туберкульозу, доктор Кесту-
тіс Міскініс відзначив: «Темпи росту інфікованості на ВІЛ і захворюваності туберкульозом в 
Україні найбільш високі в європейському регіоні. Незважаючи на те, що бідність, неякісне харчу-
вання, неприступність лікування є основними двигунами епідемій, обидві інфекції уражають бід-
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них і багатих, освічених і неписьменних, молодих і старих, чоловіків і жінок. Основний захист 
від обох інфекцій – самоконтроль, тестування, відповідальність за себе й оточуючих людей». 

В Україні прийнята Національна програма боротьби з туберкульозом на 2002-2005 роки і 
Національна програма боротьби з ВІЛ/СНІДом на 2004-2008 роки, бюджетне фінансування росте 
щорічно. Якщо в 2003 році в рамках програми «Туберкульоз» витрачено 4,7 млн. гривень на при-
дбання діагностичного устаткування, то в 2004 – 88 млн. централізовано з бюджету і 9,7 млн. з 
місцевих бюджетів. Проте, епідемічна ситуація з туберкульозом в Україні продовжує залишатися 
загрозливою, що пов’язано з низкою недоліків, які виявляються і критикуються на різних рівнях. 

Міністр охорони здоров’я України Андрій Володимирович Пидаєв загрозливу ситуацію з 
наступаючим туберкульозом бачить у недостатній роботі посадових осіб на місцях: «Уряд Украї-
ни робить все для забезпечення стабільного фінансування заходів Національної програми бороть-
би з туберкульозом, четвертий рік поспіль у повному обсязі забезпечуючи усіх хворих протиту-
беркульозними препаратами. Неналежне виконання Програми на місцях і незадовільний рівень 
контролю з боку місцевих органів самоврядування регіонів викликають серйозну стурбованість». 
За результатами міністерських перевірок, від 18 до 42% хворих переривають курс лікування на 
стаціонарному й амбулаторному етапах, що приводить до рецидивів хвороби, високій смертності 
і появі мікобактерій, стійких до ліків.  

А.В. Пидаєв навів красномовну статистику вартості харчування туберкульозних хворих по 
регіонах. Так, один нормо-день харчування на людину в протитуберкульозних закладах Сумсь-
кої, Херсонської і Кіровоградської областей місцеві чиновники оцінили в 2-3 грн., у Керчі для хар-
чування хворих з активними формами туберкульозу виділяють по 1 грн. 35 коп., у той час як зага-
льновідомо, що ця категорія хворих має потребу в посиленому харчуванні. 

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства Мико-
ла Охрімович Поліщук переконаний, що виділені кошти дотепер витрачаються нераціонально і 
реальний пацієнт не відчуває на собі щорічного багаторазового росту бюджетних коштів які ви-
діляються на охорону здоров’я в цілому і лікування туберкульозу зокрема. У порівнянні з розви-
нутими країнами Заходу в нас продовжується перекіс від амбулаторного лікування до стаціонар-
ного, коли вартість ліжка і комунальні платежі за підтримку стаціонарної мережі поглинають 
ресурси замість того, щоб фінансувати лікування і діагностику захворювання. Хоча стандарти лі-
кування туберкульозу, недавно розроблені фтизіатричною службою відповідно до рекомендацій 
ВООЗ і затверджені МОЗ України, і є прогресивними, однак рівень перепідготовки лікарів недо-
статній, погано поставлений контроль за якістю і безперервністю лікування. Професор М.О. Полі-
щук вважає, що рівень захворюваності на туберкульоз, як соціальної хвороби, – дзеркальне відо-
браження рівня життя основної маси населення країни. Без рішення соціальних проблем розрахо-
вувати на успіх у подоланні зростаючого нещастя не приходиться. Будучи медико-соціальною 
проблемою, на частку медицини, за думкою М.О. Поліщука, приходиться близько 10% можливос-
тей у її рішенні, інше – низький рівень матеріального забезпечення, погане харчування й умови про-
живання, поширення ВІЛ/СНІДа, наркоманія і алкоголізм. 

Різке погіршення ситуації з захворюваністю відбулося в останнє десятиліття, радянська фти-
зіатрична служба розвалилася, нову систему міжнародного зразка ніхто не поспішав створювати. 
Керівництво країни з великим запізненням опам’яталося лише тоді, коли на це звернули увагу 
експерти інших країн. Кестутіс Міскініс відзначає нераціональність використання засобів при ді-
агностиці і лікуванні туберкульозу. Радянська система, що дісталася Україні, профілактичних 
оглядів, заснована на щорічних флюорографіях обходиться в кілька сотень раз дорожче, ніж мік-
роскопічний метод діагностики, не говорячи вже про колосальне променеве навантаження обсте-
жуваних пацієнтів, переважна більшість яких не тільки не мають туберкульозу, але і не можуть 
підозрюватися в його наявності. 

У матеріально благополучних країнах вміють рахувати гроші, раціонально їх використову-
вати і думати про здоров’я громадян, впроваджуючи мікроскопічні методи діагностики. Сьогодні 
в Україні витрачаються величезні кошти на дороге діагностичне устаткування, наприклад, рент-
генівські апарати, що не завантажуються і на половину своїх можливостей. І саме головне, флюо-
рографія виявляє туберкульоз тільки в одному випадку з 3000. Такої ж думки про малу ефектив-
ність і економічну недоцільність застосовуваних методів діагностики туберкульозу дотримуються 
М.О. Поліщук і Ю.І. Фещенко. Малоефективними і марнотратними міжнародні експерти визнали 
санаторно-куротні методи лікування туберкульозу, у той час як у нас за цим гаснучим з економіч-
них причин способом терапії продовжують ностальгіровать лікарі-фтизіатри. 
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Торкаючись стратегії боротьби з туберкульозом, пан Міскініс відзначив, що ВООЗ основним 
елементом боротьби з туберкульозом вважає грамотно проведену Дотс-стратегію. Він вважає, 
що ця стратегія при правильному адаптованому підході може замінити нині діючу систему боро-
тьби з туберкульозом в українських клініках, яка дуже дорога і в багатьох випадках не відповідає 
сучасним стандартам. 

Відомості проте, що ДОТС не виправдала чекань, які з’явилися у пресі, пан Міскініс схиль-
ний вважати такими, що не відповідають дійсності, а там, де це виявили, зв’язано, швидше за все, 
з порушенням строгих правил її виконання. Посилаючись на висновок Всесвітнього банку, що 
визнав Дотс-стратегію самим економічним і ефективним підходом до лікування свіжих форм ту-
беркульозу (11-40 доларів США за курс лікування), він вважає, що це єдиний шлях для виведен-
ня України з туберкульозної кризи. 

В основі успіху Дотс-стратегії лежить наступний головний принцип: за досягнення позитив-
них результатів лікування відповідає не пацієнт, а система охорони здоров’я. Більшість хворих, 
почувши себе краще після декількох тижнів лікування, припиняє приймати лікарські засоби. Од-
нак точно встановлено, що для повного знищення мікобактерій туберкульозу в організмі хворого 
необхідно 6-8 місяців, «недобиті» мікобактерії швидко відновлюються в чисельності і дають гене-
рацію стійких форм щодо ліків. В умовах скупченості йде швидке зараження оточення цими 
штамами у побуті, лікарні чи в’язниці. Тому дуже важливо, як вважають експерти ВООЗ, щоб хоча 
б протягом 2 перших місяців лікарський контроль був щоденний і, якщо лікар бачить, що йому 
вдалося сформувати в пацієнта прихильність до протитуберкульозної терапії, то контроль можна 
послабити, зробивши його періодичним. 

Крім ВООЗ, у вирішенні проблеми туберкульозу в Україні задіяні й інші авторитетні міжна-
родні організації. Хоча для Представництва ООН в Україні (UNDP) і Глобального фонду бороть-
би зі СНІДом, туберкульозом і малярією основним напрямком роботи є ВІЛ/СНІД, з огляду на те, 
що практично у 60% ВІЛ-інфікованих людей виявляється туберкульоз, питання антиретровірусної 
терапії йдуть у нерозривній єдності з протитуберкульозною. Всесвітній банк фінансував у 2004 
році проект «Контроль за туберкульозом і ВІЛ/СНІДом в Україні», у рамках якого МОЗ України 
одержало кредит у 60 млн. доларів США. 

Туберкульоз підступний і хитрий 

Туберкульозна паличка надзвичайно стійка в зовнішньому середовищі, у вологому темному 
середовищі життєздатне 7-10 років, заморожування її не вбиває, а кип’ятіння, що миттєво приво-
дить до загибелі інших мікробів (деякі гинуть і при 60 °С), убиває її тільки за кілька хвилин, а пря-
мі сонячні промені через 15 хв–3 години. Сире молоко, що містить природні бактерициди, які уби-
вають інші мікроби, для палички Коха служать гарним живильним середовищем. Поширюється 
туберкульозна паличка майже всіма можливими способами, насамперед повітряно-краплинним 
шляхом, актуальні й інші шляхи поширення, включаючи заражені продукти харчування і пред-
мети загального користування. У радянські часи, коли існувала система примусового лікування не 
тільки венеричних захворювань, але і туберкульозу, їхнє поширення не було настільки швидким. 

Ми дотримуємо демократичних принципів прав людини, і це правильно, однак поряд з цим 
рівень санітарно-просвітницької роботи і формування культури знизився, а це вже неправильно. 
Хворі повинні дотримувати права оточення, вчасно лікуватися, не кашляти в суспільному транс-
порті, а якщо кашлевий рефлекс не вдається стримати, прикривати рот хусткою. Лікарські інструк-
ції й етика наказують спльовувати мокротиння в баночки з дезінфекційним розчином. Але хто ба-
чив у нас людей, що кашляють, з баночками для збору мокротиння, так само як і власників собак 
із совочками для збору екскрементів своїх улюбленців? 

Терапія свіжих форм туберкульозу жадає від лікаря суворого контролю за правильністю ви-
конання хворим курсів лікування, а від хворого – строгої прихильності до лікування. Курс ліку-
вання «свіжого» і чуттєвого до лікарських засобів туберкульозу коштує до 40 доларів США, а му-
льтирезистентного – кілька тисяч доларів, причому, при низькій ефективності кінцевого результа-
ту, тобто лікування. Співдружність лікаря і пацієнта однозначно позначаються на ефективності 
лікування туберкульозу. 

http://www.health-ua.com/articles/850.html 

http://www.health-ua.com/articles/850.html
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