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Відповідно до Закону України «Про міліцію» органи внутрішніх справ виконують такі функції, 
як захист прав, основних свобод та інтересів громадян; попередження і профілактика злочинів; ви-
явлення і розкриття злочинів. Проблеми боротьби та профілактики злочинів завжди в центрі уваги, 
вирішенню їх присвячена робота багатьох кафедр, лабораторій з криміналістики, кримінального 
права, кримінології, оперативно-розшукової роботи тощо. Але з певних причин дослідження проблем, 
пов’язаних із захистом прав людини працівниками органів правопорядку, тривалий час не було до-
мінуючим. Це відобразилось на процесі навчання майбутніх працівників міліції. Основна увага при-
ділялась технології затримання підозрюваного у вчиненні правопорушення, арешту, доставлянні заа-
рештованого в ІТТ, проведенні досудового слідства; дотримання ж прав людини під час проведення 
названих процедур залишалося поза увагою. 

Ситуація почала дещо змінюватися після прийняття Конституції України, яка стала основою 
для розробки і прийняття низки важливих нормативних документів з прав і основних свобод люди-
ни та механізму їх забезпечення в Україні. До таких слід віднести Закони України «Про звернення 
громадян» (1996 р.), «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (1997 р.), «Про 
порядок висвітлювання діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації» (1999 р.), «Про демократичний громадський контроль над 
військовою організацією і правоохоронними органами держави» (2003 р.), а також Постанову Верховної 
Ради України «Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій і за-
конності в забезпеченні прав і свобод людини» (2000 р.), Указ Президента України «Про заходи 
щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» (2002 р.) тощо. 

Реформування діючих та запровадження нових механізмів конституційної системи захисту прав 
і свобод людини торкнулось і діяльності органів внутрішніх справ, зокрема необхідності гуманізації 
діяльності міліції; перегляду характеру взаємовідносин міліції і населення; чіткого визначення ком-
петенції міліції щодо забезпечення реалізації загальнолюдських стандартів прав людини; вдоскона-
лення форм, методів та засобів захисту прав і свобод людини з боку органів правопорядку тощо. 

Відомо, що органи правопорядку при забезпеченні державної охорони прав і свобод людини 
мають в своєму розпорядженні необхідні засоби (правові санкції, зброю, спеціальні засоби), з допо-
могою яких можуть бути суттєво обмежені або навіть порушені права громадян. Дуже важливо, 
щоб заходи щодо обмеження прав і свобод громадян використовувалися працівниками міліції сві-
домо, відповідно до демократичних установлень. Для цього необхідно, щоб майбутні працівники 
органів правопорядку володіли ґрунтовними знаннями нормативних актів, які регламентують поря-
док і форми застосування прав людини і уміннями їх застосування в конкретній ситуації. А це мож-
ливо за умов, коли курсанти самостійно, творчо, а головне, зацікавлено вчаться вирішувати проблемні 
ситуації, пов’язані з дотриманням прав людини з боку працівників міліції. На жаль, зараз відчувається 
великий дефіцит у посібниках, які б навчали курсантів як майбутніх офіцерів міліції забезпечувати 
охорону і захист прав людини у конкретній ситуації. 

 Написання і впровадження підручників, у яких на конкретних прикладах демонструються пра-
вила поведінки працівників органів правопорядку у демократичному суспільстві, дотримання прин-
ципів законності, гуманності, людяності при проведенні досудового слідства, застосуванні сили і 
вогнепальної зброї, затриманні і арешті, триманні в ІТТ, при здійсненні громадянами права на мірні 
зібрання тощо, на наш погляд, сприяють більш глибокому опануванню предмета курсу, що вивчаєть-
ся; формуванню умінь аналізувати значущі юридичні факти; швидко реагувати на зміни ситуацій; 
обміну досвідом з колегами по навчанню; формуванню цінностей, пов’язаних з обраною професією; 
формуванню мотивації щодо подальшого навчання; розвитку навичок до співробітництва, розв’язанню 
конфліктів між співробітниками при вирішенні конкретного завдання у певній ситуації. 
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Запропонований посібник складається з одинадцяти розділів.  
У процесі знайомства із змістом першого розділу курсанти знайомляться із змістом прав людини і 

основоположних свобод; класифікацією прав людини за сферами життя, за суб’єктами їх забезпечення, 
з місцем органів внутрішніх справ в системі забезпечення прав людини і основоположних свобод. 

У другому розділі визначається поняття демократичного режиму, здійснюється порівняльний 
аналіз демократичного і автократичного режиму; надається характеристика основних видів взаємо-
відносин держави і громадянського суспільства; обґрунтовуються правові підстави і принципи діяль-
ності міліції/поліції в демократичному суспільстві, юридичні і організаційні форми діяльності міліції; 
основні види і форми соціального контролю за діяльністю міліції в українському суспільстві. 

Третій розділ присвячено розгляду основних принципів дотримання прав людини на стадії досу-
дового слідства; аналізуються організаційно-правові засади проведення досудового слідства в ОВС 
України. 

У четвертому розділі аналізується міжнародне і вітчизняне законодавство, яке регламентує під-
стави затримання і арешту; процесуальні строки затримання і арешту; права затриманих та заарешто-
ваних, а також типові порушення під час затримання та арешту та можливості їх попередження.  

П’ятий розділ підручника присвячено проблемі катувань та жорстокого поводження, розгляда-
ються нормативно-правове забезпечення заборони катувань та жорстокого поводження (міжнародний, 
європейський і національний рівні); механізми попередження та припинення катувань і жорстокого 
поводження; зобов’язання держави щодо забезпечення заборони катувань та жорстокого поводження; 
відповідальність за порушення заборони. 

Окремі розділи присвячені аналізу поведінки міліції у різних ситуаціях: при здійсненні грома-
дянами права на мірні зібрання; права на приватне життя; при застосуванні працівниками міліції 
сили і вогнепальної зброї, при проведенні оперативно-розшукових заходів тощо. 

В двох останніх розділах розглядається ефективність розслідування випадків порушення пра-
цівниками міліції прав людини та відповідальність начальника підрозділу міліції за поведінку під-
леглих.  

Кожний розділ супроводжується викладами обставин деяких судових рішень Європейського 
суду з прав людини, а також ситуаціями, які ілюструють проблемні аспекти правоохоронної діяль-
ності і передбачають активне включення курсантів та слухачів в навчальний процес. Подібна органі-
зація учбового матеріалу буде сприяти, на наш погляд, більш зацікавленому вивченню змісту навчаль-
ного посібника.  
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ГЛАВА 1. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА РІВЕНЬ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В УКРАЇНІ 

План. 
1. Визначення термінів. 
2. Поняття прав людини та основні етапи їх розвитку. 
3. Законодавче забезпечення прав людини в Україні. 
4. Загальносоціальні та юридичні гарантії прав людини в Україні. 
5. Міжнародна система захисту прав людини та основних свобод. 
6. Ситуації для обговорення. 
7. Контрольні питання. 
8. Література. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Права людини – це універсальні правові гарантії, які охороняють окремих осіб і групи осіб від 
дій органів влади, котрі порушують основні свободи і принижують людську гідність. 

Свободи – це ті ж права, але вони відносяться до тієї сфери життєдіяльності, в яку держава не 
повинна втручатися, але зобов’язана їх захищати (свобода слова, свобода думки). 

Права людини зобов’язують органи влади вживати відповідних заходів і забороняють їм інші дії. 
Права людини належать їй від народження, тому вони є природними, невід’ємними і невідчужу-

ваними.  
Права людини універсальні, засновані на принципі рівності; вони гарантовані кожному, хто 

знаходиться під юрисдикцією даної держави. 
Права людини – вища цінність, а їх повага, дотримання і захист – обов’язок держави. 
Права людини – засіб контролю за владою, обмежувач повновладдя держави, яка не повинна 

переступати кордонів свободи, окреслених правами людини. 
Забезпечення прав і свобод несумісне з дискримінацією за будь-якою ознакою. 
Запровадження прав і свобод людини не повинно порушувати права і свободи інших осіб. 
Основні права і свободи людини мають бути єдині на всій території держави. 
Права і свободи регулюються Законом. 
Права і свободи людини можуть бути обмежені Законом на підставі обставин, вказаних у Консти-

туції і важливіших міжнародно-правових актів. 

2. ПОНЯТТЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇХ РОЗВИТКУ 

В узагальненому вигляді права людини являють собою рівні для всіх можливості реалізації сво-
їх потреб, необхідних для нормального існування і розвитку індивіда в конкретних історичних умо-
вах, об’єктивно обумовлених рівнем розвитку людства і закріплених як міжнародні стандарти.  

Ключовими словами тут виступають: «потреби» людини, «рівні можливості» їхнього задово-
лення, «конкретно-історичні умови, що обумовлюють рівень розвитку цивілізації» і «міжнародні 
стандарти прав людини». А якщо брати локальні рамки – то це рівень розвитку конкретної країни. 

Умовно виділяють три історичних періоди в становленні й розвитку прав людини (див. схему 1). 
Перший – 1689 р. – прийняття Білля про права (Англія), 1776 р. – Декларація незалежності 

США, 1789 р. – Декларація прав людини і громадянина (Франція). У них проголошувалися природні 
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або негативні, або невідчужувані права людини. До них відносилися: право на життя, волю, прагнення 
до щастя, свобода слова, совісті, презумпція невинуватості, недоторканність особи і майна і т.п. 

Другий – 1948 р. – Загальна декларація прав людини ООН, перший документ, у якому на 
міжнародному рівні проголошувалися основні громадянські, політичні, соціально-економічні та 
культурні права і тим самим установлювалися стандарти й ідеали, яких слід дотримуватись усім 
країнам. 

Третій – 80-ті роки ХХ століття – прийняття пакту про право націй, держав, народів на самови-
значення, суверенітет, сприятливе навколишнє середовище, мир, захист від міжнародного тероризму 
та ін. Вони отримали назву солідаристських прав.  

Схема 1 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ І ОСОБИСТОСТІ 

 
 
Для вивчення історії становлення прав людини в Україні треба звернутись до історико-право-

вих пам’яток: «Закону Руського», «Руської правди», Литовських статутів (1529 р., 1566 р., 1588 р.), 
«Декларації запорожців» (1625 р.), Конституції Пилипа Орлика (1710 р.), «Законів про тимчасовий 
устрій України» (1918 р.), особливо на розділ, який називався «Права і обов’язки українських козаків 
і громадян».  

Перехід від напівформального проголошення прав і свобод людини, що панували в радянський 
період, до реального наповнення їх змістом і значенням починається з проголошення України незалеж-
ною державою (24 серпня 1991 року). 

Права і свободи людини – це особливий тип договірних відносин між суспільством і індивідом, 
особою і державою, які фіксуються національними правовими системами. У Конституції України 
встановлено, що права і свободи людини визнаються найвищою соціальною цінністю, вони є невід-
чужуваними та непорушними (ст. 3, 21). 

Сутність договірних відносин між державою і особою полягає в тому, що держава визнає права 
і свободи людини, хоч деякі належать людині від народження. Таке визнання певною мірою обме-
жує владу держави, але це не повинно вести до приниження її ролі; держава не тільки захищає права 
і свободи людини, але й надає їм загальнообов’язкової юридичної сили закону. Під законом, як ві-
домо, розуміють акт довгострокового тривалого користування, котрий поширюється на всю терито-
рію держави і спрямований на максимальне коло суб’єктів правовідносин. 

У взаємовідносинах держави і особистості існують складні взаємозалежності. Вони побудовані 
на системі взаємної відповідальності, де правам однієї сторони відповідають зобов’язання іншої і 
навпаки. Сутність цих взаємовідносин можна виразити у вигляді схеми (див. схему 2). 

Взаємна відповідальність 
(права одного суб’єкта повинні відповідати 

обов’язкам другого) 

Держава Громадянин 

Гарантує виконання 
прав людини всіма 
юридичними, мора-
льними та ідеологі-
чними засобами 

Має право вимагати 
від громадян вико-
нання законів краї-
ни, встановлювати 
міри примушення за 
невиконання своїх 

обов’язків 

Має право вимагати 
від держави забез-
печення реалізації 
своїх прав і зверта-
тися за допомогою 
для їх відновлення 

За недотримання 
встановлених забо-
рон несе юридичну 
відповідальність 
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Схема 2 

ЕТАПИ ПРОГОЛОШЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВ І СВОБОД 

 
 
Якщо уважно проаналізувати схему, то можна зробити наступні висновки: 
1. Держава, яка встановлює зміст і обсяг юридичних прав громадян, бере на себе обов’язок га-

рантувати виконання цих прав юридичними, моральними, політичними та ідеологічними засобами. 
2. Разом з тим, вона має право вимагати від громадян дотримання законів країни і встановлює 

для цього заходи юридичної відповідальності за невиконання своїх обов’язків. 
3. Громадянин, маючи право вимагати від держави забезпечення реалізації своїх прав і свобод, 

може звернутися за допомогою до державних органів для поновлення порушених прав. 
4. За недотримання встановлених законом заборон і обмежень громадянин несе юридичну від-

повідальність. 
Єдність прав і обов’язків є важливою ознакою будь-якої правової системи. До змісту юридич-

них обов’язків особистості входить необхідність: 
– здійснення визначених дій; 
– утримання від здійснення окремого кола дій; 
– вимагати здійснення (або утримання від здійснення) дій від інших осіб; 
– нести відповідальність за невиконання приписуваних дій. 
Єдність прав і обов’язків у цілому визначає правовий статус людини, котрий є вираженням йо-

го соціального статусу. Основною умовою для володіння правовим статусом є громадянство, тобто 
політико-правовий стан людини у даній державі. Воно є юридичною основою для особистості кори-
стуватися юридичними правами і свободами та виконувати встановлені законом обов’язки. 

На основі аналізу Конституції України, національного законодавства України можна визначити 
права і обов’язки, які відносяться лише до громадян України, відрізнити статус громадянина від 
статусу іноземця або громадянина без громадянства (апатрида); відрізнити загальний статус від спеціа-
льного та індивідуального тощо.  

Але мало проголосити права і свободи людини, їх необхідно гарантувати. 

Етапи 

Перше покоління 1684, 1789 рр. Друге покоління 1948 р. Третє покоління 80-і роки ХХ ст.  

Англія «Білль 
про права» 

Франція «Де-
кларація прав 
людини і грома-

дянина» «Загальна декларація 
прав людини» 

Позитивні права 

Фундаментальні або 
негативні права 

Громадянські 

Політичні 

Організація Об’єднаних 
Націй 

Колективні 
(солідаристські права) 

належать 

Націям, народам, 
людству 

Самовизначення 

Суверенітет і т.п. 

мир 

Соціально-
економічні 

Культурні 

Організація Об’єднаних 
Націй 

Сприятливе навко-
лишнє середовище 
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3. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

У Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) і зверненні Верховної Ради 
України «До парламентів і народів світу» (5 грудня 1991 р.) проголошувалося: до сім’ї цивілізова-
них країн бажає ввійти нова, демократична, правова держава, що ставить перед собою мету, зокре-
ма, реально забезпечити права, свободу людини і громадянина та зобов’язується строго дотримува-
тись загальновизнаних принципів і норм міжнародного права й міжнародних стандартів у галузі 
прав і свобод громадян. 

Перші законодавчі акти підтверджували прагнення незалежної держави дотримуватись прого-
лошеної мети. Досить назвати Закони України, прийняті на початку 90-х років: «Про власність», 
«Про підприємництво», «Про свободу совісті й релігійних організацій», «Про громадянство України», 
«Про місцеві ради народних депутатів і місцеве та регіональне самоврядування», «Про всеукраїнсь-
кий і місцевий референдум», «Про дію міжнародних договорів на території України» (1992 р.) та ін. 

Прийняття України 9 листопада 1995 р. у члени Ради Європи суттєво вплинуло на подальший 
розвиток прав і свобод людини в нашій країні. Україна приєдналася до великого числа багатосто-
ронніх європейських конвенцій у галузі прав і свобод людини і взяла на себе зобов’язання щодо ім-
плементації їх у національне законодавство. Членство в Раді Європи прискорило процес прийняття 
Конституції України. 

Конституція України 1996 р. визначила: 
– сучасний статус людини і громадянина в Україні; 
– проголосила людину, її життя, честь і гідність, недоторканність і безпеку вищою соціальною 

цінністю (ст.3); 
– імплементувала всі основні положення міжнародно-правових актів щодо прав і основних сво-

бод людини, насамперед, Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права і Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права; 

– уперше замість фрагментарного перерахування прав і свобод визначена система прав і свобод 
у всіх сферах громадського життя (ст. 21- 68); 

– механізм забезпечення й охорони прав і свобод, що включає: 1) систему конституційних нор-
мативно-правових гарантій прав і свобод (юридичної відповідальності за порушення прав і свобод; 
невідчуження і не порушення прав і свобод; неприпустимості скасування, звуження змісту й обсягу 
існуючих прав і свобод); 2) систему організаційно-правових гарантій (Президент України, Верховна 
Рада України, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, суд, прокуратура, Уповноваже-
ний Верховної Ради України з прав людини); 3) можливість використання міжнародних гарантій 
(ст. 55) – кожен громадянин України має право після звернення в усі національні органи правового 
захисту своїх прав звертатись у відповідні міжнародні судові органи і міжнародні організації, членом 
або учасником яких є Україна. Після ратифікації 17 липня 1997 р. Конвенції про захист прав і основ-
них свобод людини 1950 р. громадяни України отримали право звертатися для захисту своїх прав до 
Європейського суду з прав людини. (Кількість справ громадяни проти України, розглянутих Євро-
пейським судом, склало у 2003 р. – 12: 6 – порушення ст. 3 ЄКПЛ – «Ніхто не може бути підданий 
катуванням або нелюдському поводженню або такому, що принижує гідність, поводженню чи пока-
ранню»; 2 – ст. 5 – право на справедливий суд; 4 – невиконання рішення національного суду)1. 

Прийняття Конституції стало основою для розробки та прийняття цілої низки найважливіших 
нормативних документів з прав людини. У жовтні 1996 р. був прийнятий Закон України «Про звер-
нення громадян», у грудні 1997 р. – Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини», у вересні 1997 р. – Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів дер-
жавної влади й органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», у червні 
1999 р. – Постанова Верховної Ради України «Принципи державної політики у сфері прав і свобод 
людини», у березні 2000р. – Постанова Верховної Ради України «Про дотримання правоохоронними 
органами України конституційних гарантій і законності в забезпеченні прав і свобод людини», у 
лютому 2002 р. – Указ Президента України «Про заходи для подальшого зміцнення правопорядку, 
охорони прав і свобод громадян», у червні 2003 р. – Закон України «Про демократичний цивільний 
контроль над військовою організацією і правоохоронними органами держави», у березні 2004 р. – 
Закон України «Про місцеву міліцію в Україні» та ін.  
                                                        
1 Офіційний вісник України. – 1999. – №32. – С. 316. 
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У Конституції України і перерахованих вище законах і нормативних актах чітко визначені основні 
права і свободи людини: громадянські, політичні, соціально-економічні, культурні й солідаристські (ко-
лективні). Розглянемо кожну групу прав докладніше.  

До громадянських прав належать права людини на: 
– життя; 
– свободу; 
– особисту гідність; 
– особисту недоторканність; 
– сімейну таємницю; 
– недоторканність житла; 
– свободу пересування; 
– повагу до особистості; 
– презумпцію невинуватості; 
– недоторканність приватного життя. 
До політичних прав належать права людини на: 
– право обиратися; 
– право зборів; 
– доступ до державної служби; 
– створення професійних та інших об’єднань; 
– свободу совісті; 
– свободу думки; 
До соціально-економічних прав належать права людини на: 
– працю; 
– відпочинок; 
– охорону здоров’я; 
– свободу вибору роботи; 
– використання природних ресурсів; 
– соціальне забезпечення; 
– підприємницьку діяльність; 
– захист материнства і дитинства.  
До культурних прав належать права людини на: 
– освіту; 
– використання духовних цінностей; 
– свободу творчості.  
До солідаристських (колективних) прав (належать у цілому націям, народам, усьому людству) 

слід віднести: 
– мир; 
– суверенітет; 
– самовизначення; 
– навколишнє середовище. 

4. ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ТА ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

Однак, мало проголосити права й основні свободи людини, головна проблема – це їх гарантувати. 
Як відомо, гарантії, що забезпечують використання громадянами своїх прав, поділяються на загально-
соціальні та юридичні. 

До загальносоціальних гарантій належать: 
– економічні; 
– політичні; 
– ідеологічні. 
Юридичні гарантії включають, у свою чергу, дві підгрупи гарантій: 1) використання громадянами 

своїх прав і свобод і 2) захист (охорона) прав і свобод громадян. 
 Захист (охорона) прав і свобод включає: 
– засоби охорони; 
– виявлення порушень; 
– нагляд і контроль за правопорушеннями; 
– юридична відповідальність за порушення прав і свобод (карне право; адміністративне право; 

дисциплінарна відповідальність, цивільне право). 
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Схема 3 

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ГРОМАДЯНАМИ СВОЇХ ПРАВ 

 

Загальносоціальні гарантії, що забезпечують використання громадянами своїх прав, припускають 
наявність визначених можливостей у суспільстві (Схема 3. Загальносоціальні гарантії). 

Схема 4 
ЗАГАЛЬНО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯНАМИ СВОЇХ ПРАВ 
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Юридичні гарантії, що включають використання громадянами своїх прав і свобод, спираються 
на політико-правові принципи держави і права: 

– верховенство закону; 
– розподіл влади; 
– пріоритет особистості; 
– норми, що закріплюють права і свободи. 
Захист (охорона) прав і свобод припускає втручання компетентних структур для захисту прав і 

свобод громадян: 
• органів виконавчої влади; 
• правоохоронних органів. 
Правоохоронні органи як суб’єкт захисту (охорони) прав людини забезпечують нагляд і контроль 

за поведінкою громадян, застосовують міри юридичної відповідальності за порушення прав і свобод: 
• кримінально-правового характеру; 
• адміністративно-правового характеру; 
• цивільно-правового характеру;  
• дисциплінарного характеру. 
Держава несе майнову, адміністративну і кримінально-правову відповідальність за порушення 

конституційних і законодавчо затверджених прав людини представниками правоохоронних органів 
як службовців виконавчих органів державної влади. Відповідно до Закону України «Про порядок 
відшкодування збитку, завданого громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду» формами відшкодування можуть бути: відшкодування із заробітку та 
інших трудових доходів; майна, конфіскованого, вилученого, зверненого в доход держави; грошових 
сум, витрачених громадянами за надання юридичних послуг. Так, у 1999 р. витрати на відшкодування 
за судовими рішеннями збитків, завданих громадянам, за рахунок резервного фонду Кабінету Мініст-
рів України склали 637 555 грн. (6). Тільки у справі Полторацький Борислав Євгенович проти України, 
за рішенням Європейського суду, українська держава зобов’язана виплатити 3 000 євро, або близько 
19 тис. грн. (5). 

Адміністративна відповідальність працівників міліції включає: догану, сувору догану, поперед-
ження про неповну службову відповідність, звільнення за дискредитацію звання працівника органів 
внутрішніх справ. 

Кримінально-правова відповідальність включає: відшкодування завданого збитку; залучення до 
кримінальної відповідальності. 

Таким чином, за роки незалежності в Україні розроблена і прийнята система законів та норматив-
них актів, що проголошують і захищають права й основні свободи людини та громадянина на рівні ви-
мог міжнародних декларацій, пактів і договорів. 

 

5. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД 

Міжнародне співтовариство розробило і прийняло принципи та стандарти в галузі прав люди-
ни, які встановлюють верховенство загальнолюдських цінностей над усіма іншими. Вони мають 
значний вплив як на формування національного законодавства в цілому, так і на окремі його інсти-
тути. Основоположні міжнародні документи в даній сфері втілили в собі найпрогресивніші ідеї, ви-
роблені людством протягом багатьох століть. У них у юридичній формі закріплені головні гарантії 
гідного існування людини, захисту її прав і свобод. Основні ідеї цих актів – встановлення й реаліза-
ція прав людини у відносинах з державною владою. Основними серед них є: Загальна декларація 
прав людини (1948 р.); Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.); Міжнаро-
дний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.); Європейська конвенція про захист 
прав і фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 р.), Європейська соціальна хартія 
(1966 р.) тощо. 

Для держав-членів Ради Європи особливе значення має Європейська конвенція прав людини 
(ЄКПЛ), яка набула чинності з вересня 1953 року. 

Конвенція гарантує права людини на життя, захист її від насильства, незаконного покарання, 
підневільного стану, примусової праці; на свободу та особисту недоторканність (крім випадків, пе-
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редбачених законом), на захист у випадку обвинувачення. Вчинення людиною кримінального зло-
чину й обвинувачення мають бути доведені згідно з законом. 

Відповідно до Конвенції особі без будь-якої дискримінації гарантуються: повага до її особистого 
та сімейного життя, житла, таємниці листування, свобода думки, совісті та релігії, виявлення поглядів, 
мирних зборів, права на організацію асоціацій з іншими людьми, одруження і створення сім’ї. 

Після ратифікації Україною 17 липня 1997 р. Європейської Конвенції громадянин України отри-
мав право на звернення до Європейського суду з прав людини для захисту своїх прав. У додатках – 
приклади окремих звернень.  

Проте дотримання прав і свобод людини в нашій країні залишається досить гострою і злободен-
ною проблемою.  

6. СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

СИТУАЦІЯ І 

У липні 2004 р. органи місцевої влади одного з міст України організували мітинг на підтримку 
одного з кандидатів у президенти України. Для того, щоб продемонструвати «народну любов» до 
кандидата, зі всієї області були зібрані люди на одну з площ загальною чисельністю до 50 тис. чоло-
вік. Переважно це були працівники бюджетних установ і великих підприємств. Делегації, що орга-
нізовано прибули на мітинг, розподіляли по заздалегідь відведених секторах, де відбувались пере-
клики й оцінки «добровольців». 

1. Що говориться про подібні ситуації в ЄКПЛ (ст. 10) і в Міжнародному пакті про громадянські 
та політичні права (ст. 5, 19, 21)? 

2. Дайте оцінку події, що відбулася, з погляду ст. 34, 39 і 40 Конституції України і Постанови 
Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем про-
живання». 

3. Дайте рекомендацію керівництву міліції у вищевказаній ситуації. Рекомендація має починатися 
словами «завдання міліції полягає в тому, щоб...» і вміститися в одному рядку. 

СИТУАЦІЯ 2 

Внаслідок затяжної економічної кризи протягом 90-х років ХХ і початку ХХІ століття, в Україні 
різко збільшилася проституція, оскільки в окремих регіонах родинам, щоб прогодуватися, доводиться 
робити відчайдушні кроки. Є відомості про те, що деякі працівники ОВД користувалися послугами 
місцевих повій. Уявіть себе на місці керівника одного з подібних підрозділів. У цій ситуації Ви б: 

а) залишили це без уваги, якщо б це стосувалося тих працівників підрозділу, які не знаходилися на 
той момент під час виконання службових обов’язків; 

б) поговорили з працівниками у приватному порядку і попросили б їх виявляти велику скритність; 
в) вжили твердих офіційних заходів стосовно відповідних працівників; 
г) зробили б суворе попередження повіям (але не вживали б заходів щодо працівників міліції). 
Обґрунтуйте Вашу відповідь. 

СИТУАЦІЯ 3  

У травні 2001 року громадянка України Воробйова Л.Г. звернулася до Європейського суду із 
заявою №27517/02, у якій оскаржила рішення Харківського апеляційного суду. 

Суть справи. У травні 2001 року заявниця подала цивільний позов у Дзержинський районний 
суд м. Харкова на свого колишнього роботодавця про відновлення на роботі, сплату заборгованості 
заробітної плати та компенсації за вимушений прогул. 12 вересня суд задовольнив її позов частково. 
17 січня 2002 року Харківський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу заявниці. 

Заявниця на підставі п.1 статті 6 ЄКПЛ звернулася до Європейського суду з прав людини. Своє 
рішення вона обґрунтувала у такий спосіб: національні суди неправильно використовували націона-
льне право при розгляді її справи, і тому вона не реалізувала своє право на справедливий судовий 
розгляд. Причиною того, що вона не оскаржила рішення в касаційному порядку, було те, що процедура 
касаційного оскарження рішень була не загальноприйнятою і не ефективною. 

Європейський суд відмовив громадянці Воробйовій Л.Г. у розгляді її заяви. 
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1. На якій підставі Європейський суд з прав людини відмовив Воробйовій у розгляді її заяви. 
2. Що передбачає у подібному випадку ст. 35 ЄКПЛ? 
3. Чи були подібні випадки з вашими родичами, друзями або знайомими? Чим вони, як правило, 

закінчувалися? 

 СИТУАЦІЯ 4 

19 січня 2003 р. мешканець с. Мекшутівки звернувся у Репкінський РВВС УМВС у Чернігівсь-
кій області із заявою про викрадення в нього електрозварювального апарата. Потерпілий назвав де-
кількох можливих «кандидатів», серед яких 51-річного пенсіонера – військового у відставці Івашо-
ва. Коли дільничний інспектор разом із потерпілим приїхав до будинку Івашова, у «Жигулях» уже 
знаходились троє підозрюваних. Івашову не дали одягти куртку чи фуфайку і заштовхнули у багаж-
ник (!). Можна було зрозуміти таке ставлення дільничного до пенсіонера, якби працівник міліції мав 
незаперечні докази вини підозрюваного. Однак він лише мав надію їх знайти! Оскільки у Мешкутівці 
не було ні сільради, ні інших громадських приміщень, тому на допит відвезли в селище Редьківку, де 
знаходився охоронний вагон блокпоста РВВС.  

Допит «з пристрастю», який тривав декілька годин, відсіяв трьох підозрюваних: у них було алі-
бі. А свідчення Івашова не викликали у міліціонерів довіри. Він був підданий жорстокій екзекуції на 
очах багатьох свідків. Не отримавши від підозрюваного зізнань у крадіжці, розлютований дільнич-
ний виштовхав Івашова на 10-градусний мороз без верхнього одягу на вулицю. На зворотному шляху 
до с. Мешкутівка, до якої було 25-30 км., людина замерзла. Труп було знайдено 27 січня 2003 р. 

Назвіть, які права людини були порушені з боку міліції під час затримки громадянина Івашова? 
Якщо б Ви опинились на місці начальника дільничного інспектора, то в даному випадку Ви би: 
а) наказали дільничному знищити сліди злочину; 
б) почали розслідування і, у випадку підтвердження причетності міліціонера, який скоїв злочин, 

притягнули його до кримінальної відповідальності та надали допомогу сім’ї людини, яка загинула; 
в) пояснили родичам Івашова, що вони не повинні подавати заяву на дільничного інспектора. 

Маючи на увазі те, що деякі працівники міліції можуть допускати кримінальні провини, але краще 
мати жертви, ніж не мати законності та порядку.  

 Обґрунтуйте вашу відповідь. 

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Визначте поняття та зміст терміна «права і свободи людини». 
2. На основі малюнка 1 охарактеризуйте основні етапи еволюції прав і свобод людини.  
3. Що означає обмеження прав і свобод людини?  
4. Що означає порушення прав і свобод людини? 
5. Використайте схему 2 для характеристики видів прав і свобод людини. 
6. Що називають особистими правами? 
7. Що означає поняття «міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини»? 
8. Що означає «конституційні права людини»? 
9. Обґрунтуйте значення соціальних гарантій прав і свобод людини. 
10. Дайте характеристику юридичних гарантій прав і свобод людини. 
11. Проаналізуйте механізми охорони і захисту прав і свобод людини в Україні. 
12. Чому і як може захищати права людини міліція? 
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ТИПОВІ ДІАПОЗИТИВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТІ 1. 
(ПРАВА І ФУНДАМЕНТАЛЬНІ СВОБОДИ ЛЮДИНИ) 

Права людини – це комплекс природних, невід’ємних і непорушних свобод і юридичних можливостей, які обумовлені 
фактом існування людини в суспільстві і отримали правове закріплення. 

Свобода – це можливість людини чинити згідно з виявленням своєї волі і робити все, що не заперечується зако-
ном і не завдає шкоди правам і свободам інших людей. 

«Свобода є право робити все, що дозволено законами. Якби громадянин міг робити те, що цими законами запе-
речується, то в нього не було би свободи, оскільки теж саме могли б робити й інші громадяни» 

(Ш.Монтеск’є) 

«Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах» 
(Загальна декларація прав людини. ООН. 1948 р.) 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 
 

ГОЛОВНІ ОРГАНИ ООН, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРОБЛЕМ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
 
 

Неурядові 
організації 

Міжурядові всесвітні 
та регіональні структури 

Контроль за здійсненням 
обов’язкових принципів і норм 

Основи загальної політики 
в галузі прав людини, 

сформульовані на всесвітніх 
і регіональних форумах 

Процедури і правила розгляду звернень і 
скарг громадян, вироблення і реалізація 
засобів впливу до держав-порушників 

Застосування заходів за порушення 
прав, включаючи примусові 

Можливість громадян звертатися до 
всесвітніх і регіональних органів у разі 

порушення їхніх прав після того, 
як національні засоби захисту 

вичерпані 

Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод включає: 

Головні органи ООН, 
 які стосуються проблем прав людини 

інформує Центр 
 прав людини 

Генеральна 
Асамблея 

Рада 
Безпеки 

Економічна і Соціальна 
Рада 

(ЕКОСОС) 

Міжнародний 
суд 
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МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВОЮ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Подання державою один раз у два роки відповідної доповіді Генеральному Секретареві Ради Європи 

РАДА ЄВРОПИ 

 
 

Європейський суд з прав людини 
(Другий самостійний незалежний контрольний орган Ради Європи) 

Функції 
1. Інтерпретація Європейської конвенції про захист прав людини та її застосування. 
2. Розгляд індивідуальних скарг. 

Рада Європи 

Комітет 
Міністрів 

Європейський суд з прав людини 

Європейська конвенція із захисту прав 
людини і 10 додаткових протоколів 

Європейська конвенція щодо поперед-
ження катувань і нелюдяного 

або принижуючого гідність поводження 
чи покарання 

 

Європейська соціальна хартія 

 
Основні правозахисні документи 

 
Рада Європи 

(заснована у 1949 р.) 



ПРАВА ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ  

 18 

Порядок обрання і роботи Європейського суду 
1. Члени суду обираються Парламентською Асамблеєю Ради Європи по одному від кожної держави. 
2. Засідає 10 разів на рік і розглядає не більше 60 справ. 
3. Рішення остаточні й обов’язкові для держав-учасниць Конвенції. 

Рішення Європейського суду 
1. Про компенсацію шкоди стороні, що постраждала. 
2. Зобов’язує державу-відповідача привести своє законодавство у відповідності до Європейської 

конвенції, якщо права порушені через недоліки в національних законах. 

МІЖНАРОДНІ ПРОЦЕДУРИ І ПРАВИЛА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Основні правила 

1. Вичерпаність усіх внутрішніх засобів правового захисту. 
2. Прийнятність скарги, повідомлення. Вони можуть бути спрямовані: 
а) тільки на порушення тих прав, які знаходяться під захистом відповідної Конвенції. 
б) тільки стосовно держав, які приєднались до даної Конвенції. 
в) тільки в міжнародний орган, у компетенції якого знаходиться розгляд подібних порушень 

прав людини. 
 г) тільки особою, яка знаходиться під юрисдикцією держави-учасниці Конвенції. 

Основні види процедур 

1. Міжнародні переговори двох або декількох держав щодо проблеми забезпечення прав тієї 
чи іншої групи населення, котрі закінчуються відповідним договором. 

2. Обговорення у відповідних міжнародних органах доповідей про виконання державами своїх 
обов’язків у галузі прав людини. 

3. Розгляд у міжнародних органах скарг, повідомлень про недотримання, порушення в держа-
вах прав людини. 
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ГЛАВА 2. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ 
В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

План 
1. Визначення термінів. 
2. Характерні ознаки демократичного суспільства.  
3. Правові підстави діяльності міліції щодо забезпечення прав людини в умовах демократичного 

режиму. 
4. Механізм діяльності міліції щодо захисту прав людини. 
5. Соціальний контроль за діяльністю міліції. 
6. Ситуації для обговорення. 
7. Контрольні питання. 
8. Література 
 
Проблема дотримання, забезпечення прав людини та основних свобод безпосередньо пов’язана 

з типом державного і суспільного устрою. У науковій літературі і в підручниках можна зустріти те-
зу, згідно з якою для забезпечення прав людини достатньо наявності правової держави. Але це тве-
рдження, на наш погляд, є дискусійним. Звернемося до історичних прикладів. Чи була Німеччина 
під час перебування при владі націонал-соціалістів правовою державою? Чи діяли державні органи 
в Радянському Союзі на основі діючих законів, чи вони чинили свавілля? Відомо, що коли право-
охоронні органи СРСР притягали до відповідальності члена сім’ї, звинувачуючи у зрадництві, то 
вони спирались при цьому на відому ст. 581в КК РРФСР. Тобто вони діяли у відповідному правово-
му полі. Інша річ, що державними правоохоронними структурами фашистського режиму в Німеч-
чині і комуністичного режиму в Радянському Союзі порушувалися природні, невід’ємні права і сво-
боди людини. А вони, як показала історична практика, можуть бути гарантовані лише в демократи-
чному суспільстві. Тому розгляд цієї теми ми почнемо з визначення термінів та аналізу характерних 
ознак демократичного суспільства.  

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Демократія – форма державного устрою, яка заснована на визнанні таких принципів, як верхо-
венство конституції і законів, народовладдя і політичний плюралізм, свобода і рівність громадян, не-
відчуження прав людини. 

Політична демократія – влада більшості при захисті прав меншості або обмежена влада біль-
шості, обмежена всіма правами і свободами, що належать окремим людям. 

Правова держава – характеристика конституційно-правового статусу держави, який передбачає 
безумовне підлягання держави наступним принципам: народна суверенність, непорушність прав і 
свобод людини з боку держави, пов’язаність держави з конституційним устроєм, верховенство кон-
ституції стосовно всіх інших законів, розподіл влади й інститут відповідальності влади як організа-
ційної основи правової держави, незалежність суддів, пріоритет норм міжнародного права над нор-
мами національного права. 

Рівність – один з основоположних конституційних принципів і елементів демократії, який за-
значає офіційне визнання однакових прав громадян перед державою, законом, судом, тобто рівність 
прав, свобод і обов’язків громадян однієї держави незалежно від статі, раси, національності, мови, 
майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, світогляду тощо. 
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Свобода – це закріплена в конституції або іншому законодавчому акті можливість відповідної 
поведінки людини (наприклад, свобода слова, свобода віросповідання, недоторканність особи то-
що). Свобода на відміну від права не має чітких механізмів реалізації, її кореспондує зобов’язання 
держави утримуватися від здійснення будь-яких дій, які б порушували дану свободу. 

Принцип справедливості – один із конституційно-правових принципів, котрий означає, що «ні-
хто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушен-
ня» (ч.2, ст. 58 Конституції України); покарання та інші заходи карно-правового характеру мають 
бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеню громадської безпеки вчиненого злочи-
ну, обставинам його здійснення та особистості винного (ст. 2, коментар 6 КК України); «ніхто не 
може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу» 
(ст. 2, п.3). 

Матеріальні права – це конкретні права і свободи людини (свобода слова, свобода совісті, право 
на освіту тощо). 

Процесуальні права – це надання в розпорядження людини способів дії та відповідні інститути, 
при допомозі яких людина змушує владні структури дотримуватися і забезпечувати відповідні права 
і свободи. 

Принципи діяльності міліції в демократичному суспільстві – це сукупність правил, якими ке-
руються працівники міліції при виконанні покладених на них завдань та функцій (верховенство 
закону, справедливість, гуманне і вічливе ставлення до людини, підзвітність суспільству за свою 
професійну діяльність). 

Механізм діяльності міліції щодо захисту прав людини – це сукупність форм і методів нормот-
ворчої і правозастосувальної діяльності, спрямованої на захист життя, інтересів і прав людини. 

Соціальний контроль за діяльністю міліції – це сукупність засобів щодо перевірки виконання 
рішень вищих інстанцій (управління, департаменти МВС, УМВС в областях); дотримання принципів 
законності, неупередженості, гласності, справедливості та ін., вимог нормативів; виконання планових 
завдань; дотримання службової дисципліни, правових норм і т.ін. 

2. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Історія свідчить, що права людини почали втілюватися в життя з встановленням демократичних 
політичних режимів у країнах Західної Європи і Північної Америки. Тому важливо зупинитися на 
визначенні поняття демократії, видах демократичних режимів та його ознаках. 

Відома етимологія поняття «демократія» як влада народу. З втіленням у життя такої ознаки де-
мократичного устрою, як участь народу в управлінні справами держави, під демократією стали ро-
зуміти як владу більшості. І тільки із закріпленням упродовж ХVIII–ХХ ст. в конституціях провід-
них країн Західної Європи і Північної Америки прав і основних свобод людини як універсальних 
правових гарантій, які охороняють окремих осіб і групи осіб від дій органів влади, котрі порушують 
основні свободи і ображають людську гідність, демократія стала розумітися в сучасному сенсі. Тоб-
то демократія – це обмежена влада більшості, обмежена всіма правами і свободами, що належать 
окремим людям. А більшість не має права порушувати ці права і свободи. 

Принцип обмеженої влади часто виступає під назвою принципу конституційності, який відо-
бражений, наприклад, у відповідних розділах Конституції України, де йдеться про права і свободи 
людини. Цей принцип обмежує, перш за все, владу законодавця, бо члени Верховної Ради простим 
натисненням кнопки не можуть ухвалити рішення про те, щоб через місяць «усі бандити були посад-
жені за ґрати», щоб усіх, хто на державній службі відмовляється спілкуватися державною мовою були 
депортовані з України, або всі, хто привласнив нерухомість протягом останніх 15 років, повинні по-
вернути її в державну власність тощо. Тобто в демократичному суспільстві неможливе свавілля за-
конодавчої влади, бо, у нашому випадку, права і свободи людини на недоторканність, свободу мовно-
го спілкування, право на приватну власність, обмежують владу більшості, визначають її межу. 

До характерних ознак демократичного устрою суспільства належать: наявність правової держа-
ви; визнання державою прав і свобод людини як прав і свобод особистості; законодавче закріплення 
матеріальних і процесуальних прав людини; повага людської гідності з боку державних установ та 
їх чиновників; рівні права і свободи для всіх громадян незалежно від статусу, раси, етнічного поход-
ження, статевої належності; заборона дискримінації тощо. 
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Для усвідомлення суттєвих ознак демократичного режиму можна звернутися до методу порів-
няльного аналізу. Проведемо зіставлення принципів організації суспільства при автократичному і 
демократичному режимах (Див. табл. 1). 

Таблиця 1 

ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ПРИ АВТОКРАТИЧНОМУ 
І ДЕМОКРАТИЧНОМУ РЕЖИМАХ 

Авторитарний режим Демократичний режим 
Влада знаходиться в руках декількох осіб Влада знаходиться в руках більшості, обмеженої 

правами і свободами людини 
Свавільство Панування права 
Залякування Довіра 
Забезпечення контролю з боку держави Забезпечення дотримання законів 
Захист еліти Служіння суспільству 
Корупція і безкарність Чесність і підзвітність 
Недовіра суспільства Підтримка суспільства 
Почуття страху Повага 
 Воля народу є основою державної влади 

 
Зупинимося на характеристиці цих ознак докладніше. 
У демократичному суспільстві єдиним джерелом влади є народ. Народ здійснює владу безпосе-

редньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Волевиявлення народу 
здійснюється шляхом періодичних і не сфальсифікованих вибрів, котрі проводяться в умовах зага-
льного й рівного виборчого права.  

Однією з важливих ознак демократичного устрою є наявність правової держави. У ст. 1 Кон-
ституції України проголошується: «Україна є ... демократична, ... правова держава». З підручників з 
теорії держави та права нам відомо, що правова держава – це держава, в якій існують чіткі, стабільні 
й усім зрозумілі правила гри між людиною і владою. Це держава, в якій людина може чітко перед-
бачити, як інститути влади будуть реагувати на її поведінку, бо в цієї державі панує не самоправст-
во чиновників, а чіткий і зрозумілий закон. Для демократичної правової держави властиве юридич-
не закріплення матеріальних і процесуальних прав і свобод людини.  

Матеріальні права охоплюють конкретні права і свободи, які належать людині: свободу слова, 
совісті, вибору місця проживання, право на освіту тощо.  

Процесуальні права – це надання в розпорядження людини способів дії і відповідні інститути, 
при допомозі яких людина змушує владні структури дотримуватися і забезпечувати відповідні пра-
ва і свободи.  

Цей розподіл не завжди можна чітко провести. Наприклад, у деяких випадках право на судовий 
розгляд можна розглядати як матеріальне право (коли ми звертаємося до суду як до арбітра, який 
вирішує наш спір з іншою людиною), а в інших випадках (наприклад, коли ми подаємо скаргу до 
суду на організацію, яка порушує наші права) – як процесуальне право. 

Матеріальні права охоплюють права і свободи. Ці права мають також назву як позитивні права, 
вони передбачають активні обов’язки владних інститутів стосовно кожного з нас. Наприклад, право 
на освіту покладає на владу обов’язок створювати школи, в яких можуть навчатися всі діти. У да-
ному разі не так важливо, як вирішується плата за освіту, тобто чи передбачається безпосередня 
оплата шкільної освіти, чи через сплату податків до державного бюджету, який виступає в ролі по-
середника. Але якщо дитина не може отримати освіту (при існуванні закону про освіту) через відсу-
тність виплати учням стипендій, то цим порушується право людини на освіту. Можна навести ін-
ший приклад. Право на справедливий суд потребує від держави, перш за все, побудови мережі су-
дових установ, до яких може звертатися людина для вирішення важливої для неї справи. 

Свободи – це ті ж права, але вони відносяться до тієї сфери життєдіяльності, в яку держава не 
повинна втручатися, але зобов’язана їх захищати (свобода слова, свобода думки). Свободи іноді 
мають назву негативних прав як заборону держави втручатися в життєві питання людини. Тобто, 
якщо мені належить свобода, то зобов’язання держави – утримуватися від будь-яких дій. Або якщо 
я маю право на будь-що, то державні інститути зобов’язані щось для мене зробити. 
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Історично склалися різні підходи до взаємовідносин держави і людини щодо впровадження і 
забезпечення прав і свобод людини.  

Згідно з першим підходом – влада первісна і власне сама влада, через свою добродійність, наді-
ляє людей тими чи іншими правами. Це означає, що у людей рівно стільки прав, скільки побажала 
надати їм влада. Такий підхід був характерний для конституцій країн колишнього соціалістичного 
табору і конституцій деяких європейських держав, які були прийняти ще в ХІХ столітті. Але в Кон-
ституції України, яка прийнята в 1996 р., відчувається дихання радянської конституції. Це стосуєть-
ся, наприклад, ст. 43 («Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на пра-
цю, гарантує рівні можливості у виборі професії...»), ст. 49 («Охорона здоров’я забезпечується дер-
жавним фінансуванням...»), а також ст. 46, 47,48 тощо. 

Другій підхід базується на моделі суспільного договору. Суспільний договір укладають влада, з 
одного боку, і народ як сукупність окремих осіб, з іншого. Ті, ким керують, погоджуються давати 
керівникам гроші, наприклад, сплачувати податки, а керівники зобов’язуються щось для них роби-
ти: реалізовувати їхні права і утримуватися від втручання в деякі сфери їхнього життя, тобто визна-
вати їх права. Формою такого договору, який більш або менш вигідний для однієї із сторін, частіше 
є конституція. 

Третій підхід притаманний державному устрою США. У ході війни за незалежність і громадян-
ської війни у лідерів американської нації сформувалась концепція, згідно з якою побудова держави 
має базуватися на природних правах і свободах людини. Тобто призначення державної влади полягає 
в тому, щоб людям було краще і зручно жити. А для того, щоб держава могла функціонувати, гро-
мадяни країни добровільно обмежують деякі із своїх прав і передають їх державі. Наприклад, вони 
погоджуються обмежити свої майнові права, сплачують податки або обмежують свою свободу і – в 
разі потреби – погоджуються служити в армії. 

Остання з моделей докорінним чином відрізняється від першої. При існуванні першої моделі 
люди мають рівно стільки прав, скільки дає їм держава. При пануванні третьої моделі у влади стіль-
ки прав, скільки люди погодились передати владним структурам. Із цієї різниці в підходах випли-
вають суттєві практичні наслідки. В цьому можна легко переконатися, якщо ми оберемо відповідну 
правову норму і застосуємо її до конкретного, добре підібраного випадку: залежно від того, чи будемо 
ми дотримуватися першої або третьої моделі в розуміння взаємовідносин людини і влади, ми дійде-
мо до зовсім різних рішень. Третій підхід, згідно з яким владі дозволено лише те, що допускається за-
коном, а людині – все те, що не забороняється законом, і є основою концепції прав людини. При цьому 
слід пам’ятати, що йдеться лише про взаємовідносини людини з владою, і що положення, згідно з 
яким людині дозволено все, що не заборонено законом, лише тільки обмежує можливості насильни-
цького втручання держави в наше життя, але не зменшує наші моральні обов’язки стосовно близьких 
людей, сусідів, людства взагалі. 

Однією з ознак демократичного устрою суспільства є повага до людської гідності. Гідність лю-
дини випливає із самої суті людства, вона притаманна як немовляті, котре ще нічого не встигло зро-
бити, так і запеклому злочинцеві. Людську гідність відрізняють від особистісної гідності, яка близь-
ка до поняття честі. Особистісну гідність ми заробляємо самі, вона зростає, якщо ми поводимо себе 
шляхетно, і падає, якщо ми здійснюємо підлість. Обґрунтування сутності поняття людська гідність 
дається в релігійних і філософських концепціях. Для християн людська гідність визначається тим, 
що людина, створена за образом і подобою Бога, носить в собі частку гідності Творця. Визнання 
людської гідності як природного права людини або як даного від Бога не в змозі надати нам гаран-
тії, що нас будуть любити, не гарантують нам щастя в житті, ні справедливості або хоч будь-якого 
добробуту. Воно лише захищає нас від принижувань і зазіхань на наші невід’ємні права з боку дер-
жавних структур та їх чиновників. 

Завдяки визнанню державною владою права людини на гідне поводження індивід зберігає свою 
особистість, свою неповторність, бо ні до нього, ні після нього не було і не буде нікого, хто був би 
таким же, як він, з його особистим досвідом, його сподіваннями, почуттями і думками. 

Для демократичної країни притаманні такі ознаки як рівність і свобода для всіх людей, які 
проживають на її теренах. Свобода все ще має трохи інше значення в Північній Америці і в Європі. 
Це визначається різною історією і становищем людей на цих континентах наприкінці ХІХ століття, 
коли формувалася сучасна концепція прав людини. В Америці колоністи рухалися на Захід, де ве-
лика кількість земель не була колонізована, і держава, яка створювалася цими людьми, потрібна бу-
ла для захисту від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Саме тоді виникли інститути правосуддя і шери-
фа, які захищали особистість від внутрішніх ворогів, і армія для захисту від зовнішніх ворогів. В 
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якості зовнішніх ворогів вважалися індіанці. І річ не тільки в тому, що не було потреби у будь-яких 
втручаннях в життя громадян з боку держави, – ці втручання були небажаними, або вони обмежува-
ли б шанси на особистий успіх. Саме з цим фахівці пов’язують виникнення концепції свободи від 
держави – держави, роль якої зводилась до ролі сторожа, яка створювалось для захисту інтересів 
колонізаторів. Невипадково, що в Декларації про Незалежність з’явилось положення про право на 
прагнення до щастя, яке розумілося як негативне право: американцям надавалася свобода прагнення 
до щастя, а держава не мала права їм заважати. 

У Європі того часу не було вільних земель, більшість людей працювали на землях, які належа-
ли іншим, знаходилися в економічній і часто – в залежності від судової влади власників великих зе-
мельних угідь. Люди, які знаходилися в залежності від земельних власників, вважали, що держава 
може закликати до порядку тих, хто їх пригнічує, може надати їм свободу. Таким чином, виникла 
концепція свободи через державу. Таке розуміння свободи було пов’язано з надією на те, що дер-
жава ощасливить кожного громадянина, і ці сподівання знайшли своє відображення в документах 
Великої Французької революції – право на щастя. Ідеї, які випливали з європейської концепції сво-
боди, знайшли своє відображення у всій історії цього континенту. Саме тут з’являлися правителі й 
уряди, які вірили, що знають, що треба зробити для людей, як їх ощасливити. Біда в тому, що деякі з 
них навіть намагалися запроваджувати свої ідеї в життя. 

Принцип рівності для всіх в ідеології і політиці може означати різні речі. Так, представники 
зрівняльної комуністичної ідеології вважають, що рівність передбачає рівний (подушний) розподіл 
життєвих умов та ресурсів. На побутовому рівні свідомості популярним є лозунг «у нас у всіх оди-
накові шлунки, отже, всім повинно належати одне й те ж». 

Для соціаліста рівність означає рівність можливостей. Люди, коли вступають у життя, повинні 
мати рівні можливості, потім найбільш здібні, працездатні досягнуть успіху, тоді як інші не змо-
жуть зробити кар’єру. Але на старті всі повинні мати рівні можливості. Такий спосіб мислення 
з’являється при розгляді питань прав осіб, які належать до національних і суспільних меншин. 

Ліберальна доктрина розуміє рівність як рівність прав і рівність усіх перед законом. Таке розу-
міння прав дуже близьке за своїм значенням до заборони дискримінації. Відомо, що дискримінація – 
це будь-яка диференціація прав і правомочності людини, побудованої на основі фізичних або біоло-
гічних ознак. Наприклад, не можна вважати дискримінацією заборону на водіння автомобілем не-
зрячим, оскільки така заборона має раціональне обґрунтування. Але дискримінацією буде відмова 
надавати права водія особам, які ніде не вчиться і ніде не працюють, або за ознакою етнічного по-
ходження. Практика свідчить про можливість створення правової системи, яка не містить положень 
за ознаками дискримінації. Однак поки що не вдалося створити правову систему, яка б відповідала 
другій умові рівності, тобто рівності всіх громадян перед законом. Завжди і всюди посадові особи 
зовсім інакше поводяться з багатими або відомими особами, аніж з небагатими або з групами людей, 
до яких суспільство ставиться з презирством. 

Існують різні соціальні й правові системи, котрі намагаються згладжувати ці суперечності, але 
ніде не вдалося добитися повного успіху. Можна стверджувати, що досягнути рівного ставлення 
посадових осіб до представників різних суспільних груп неможливо, але це не означає, що від цієї 
ідеї слід відмовитися. 

Уточнення змісту прав і свобод, ставлення до них різних ідеологічних і політичних утворень 
може слугувати відправною точкою для типологізації і класифікації матеріальних прав і побудови 
інститутів та процедур, які держава зобов’язана забезпечити. 

Більшість матеріальних прав має обмежений характер. З числа прав, які ввійшли до Європейсь-
кої конвенції про захист прав людини і основних свобод, обмеження не можуть застосовуватися 
лише стосовно права кожної людини на те, що вона не може зазнавати катувань і не може утриму-
ватися в рабстві або підневільному стані. Всі інші права у випадках, коли вони суперечать правам і 
свободам інших людей, наприклад, безпеці держави, можна обмежувати. Але держава в демократи-
чному суспільстві може відступити від своїх обов’язків прав і свобод лише у зв’язку з конкретними 
обставинами і лише на підставі закону. Сам уряд країни власними рішеннями не має права вводити 
обмеження прав і свобод. Ступінь обмежень прав і свобод має відповідати гостроті ситуації і захис-
ту лише тієї цінності, у зв’язку з якою вводяться заходи обмеження, а самі заходи повинні відпові-
дати принципам, які прийняті в демократичному суспільстві вільних людей. Питаннями того, чи бу-
ли допущені державою порушення однієї з цих умов, займається Європейський Суд з прав людини. 
Люди будь-якої країни повинні пам’ятати, що якщо у влади є можливість обмежити права, то на 
практиці вона від цього не відмовиться. Обмеження прав є й повинні бути, але радіус дії і характер 
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обмежень підлягає суворому контролю. Тобто можливість обмеження прав людини не зводить нані-
вець саму сутність цих прав. 

Визнання з боку влади прав і свобод людини передбачає наявність процедур, завдяки яким кожна 
людина може захищатися від порушень своїх прав. Владні структури завжди схильні порушувати 
права, бо таким чином легше управляти, а правителям здається, що такий шлях є більш коротким і 
ефективним для досягнення суспільного ідеалу. Ця схильність влади не пов’язана з конкретним суспі-
льним устроєм, і саме тому так важливо створити процедури, які запобігають намаганням держави 
зневажати своїми обов’язками, піти в обхід правил. Відхід від проголошеної обіцянки держави га-
рантувати права і свободи людини можна спостерігати на прикладі України. Після прийняття Кон-
ституції Верховна Рада України приймає низку законів щодо забезпечення прав людини. Серед них 
такі, як «Про звернення громадян» (1996), «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини» (1997), «Про демократичний громадянський контроль над військовою організацією і право-
охоронними органами держави» (2003) тощо. Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав 
людини і основних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Але в громадян 
України й досі відсутня система чітко викладених процесуальних прав, тобто можливості обвинува-
тити чиновника з пенсійного фонду, міліціонера або міністра в тому, що він порушує права, а спро-
ба людини посилатися на Конституцію або на міжнародне право, в кращому разі, викликає посмішку. 
Не випадково у своїй доповіді Уповноважений з прав людини Верховної Ради Н.Карпачова в 2003 р. 
заявила: в Україні немає таких прав і свобод, які б не порушувалися систематично і масово. 

У державах з демократичними традиціями в захисті прав і свобод людини беруть участь суди, 
зокрема, конституційний та адміністративний суд, парламентські уповноважені з прав людини (ом-
будсмени). З цією метою використовуються інститути громадянської законодавчої ініціативи і ре-
ферендуму, інститут індивідуальної скарги і петиції, пряме застосування інститутами держави кон-
ституції і міжнародних договорів у галузі прав людини, неурядові організації, котрим закон надає 
можливість діяти та ін. Деякі матеріальні права, наприклад свобода слова, право на доступ до інфор-
мації про роботу державних установ, свобода зборів і асоціацій, слід розглядати не тільки як цінності, 
котрі необхідно захищати, але й як інструменти, які сприяють захисту інших прав. Значно легше за-
хищати права людини, якщо в державі реально діє принцип розподілу влади: законодавчої, виконавчої 
і судової, які взаємообмежують один іншого. 

Права людини мають тенденцію до постійного розвитку, їх число збільшується як у національ-
ному законодавстві, так і в міжнародному. Відомо, що міжнародне законодавство визначає лише 
мінімальні стандарти захисту прав людини, які визнані державами з різними культурним і історич-
ним корінням. Цей усіма визнаний мінімум поширює національне законодавство. Розвиток науки і 
техніки створює не тільки нові умови життя людей, але й створює окремі проблеми загрози. Сього-
дні реальною є загроза порушення права людини на недоторканність приватного життя в зв’язку з 
успіхами інформаційних технологій. Відбувається пошук більш ефективного захисту прав і заходів 
протидії щодо їх порушень з боку владних структур, які формально визнають права людини. Цьому 
сприяє участь народу в зміцненні демократії в країні і зростання недержавного сектора, розвиток 
громадських рухів і об’єднань. 

Таким чином, незважаючи на особливості демократичного устрою в різних країнах, для них ха-
рактерним є повага і дотримання основних прав і свобод людини, а саме: право на життя; заборона 
катувань; заборона рабства і примусової праці; право на свободу і особисту недоторканність; право 
на справедливий судовий розгляд; покарання у відповідності до закону; право на повагу приватного 
і сімейного життя; свобода думки, совісті і віросповідання; свобода висловлювання поглядів; свобо-
да зборів і об’єднань; право на шлюб; право на ефективний спосіб правового захисту; заборона дис-
кримінації; заборона зловживань правами. 

Основні принципи організації демократичного суспільства і права людини та основні свободи, 
які проголошені в Європейської конвенції щодо захисту прав людини, повинні поважати і дотриму-
ватися всі органи державної влади, у тому числі, органи правопорядку. 

 3. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ 

Дотримання прав і основних свобод людини покладено на всі державні органи і громадські ор-
ганізації. Водночас, серед цих організацій є й такі, що спеціально створюються для охорони та захисту 
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прав громадян. Ці органи комплектуються всебічно підготовленими спеціалістами. У їхньому роз-
порядженні є необхідні матеріально-технічні засоби, їхня діяльність детально регламентована. Це 
дозволяє забезпечити оперативність, законність і справедливість вжитих цими організаціями заходів 
для охорони прав людини. 

Охорона прав людини здійснюється спеціально уповноваженими державними органами і гро-
мадськими організаціями шляхом застосування юридичних та організаційно-правових заходів впли-
ву в суворій відповідності до закону і при безперечному дотриманні встановленого ним порядку. 
  

За своїм змістом охорона прав і основних свобод людини є складною і багатоплановою. Вона 
містить у собі декілька конкретних напрямків, кожен із яких має свої специфічні завдання і реалізу-
ється своїми, властивими тільки йому методами. До числа таких напрямків (функцій) відносяться: 

– прокурорський нагляд; 
– попереднє розслідування кримінальних справ; 
– захист у кримінальних справах і надання іншої юридичної допомоги; 
– охорона громадського порядку і безпеки громадян; 
– боротьба зі злочинністю; 
– справедливе правосуддя. 
Система захисту та охорони прав людини в Україні включає цілий ряд державних установ і гро-

мадських організацій, що уповноважені вирішувати визначені завдання. До них належать: прокура-
тура, органи внутрішніх справ, служба безпеки, митні органи, податкова служба, Уповноважений з 
прав людини у Верховній Раді України, адвокатура, правозахисні організації та ін. 

Особливе місце в охороні прав і свобод громадян займають органи внутрішніх справ. Вони ви-
конують завдання щодо забезпечення особистої безпеки громадян; припинення і попередження пра-
вопорушень, охорони і забезпечення громадського порядку, виявлення і розкриття злочинів, розшу-
ку злочинців, забезпечення дорожнього руху, захисту власності від злочинних зазіхань, охорона 
учасників судочинства. 

Складовою органів внутрішніх справ є міліція. «Міліція України, – говориться в Законі Україні 
«Про міліцію», – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, 
права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від про-
типравних посягань» (ст. 1). Аналіз поняття дозволяє виявити ознаки міліції і її цільове призначення. 
Важливими ознаками міліції є те, що вона – «озброєний орган виконавчої влади», від імені держави 
вона забезпечує верховенство закону, є носієм і гарантом демократичних цінностей правової держа-
ви. Цільове призначення міліції полягає у:  

– забезпеченні громадського спокою, дотриманні закону і порядку в суспільстві; 
– захисті і дотриманні основних прав і свобод людини у тому вигляді, у якому вони закріплені, 

зокрема, в Конституції України; 
– профілактиці злочинності та боротьби з нею; 
– виявленні і розслідуванні злочинів; 
– наданні допомоги і послуг населенню.  
Означені цілі обумовлені особливостями статусу міліції у системі правоохоронної діяльності. 

До основних напрямків діяльності міліції відносяться: адміністративна, профілактична, оперативно-
розшукова, кримінально-процесуальна, виконавча та охоронна (за домовленістю) діяльність. Множина 
цих напрямків зумовлює специфіку методів діяльності міліції, її відмінність від інших суб’єктів право-
охоронної діяльності. 

По-перше, діяльність міліції пов’язана з організацією і контролем за поведінкою громадян у 
громадських місцях. При цьому організація і контроль має державно-владний характер. За якість 
цього виду діяльності міліція відповідає перед компетентними органами.  

По-друге, у правоохоронній діяльності сторони, що беруть у ній участь (міліція, громадяни, ор-
ганізації), не пов’язані відносинами підпорядкування один до одного і в усіх горизонтальних право-
відносинах підвладні закону рівною мірою.  

По-третє, міліція здійснює адміністративний нагляд – гласний і негласний за кимось або за чи-
мось. У процесі здійснення нагляду органи міліції можуть наглядати за людьми, організаціями, ор-
ганами держави, але виключно з точки зору закону, не втручаючись у їхню професійну діяльність. 

По-четверте, для негайного припинення протиправних дій громадян, ліквідації природної або 
техногенної небезпеки міліція використовує примусові повноваження. Іноді примус має жорсткий, 
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«невблаганний» вигляд, і цей момент посилюється тим, що працівник міліції може застосувати на-
силля, використовуючи для цього «речові» знаряддя, такі, як спеціальні засоби і зброю. 

Діяльність міліції є за своєю природою професійною. Професійний характер міліцейської робо-
ти обумовлений тим, що спеціалізована діяльність вимагає від тих, хто її здійснює, відповідних 
професійних знань (право, психологія, соціальна психологія, педагогіка), навичок і умінь. Праців-
ник міліції повинен добре знати свою справу, обережно й компетентно застосовувати примус, оскі-
льки необережне і невміле використання міри примусу може розглядатися як зловживання владою, 
призводити до незадоволення громадян і конфліктів з ними. Декларація Ради Європи про поліцію, 
зазначаючи професійний характер поліцейської діяльності, вказує: «Поліцейський повинен пройти у 
повному обсязі загальну підготовку, професійну і службову підготовку, а також отримати відповід-
ний інструктаж із соціальних проблем, демократичних свобод, прав людини і, зокрема, з Європей-
ської конвенції з прав людини».  

 Міліція при здійсненні функції охорони громадського порядку, з одного боку, захищає права і 
свободи кожного громадянина, а з іншого – здійснює певне обмеження у правах осіб, які скоїли 
правопорушення. 

Органи міліції, посадові особи при здійсненні правоохоронної діяльності спираються на прин-
ципи міліцейської діяльності, які узгоджені з міжнародними актами, що ратифікувала Верховна Ра-
да України (Декларація ООН, Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, Євро-
пейська Конвенція з прав людини і основних свобод, Декларація про поліцію Ради Європи тощо) і 
закріплені в національному законодавстві (зокрема, в Конституції України, законах України «Про 
міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність» тощо). До основних принципів діяльності міліції 
щодо забезпечення прав і основних свобод відносять: дотримання законів і забезпечення їх вико-
нання; справедливість; повага людської гідності і гуманність; врахування необхідної розмірності 
при застосуванні сили, зброї або спецзасобів; підзвітність перед суспільством. 

 Зупинимося на характеристиці основних принципів діяльності міліції щодо дотримання прав і 
свобод громадян докладніше. 

Дотримання законів і забезпечення їх виконання передбачає, що діяльність міліції спирається на 
конституційний принцип законності (ст. 8,19). Дотримання принципу законності з боку міліції по-
лягає в наступному: 

– у своєчасності й ефективності заходів щодо попередження, припинення і розкриття злочинів, 
які посягають на права і свободи людини. Для реалізації цього напрямку своєї діяльності міліція в 
повному обсязі може застосувати примус. Невживання або несвоєчасне застосування засобів при-
мусу чи прояв при цьому несумлінності розглядається як порушення законності (відмова в пору-
шенні карної справи, невжиття заходів щодо приборкання хуліганів, які розперезалися та ін.). Від-
мова в задоволенні законних вимог громадян є порушенням гарантованих законом прав і є приво-
дом для скарг на дії міліції; 

– у чіткому виконанні працівниками міліції своїх обов’язків щодо забезпечення реалізації гро-
мадянами своїх прав, порушенням тут є, наприклад, необґрунтована відмова в реєстрації за місцем 
проживання, несвоєчасна видача закордонного паспорта; 

– недопущення дій, що порушують права і свободи громадян (життя, честь, гідність, недотор-
канність особистості, свобода від катувань, незаконного насильства). У ст. 5 Закону України «Про 
міліцію» вказується, що міліція поважає гідність людини і проявляє до неї гуманне ставлення. 

Але для реалізації діючих законів з боку міліції вимагається суворе і неухильне дотримання їх 
настановам. Для цього міліція наділяється особливими державно-владними повноваженнями і засо-
бами примусу, аж до застосування зброї. Це тягне відповідні обмеження прав і свобод людини, вторг-
нення в його приватне життя. Так, у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (ст. 8, 
п. 6, 9, 10) визнається неминучість обмежень у процесі розкриття і розслідування злочинів, при 
здійсненні обшуку, вилученні, арешту, огляду, проведенні спеціальних заходів – прослухування те-
лефонних розмов, контролю кореспонденції тощо. 

Але в практиці діяльності міліції – не рідкісні факти використання протиправних обмежень і, 
навіть, порушень прав людини. Характер обмежень прав і свобод, а також їх порушень, безпосеред-
ньо залежить від специфіки завдань, які виконує та чи інша служба. Кожна з них має свій набір най-
більш типових порушень: 

– для підрозділів охорони громадського порядку і громадської безпеки властиве незаконне за-
тримання, заборона масових демонстрацій, затримання громадян за ознакою раси, кольору шкіри, 
етнічної належності, належності до певної соціальної групи.  
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– для відділень карного розшуку – незаконний арешт, обшук, невжиття заходів за заявами гро-
мадян, укриття злочинів від обліку; 

– працівники ДАІ та дорожньо-транспортної міліції зловживають позбавленням прав водіїв ав-
тотранспортних засобів, необґрунтований арешт експлуатації автомобіля, евакуація транспорту з 
місця стоянки; 

– для слідчих підрозділів характерним є незаконна відмова від порушення кримінальної справи, 
провадження слідчих дій без участі понятих, незаконний обшук, виїмка, арешт, несвоєчасний до-
пуск адвоката до ознайомлення з матеріалами справи, застосування незаконного фізичного і психіч-
ного насильства; 

– паспортно-візові служби застосовують незаконну відмову в реєстрації за місцем мешкання, 
незаконну відмову у видачі закордонного паспорта; 

– підрозділи БЕП, УБОЗ використовують несанкціоноване прослуховування телефонних роз-
мов, несанкціоноване проникнення в житлове приміщення. 

Наведений перелік далеко не повний і дає лише загальні уявлення про структуру порушень, які 
притаманні органам внутрішніх справ. Більш детальний розгляд структури порушень свідчить про 
перевагу посягань на громадянські права людини (недоторканність особи, майна, таємність особис-
того життя тощо) і в меншому обсязі торкаються соціально-політичних і економічних прав. 

Принцип справедливості при забезпеченні прав людини і основних свобод. Ідеальна держава з 
давніх-давен асоціювалась зі справедливістю. Право, на думку стародавніх римлян є мистецтво до-
бра і справедливості (Jus est ais boni et aequi). Справедливість і благозаконність у стародавніх греків 
вважалися дочками богині Правосуддя. Відомий китайський філософ Конфуцій відстоював прин-
цип: «На добро відповідають добром, на зло – справедливістю». 

Слово «юстиція» перекладається як «справедливість». Безумовно, справедливий закон утілює в 
собі ідею рівної для всіх свободи, свободи робити все, що не забороняє закон. Справедливий закон 
забороняє лише те, що завдає шкоду і нічого не наказує чесним людям. «Справедливість, – писав 
Епікур, – сама по собі не є щось, але у відносинах людей один до іншого завжди є деякий договір 
про те, щоб не шкодити і не терпіти шкоди»1. 

Справедливість, утілюючи в собі ідею рівності громадян перед законом і судом, неможлива без 
свободи і законності. Закон виступає мірою, єдиною для всіх, масштабом свободи. При цьому сво-
бода окремої людини співвідноситься зі свободою інших людей, а право виступає регулятором мо-
жливостей реалізації свободи кожного. Заборони і обмеження, які встановлюються, повинні бути 
доцільними з точки зору гарантій свободи, а отже, справедливими. Справедливість передбачає від-
повідність між правами і обов’язками людини, діянням і віддаванням, які визначаються через при-
зму рівності і свободи. 

Не випадково, що принципу справедливості багато уваги приділяється в багатьох міжнародних 
актах з прав людини. У Декларації ООН звертається увага на зв’язок справедливості та гідності лю-
дини, справедливості й рівності людей у правах. У Міжнародному пакті про громадянські та полі-
тичні права, який схвалений Генеральною Асамблеєю ООН в 1966 р. підкреслюється: «Усі люди рі-
вні перед законом і мають право без усякої дискримінації на рівній захист закону»(ст. 26). У пакті 
спеціально визнається право осіб, які належать до етнічних, релігійних і мовних меншин, користу-
ватися «своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися 
рідною мовою» (ст. 27).  

Справедливість є одним із найважливіших принципів правової держави як у законодавчій дія-
льності, так і при правозастосуванні. Застосування принципу справедливості в діяльності міліції 
означає наступне: 

– встановлення об’єктивної істини у справі, яку вона провадить; 
– забезпечення законних прав та інтересів учасників процесу; 
– правильна кваліфікація дій особи, яка звинувачується в здійсненні правопорушення, при цьо-

му зробити все для недопущення упередженого необ’єктивного підходу до вирішення справи; 
– забезпечення учасникам процесу рівних можливостей у дослідженні доказів і захисту своїх 

прав; 
– безумовне дотримання закону з тим, щоб кожен, хто вчинив злочин, був підданий відповід-

ному його діянню покаранню і жоден невинуватий не був притягнутий до відповідальності. 
                                                        
1 Материалисты Древней Греции. – М., 1995. – С. 170. 
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Вимога справедливості включає в себе неупередженість і недискримінаційний підхід. Вимога 
неупередженості змушує міліцію, наприклад, поводити себе об’єктивно і не приймати будь-яку сто-
рону в суперечці, з приводу якої провадиться розслідування. Неупередженість потребує, щоб пра-
цівники міліції утримувались від будь-яких видів дій за межами суто міліцейських функцій, які б 
могли їм перешкодити виконувати свої завдання цілком неупереджено або не створювати в громад-
ськості враження упередженості. 

Недискримінаційний підхід у відповідності до Протоколу №12 до ЄКПЛ вимагає, щоб праців-
ники міліції дотримувались вимог Європейської Конвенції, яка гарантує основні права, і вимог на-
ціонального законодавства, яке гарантує особисті права. У рекомендаціях ЄКПЛ міститься перелік 
основних мотивів дискримінації: стать, раса, колір шкіри, мова, релігія, політичні або інші переко-
нання, національне і соціальне походження, належність до етнічних меншин, майнове становище, 
фізична або розумова відсталість, статева орієнтація або вік тощо. 

Наведемо деякі приклади. Так, у ст. 6 (3) записано: «Кожна людина, звинувачена у вчиненні 
кримінального злочину, має... бути негайно і детально проінформованою зрозумілою для неї мовою 
про характер і причину обвинувачення проти неї». У справі Brozicek 1989 року, Європейський Суд 
прийняв рішення на користь особи, яка постійно проживала в Німеччині, яка поскаржилась на те, 
що звинувачення, висунуте проти неї італійським судом, не було належним чином йому пояснене, і 
тому його суд, проведений in absentia, був недійсним. На його ім’я були відправлені два листи іта-
лійською мовою, один із яких – за невірною адресою, і італійська влада не в змозі була довести, що 
Брозичек достатньо добре володів італійською мовою, щоб сприйняти висунете проти нього звину-
вачення. 

Європейський Суд декілька разів ухвалював рішення проти держав, владні структури яких пе-
реслідували людей за мотивом: статева сексуальна орієнтація. Це рішення Суд пояснював як пору-
шення ст. 8 ЄКПЛ – право людини на повагу її особистого життя1. 

Право на гідне й гуманне поводження. Зміст цього принципу сформульований у ст. 3 ЄКПЛ: 
«Жодна людина не може бути піддана катуванням, нелюдському або такому, що принижує її гід-
ність, поводженню чи покаранню». Історичні корені статті 3 містяться у статті 5 Загальної деклара-
ції прав людини. Її зміст поширено в Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдсь-
ких або принижуючих гідність видів поводження і покарання, яка набрала чинності в червні 1987 р., 
і в Європейської конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гід-
ність видів поводження і покарання, яка набрала чинності в лютому 1989 р. Беручи до уваги, що 
угоди з прав людини створювалися в контексті Другої світової війни, стає зрозумілим, що право від 
катувань, нелюдського або жорстокого поводження посіло особливе місце серед зазначених прав, 
перелічених у міжнародних договорах з прав людини. 

 Для працівника міліції важливо розуміти такі складові цього принципу: право людини від ка-
тувань, право на людське поводження, право на гідне поводження. 

 У Конвенції ООН подається тлумачення поняття «катування». «Термін «катування», – записа-
но в Конвенції, – означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисно спричиняються сильний біль 
або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи ви-
знання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона запідозрюється, 
а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дис-
кримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання спричиняються державними поса-
довими особами чи іншими особами, які виступають в офіційної якості, чи з їх підбурювання, або з 
їхнього відома, чи з їхньої мовчазної згоди. В цей термін не включається біль або страждання, що 
виникли внаслідок лише законних санкцій...». У наведеному визначенні слід звернути увагу на сут-
ність катування, мотиви катування і суб’єкт катування, законне застосування сили. Катування 
включає і нелюдське поводження і приниження гідності людини. Катування, як процес, можна по-
казати у вигляді схеми (див. мал.1). 

Гідність – це невід’ємна властивість людини, її нематеріальне право, яке належить їй від наро-
дження. Згідно зі ст. 28 Конституції України гідність людини охороняється державою. Гідність лю-
дини, тобто її суспільна цінність, пов’язана з правом не зазнавати катувань, насильства, медичних та 
інших експериментів, жорстокого поводження. Приниження людської гідності має прояв у тому, що 
людина втрачає самоповагу. Тобто при приниженні людської гідності людину змушують робити те, 
що вона сама цього ніколи б не робила.  
                                                        
1 Куинн Ф. Права человека и ты. Руководство для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. – Варшава: ОБСЕ/БДИПЧ, 
1997. – С.197, 200. 
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Малюнок 1 

СКЛАДОВІ ЗЛОЧИНУ «КАТУВАННЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Поведінка державних осіб, у тому числі, міліції, розглядається такою, що принижує гідність, 

якщо вона викликає у потерпілих почуття страху, пригніченості і неповноцінності, здатна образити 
й принизити них, зламати їхній фізичний чи моральний опір, або спонукати їх діяти проти своєї волі 
і совісті. Наприклад, у справі Ірландія проти Великої Британії повідомлялося, що з серпня 1971 р. 
по червень 1972 р. 3276 осіб було затримано і зареєстровано поліцією в різних ізоляторах. У петиції 
Ірландії були висунуті звинувачення у 228 випадках неповаги британської поліції до людської гід-
ності. Заперечення були зосереджені на п’яти прийомах ведення допиту: стояння біля стіни (коли 
затриманих змушували упродовж тривалого часу стояти з піднятими високо над головою руками, 
обіпершись головою об стіну, широко розставляючи ноги і відводячи ступні ніг таким чином, що 
вага тіла в основному припадає на пальці рук); покривання голови ув’язненого мішком із темного 
матеріалу; поміщення затриманих у камерах з постійними гучними звуками; позбавлення сну і по-
збавлення їжі та води. Британський уряд погодився з тим, що ці прийоми не будуть застосовуватися 
в майбутньому у процесі допитів. 

Жорстоке поводження розцінюється як навмисне заподіяння страждань, якщо певні обставини 
не дозволяють охарактеризувати таке поводження з боку поліції як «катування». Так само може 
розцінюватися не лише безпосередньо використання сили, але і створення обстановки, за якої лю-
дина зазнає страждань: тримання апелянта в холодній і темній камері із зав’язаними очима, і пово-
дження з ув’язненим таким чином, що залишилися рани і синці на тілі. Прикладом може слугувати 
справа Європейського Суду Keenan проти Великої Британії, де держава була визнана відповідаль-
ною за неналежну турботу про здоров’я апелянта. Подовживши тюремне ув’язнення за проступок 
апелянта лише за дев’ять днів до його звільнення, адміністрація недооцінила можливого впливу та-
кого заходу на психіку потерпілого, що призвело до його самогубства. Це було розцінено як нелюд-
ське поводження. 

Суб’єкт катування: державна службова 
особа або інша офіційна особа 

Вид поведінки: навмисне діяння 

Наслідки катування: сильний біль, 
страждання (фізичне або психічне) 

Мотив катування: 
отримання необхідної інформації 

за будь-яку ціну 

Об’єкт катування: особа, яка затримана 
або ув’язнена 

 

Мета катування: підбурювання надати 
інформацію 
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З принципом гідного поводження безпосередньо пов’язаний принцип розмірності при застосу-
ванні сили, зброї та спецзасобів. 

Розмірність при застосуванні сили, зброї та спецзасобів.  
Суб’єктами застосування сили досить часто виступають працівники міліції, які затримують 

злочинця або правопорушника, який скоює злочин проти громадянина.  
Форми і засоби застосування сили, зброї і спецзасобів можуть кваліфікуватись за такими озна-

ками: 1) безпосередні (шляхом особистого контакту з фізичним тілом затриманого або потерпілого); 
2) з використанням засобів для нанесення пошкоджень або ураження при затриманні правопоруш-
ника чи потерпілого (наприклад вогнепальної зброї, спеціальних засобів тощо); 3) використання 
живих істот (осіб, які не досягли віку карної відповідальності, неосудні, тваринні істоти); 4) опосеред-
ковані засоби, наприклад, психологічні. 

Міра застосування фізичного та психологічного впливу з боку працівника міліції визначена у 
ст. 40 КК України «Фізичний або психічний примус», ст. 39 «Крайня необхідність», п.1 ст. 38 «Затри-
мання особи, що вчинила злочин». Тобто тут ідеться про правове застосування фізичної сили і пси-
хологічного тиску на правопорушника. Але якщо працівник міліції при затриманні правопорушни-
ка, при проведенні попереднього слідства порушує законність, перевищує міру необхідної оборони 
(п.3 ст. 38), межі крайньої необхідності (п.2 ст. 39), то він підлягає кримінальній відповідальності.  

Відсутність філософії, культури діяльності міліції у сукупності з несприятливою економічною 
ситуацією у країні протягом 90-х, початком 2000-х років, низькою оцінкою праці співробітників мі-
ліції, помилками при відборі кандидатів на службу в органи внутрішніх справ, непрофесіоналізмом 
частини працівників міліції, круговою порукою серед працівників міліції, традиціями, коли інтереси 
держави чи міліцейської установи вище інтересів пересічного українця, – все це сприяло поширен-
ню протиправних форм насильства з боку працівників міліції, правопорушників або підозрюваних у 
скоєні злочину під час арешту і знаходженні під вартою. Видами протиправного насильства з боку 
міліції є вбивства, порушення закону про особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України), 
незаконне затримання і арешт, незаконний привід у міліцію і обшук, створення нелюдських умов у 
приміщеннях тимчасового затримання, жорстоке поводження із затриманими, застосування кату-
вань або зґвалтування людини. 

Для того, щоб не допустити свавілля з боку працівників поліції стосовно затриманих, узятих під 
варту і просто громадян, у демократичних країнах створена й ефективно діє система соціального 
контролю за діяльністю поліції. Україна здійснює перші кроки для створення подібної системи.  

4. МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

Міліція як орган виконавчої влади має власні повноваження, які вона застосовує в рамках тих 
форм, котрі визначені для неї законом. До них відносяться юридична й організаційна форми. Їхня 
наявність обумовлена подвійним характером структурно-функціонального устрою міліції. За своїм 
статусом міліція входить у систему державного управління і в цій ролі виступає як носій власних 
управлінських повноважень. Окрім того, міліція виступає активним ланцюгом правоохоронної сис-
теми, яка покладає на неї обов’язок захищати права та законні інтереси громадян від різного роду 
посягань. 

Юридичні й організаційні форми діяльності міліції взаємопов’язані, вони доповнюють одна ін-
шу, а своїм змістом охоплюють нормотворчу і правозастосувальну діяльність. 

Нормотворча діяльність міліції має підзаконний характер, оскільки спрямована на створення 
відомчих нормативних актів. Їх мета – регулювання різних сторін функціонування міліції. Однак 
регулювання будь-якої галузі діяльності міліції спрямовано на досягнення головної мети – захист 
прав і свобод людини. 

Відомчі нормативні акти можуть прийматися за різними напрямками: 
– регламентація діяльності працівників міліції у боротьбі із злочинністю і правопорушеннями; 
– визначення заходів щодо профілактики злочинності та правопорушень; 
– зміцнення законності в діяльності міліції; 
– дотримання прав і свобод людини; 
– доповнення і конкретизація законів держави та інших підзаконних актів. 
Але всі відомчі нормативні акти мають відповідати таким вимогам: 
– не суперечити Конституції і законам України;. 
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– відповідати положенню про те, що права і свободи можуть бути обмежені виключно законом 
і тільки в тій мірі, в якій це необхідно для захисту конституційного устрою, законних прав та інте-
ресів громадян. 

Правозастосувальна діяльність міліції є найбільш дійовим елементом механізму реалізації 
правових норм і прийняття державно-владних рішень щодо індивідуально-конкретних справ. Відомо, 
що реалізація багатьох прав і свобод, які проголошені в конституції або в інших нормативних актах, 
може бути досягнута лише завдяки застосуванню відповідної правової норми. 

Головними вимогами до застосування норм права є законність, обґрунтованість, доцільність та 
справедливість. 

Сутність застосування правових норм міститься в діях посадових осіб щодо підведення конкрет-
ного юридичного факту під відповідну правову норму й прийняття на цій підставі державно-владного 
рішення. В процесі правозастосування міліція: 

– встановлює наявність прав і обов’язків та їх міру; 
– визначає момент дії або факт припинення суб’єктивних прав і обов’язків; 
– здійснює контроль щодо правильності набуття прав та обов’язків. 
Правозастосування передбачає вступ громадянина в правові відносини з державними органами 

і посадовими особами, котрі правомочні задовольнити його домагання на використання певних соціа-
льних благ. Правозастосування не обов’язково виступає як невідкладний одноразовий акт. У багатьох 
випадках це може бути цілий комплекс послідовних дій багатьох учасників будь-якого процесу (по-
рушення карної справи, досудове слідство, передача справи до суду, судовий розгляд, касація, вико-
нання вироку).  

 За своїм змістом правозастосувальна діяльність міліції поділяється на регулятивну і правоохоронну. 
 
Регулятивна діяльність забезпечує вирішення різноманітних управлінсько-розподільчих про-

блем, спрямованих на виконання внутрішніх і зовнішніх організаційних завдань.  
До внутрішніх організаційних завдань можна віднести: 
1. Забезпечення нормального функціонування міліції як органа виконавчої влади. Це досягаєть-

ся завдяки реалізації функцій матеріально-технічного, господарського, фінансового постачання, 
правового, соціально-психологічного і духовно-культурного забезпечення. 

2. Обґрунтоване розташування сил і засобів при проведенні правоохоронних заходів і рейдів. 
Зовнішня організаційна діяльність міліції включає: 
1. Охорону прав і свобод особистості шляхом створення умов для їх безпечної реалізації (охо-

рона громадського порядку в місцях масового скупчення людей, забезпечення громадської безпеки, 
визволення заручників). 

2. Надання допомоги громадянам при скрутних і надзвичайних обставинах (збір та видача ві-
домостей про осіб, які стали жертвами нещасних випадків, пошук осіб, які зникли безвісти). Забез-
печення реалізації ряду конституційних і галузевих прав громадян, можливість реалізації яких по-
требує підтвердження державно-правовим актом (право на вибір місця проживання, право особистої 
власності на транспортний засіб). Для того, щоб ці правові можливості стали реальністю, необхідно 
прийняти відповідні рішення (наприклад, паспортно-візовою службою, ДАІ). 

 Правоохоронна діяльність міліції настає тоді, коли є наявність обставин негативного характеру, 
які перешкоджають здійсненню суб’єктивних прав або порушують їх, а також у випадках відмови 
громадянина від виконання юридичних обов’язків. У системі гарантій прав і свобод людини право-
охоронна діяльність спрямована на припинення, розкриття, розслідування злочинів і адміністративних 
проступків, що посягають на різні блага. 

Для ліквідації негативних ситуацій і відновленні порушених прав міліція наділена широкими 
повноваженнями, аж до застосування примусу до порушників. 

Застосування юридичних норм з боку міліції здійснюється за ініціативою громадянина на під-
ставі офіційного звернення щодо реалізації або захисту його прав. Але частіше ініціаторами стають 
органи міліції, які у процесі повсякденної роботи виявляють факти порушень прав людини. В обох 
випадках відомості про порушення являють собою юридичні факти, на основі яких виникають пра-
вові відносини між особистістю і державним органом. Вони породжують зобов’язання органів мі-
ліції розглянути наведені факти і прийняти рішення у порядку, який установлений законом. У тих 
випадках, коли в порушенні вбачаються ознаки карного злочину, правозастосувальний акт (наприклад, 
постанова про порушення карної справи) є первісним етапом процедури реалізації суб’єктивного 
права на захист. 
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Застосування права передбачає прийняття компетентним органом власного рішення з приводу 
конкретного життєвого випадку, що має юридичне значення і передбачене нормою права. В такому 
рішенні міститься категоричність веління, обов’язковість його виконання і забезпеченість рішення 
примусовою силою держави. 

 
До механізму діяльності міліції при забезпеченні прав і свобод людини належать методи, завдя-

ки яким міліція впливає на волю і свідомість громадян, з метою спонукати їх до правослухняної по-
ведінки. Це методи переконання і примусу. Обидва методи об’єднує загальне завдання – досягнення 
мети, яка міститься у нормі, що застосовується. Примус, як правило, застосовується після того, як 
метод переконання не дав результату і вичерпані засоби ненасильницького впливу. Особливістю засобів 
примусу є право міліції використовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю. Примус 
головним чином застосовується щодо осіб, які: 

а) схильні до здійснення правопорушень; 
б) здійснили адміністративні проступки або злочини; 
в) знаходяться під вартою. 
 
При наявності правопорушення міліція здійснює примус для проведення наступних заходів: 
– забезпечення доказів за справою. У відповідності до ст. 64 КПК України належить довести 

факт злочину, винність обвинуваченого і мотиви злочину, обставини, що вплинули на ступінь і ха-
рактер відповідальності обвинуваченого, а також інші обставини, які характеризують його особис-
тість і розмір заподіяної шкоди. У процесі збору, перевірки й оцінки доказів використовується увесь 
арсенал процесуальних дій, серед яких значне місце займають такі заходи примусового характеру, 
як очна ставка, упізнання, медичний огляд, особистий обшук, виїмка, взяття під варту тощо. 

– припинення правопорушень. Захід щодо припинення – це передбачений карно-процесуальним 
законом захід примусу, який застосовується для запобігання можливості зникнути від слідства і су-
ду, перешкодити встановленню істини, здійснити нові злочини, а також з метою забезпечення виро-
ку суду. Хоча заходи припинення не є заходами карного покарання, однак, вони тимчасово, але сут-
тєво обмежують права таких учасників процесу, як обвинувачений і підозрюваний. 

– попередження правопорушень – це діяльність міліції щодо здійснення заходів організаційного, 
технічного, процесуального, оперативного, примусового і роз’яснювального характеру з метою впливу 
на особистість та схилення її до відмови здійснення свого злочинного наміру. З метою попередження 
правопорушень міліція найчастіше та найефективніше використовує такі заходи: перевірка докумен-
тів, офіційне застереження, відсторонення від посади, обшук, слідчий експеримент, огляд місця події. 

– реалізація юридичної відповідальності найбільш гостра і сувора реакція держави на порушен-
ня законів. Особа, яка посягає на цінності, які охороняються законом, підлягає штрафному впливу і 
позбавленню окремих благ, у тому числі, і свободи. Це є наслідком визнання особи винною і такою, 
що підлягає покаранню. Позбавлення або обмеження бувають спрямовані як на особистість правопо-
рушника (позбавлення волі, заборона обіймати посаду, звільнення, арешт), так й на відповідне майно 
(конфіскація, штраф). 

– забезпечення матеріальних правовідносин – це здійснення активних дій у межах компетенції ор-
гану дізнання або слідства з метою розшуку і арешту майна, з якого можуть бути відраховані втрати, що 
заподіяні злочином, або виконання вироку в частині конфіскації майна. Такими діями можуть бути роз-
шук майна, виїмка, обшук, накладення арешту на майно і кошти, передача їх під охорону тощо. 

 
Процес правозастосування у будь-якій формі відбувається у вигляді відповідних стадій: 
– встановлення фактичних обставин справи, тобто суті та юридичної значущості події, яка ви-

вчається; 
– визначення норми, на підставі якої буде розглядатися даний факт. На цій стадії відбувається 

попередня кваліфікація події. Для вірного прийняття рішення працівник міліції, як правило, розгля-
дає декілька норм. При цьому в особи, яка приймає рішення, критерієм оцінки події є лише власна 
впевненість; 

– винесення рішення, яке фіксується у відповідному акті. Особливість цієї стадії полягає в тому, 
що працівник міліції не тільки встановлює наявність відповідної події та її юридичних наслідків, 
але й порядок виконання винесеного рішення. 

У процесі правозастосування на будь-якій стадії органи міліції можуть застосовувати такі заходи 
примусу: 
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– привід; 
– доставляння; 
– адміністративне затримання; 
– затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину; 
– взяття під варту (арешт); 
– обмеження або заборона руху транспортних засобів і переходів на окремих ділянках вулиць і 

автомобільних шляхів; 
– зупинення транспортних засобів; 
– відсторонення водіїв від управління транспортними засобами; 
– позбавлення права управління транспортними засобами тощо. 
 
Зазначені заходи суттєво зачіпають права громадян на свободу дій і пересування особи, а також 

права на недоторканність, які гарантовані ст. 21, 29, 39 Конституції України. Тому застосування за-
значених заходів можливо у крайніх випадках, коли вичерпані всі інші заходи впливу і тільки на під-
ставі та в порядку, передбачених Конституцією і законами України. 

Детально аналіз заходів примусу, які застосовує державний інститут міліції, здійснений у наступ-
них розділах підручника. 

5. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ 

Міністерство внутрішніх справ, як складна соціальна система, не може існувати без розгалуженої 
системи контролю за діяльністю своїх працівників. Контроль виступає необхідною умовою ефектив-
ного управління будь-якої організації. 

Сам термін «контроль» бере свій початок від французького слова, що буквально означає «по-
вторний запис з метою перевірки першого». Спочатку це слово використовувалося переважно в бу-
хгалтерському обліку. Проте англійське слово «контроль» має інший зміст: «панування», «влада», 
«насильство». Тому термін «контроль» найчастіше викликає негативні емоції. Для багатьох воно 
асоціюється з насильством, командуванням, із словами «спіймати», «звинуватити», «схопити». Таке 
уявлення про контроль веде убік від його прямого значення. 

Необхідність здійснення діючого контролю полягає в тому, що будь-яка організація повинна 
мати спроможність вчасно фіксувати свої помилки і виправляти їх до того, як вони завдадуть шкоди 
досягненню цілей організації.  

Існують різноманітні види контролю: технічний, економічний, соціальний, контроль у сфері 
культурного і духовного життя.  

Соціальний контроль виступає як функція соціального управління, що забезпечує його доціль-
ність і практичну дієвість. У найбільш загальному вигляді соціальний контроль означає процес по-
рівняння фактично досягнутих результатів із запланованими; це система заходів, спрямованих на 
оцінку виконаної роботи, виявлення відхилень та їх причин, їх попередження, усунення виявлених 
відхилень. Завдання соціального контролю полягає також у критичному аналізі причин відхилення, 
розробці заходів щодо їхнього усунення.  

У загальному процесі управління соціальний контроль виступає як елемент зворотнього зв’язку, 
тому що за його даними проводиться коригування раніше прийнятих рішень, планів, а також норм і 
нормативів. Тому соціальний контроль виступає одним із головних інструментів вироблення політики 
та прийняття рішень, що забезпечують нормальне функціонування системи і досягнення нею визна-
чених цілей як у довгостроковій перспективі, так і на оперативному рівні. 

Соціальний контроль розглядається в широкому і вузькому аспектах. У першому випадку – це 
сукупність політичних; економічних та ідеологічних процесів і методів, покликаних забезпечити 
стабільність суспільства і державного ладу, дотримання соціального порядку. 

У вузькому значенні соціальний контроль найчастіше зводиться до контролю в окремих органі-
заціях: перевірці виконання рішень вищих інстанцій; дотримання економічних, організаційних і со-
ціальних нормативів; виконання планових завдань; дотримання виробничої і трудової дисципліни, 
правових норм і т.ін. 

Соціальні функції контролю багатогранні, оскільки включають виявлення й аналіз фактичного 
стану справ, зіставлення реального становища з визначеними цілями, оцінку контрольованої діяль-
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ності і вживання заходів щодо усунення виявлених недоліків. Можна виділити такі основні функції 
соціального контролю: інформаційну, регулятивну і профілактичну. 

Інформаційна функція соціального контролю не зводиться лише до збору свідчень, поповнення 
інформаційного масиву. Процес контролю включає й аналітичний момент, опрацювання первинної 
інформації, глибоке проникнення не у випадкові, а в стійкі, типові для підконтрольного об’єкта 
явища, докладну перевірку й аналіз усіх фактів, взятих у їх сукупності, у причинно-наслідковому 
зв’язку. Такий аналіз дозволяє визначити ступінь виконання визначених програм, знайти додаткові 
резерви, виправити допущені помилки і прорахунки. 

Система соціального контролю виконує і регулятивну функцію. Без контролю починається хаос 
і об’єднати діяльність професійних утворень стає неможливим. Регулятивна функція соціального 
контролю пов’язана не тільки зі стабілізацією відносин усередині організації. Вона має і динаміч-
ний аспект, інакше кажучи, реально забезпечує її поступальний рух. Добре організований соціаль-
ний контроль є діючим чинником втілення в життя принципів взвємовідносин в організації як по 
вертикалі, так й по горизонталі. 

Охоплюючи всі сфери життєдіяльності установи чи організації, соціальний контроль має також 
профілактичну функцію. Соціальну профілактику, якщо її розглядати в широкому значенні, можна 
визначити як сукупність адміністративних і громадських заходів, спрямованих на усунення і нейт-
ралізацію причин та умов антисоціальних дій. Соціальний контроль дає можливість оцінити ефек-
тивність методів, прийомів діяльності і на основі цього вирішувати, які прийоми застаріли, потре-
бують заміни. Контроль покликаний усебічно сприяти розвитку всьому новому, передовому, цінно-
му, що постійно створюється в результаті творчості членів службового колективу. 

Здійснення ряду взаємозалежних контрольних функцій дозволяє комплексно розглядати конт-
ролювання як єдиний, безперервний процес, характерний для будь-яких ситуацій. У цьому процесі 
можна умовно виділити три логічних етапи.  

Перший етап пов’язаний із установленням соціальних норм, стандартів і критеріїв, за якими 
має оцінюватися результат діяльності.  

Другий етап складається в співставленні отриманих результатів із соціальними нормами, за 
якими потрібно оцінювати роботу.  

І нарешті, третій етап полягає в тому, щоб на підставі отриманих результатів прийняти рі-
шення щодо виправлення допущених відхилень від соціальних норм, якщо досягнуті результати 
суттєво відрізняються від них. 

Соціальні норми – це кількісна і якісна характеристика вимог суспільства, запропонованих що-
до процесів і умов життєдіяльності людей та соціальних груп; ефективний механізм організації 
справедливих відносин між колективами й окремими людьми. 

Другий етап процесу соціального контролю складається в співставленні реально досягнутих ре-
зультатів із установленими соціальними нормами (стандартами). На цьому етапі визначається, на-
скільки досягнуті результати відповідають очікуванням, наскільки припустимі або безпечні відхи-
лення від норм.  

На третьому, заключному, етапі соціального контролю керівництво вибирає одну з трьох ліній 
поведінки: 

а) нічого не робити; 
б) усунути відхилення (зробити коригування); 
в) переглянути стандарти, норми. Якщо зіставлення фактичних результатів із нормами говорить 

про те, що встановлені цілі досягаються, найкраще нічого не робити, нічого не змінювати. 
Зміст коригування полягає в тому, щоб зрозуміти причини відхилення і домогтися повернути 

організації до правильної моделі дій. Перед тим, як вибирати коригувальну дію, необхідно зважити 
всі внутрішні змінні та їхні взаємозв’язки, які стосуються даної проблеми.  

У системі МВС основним об’єктом соціального контролю стає діяльність працівників, яка 
пов’язана з вирішенням головних завдань органів внутрішніх справ, а саме: 

– боротьба зі злочинністю; 
– захист громадян від противоправних зазіхань; 
– дотримання прав і свобод громадян у процесі оперативно-службової діяльності. 
Соціальний контроль у правоохоронній системі органів внутрішніх справ є дуже складним ме-

ханізмом, який здійснюється за допомогою багатьох суб’єктів, що відрізняються один від одного 
формами здійснення контролю, рівнем його реалізації та силою впливу, приоритетними цілями, ха-
рактером здійснення контрольної діяльності (систематичністю або епізодичністю, характером санк-
цій тощо) та багатьма іншими.  
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По-перше, процес соціального контролю здійснюється в двох основних формах – інституціона-
льній і неінституціональній. Інституціональна форма соціального контролю реалізується за допомо-
гою особливого, що спеціалізується на контрольній діяльності, апарата, який являє собою сукуп-
ність державних і суспільних органів, установ. Головним чином, це – органи, політичні інститути, 
що входять до політичної системи суспільства. Інституціональний контроль певним чином органі-
зований і тяжіє до «жорстких» форм правової регламентації і централізації, включає юридично офо-
рмлені засоби впливу на індивідів, які порушують соціальні норми. 

Неінституціональна форма соціального контролю являє собою вид саморегулювання, який є 
властивим різноманітним суспільним системам. Функціонування неінституціонального контролю 
засновано переважно на дії морально-психологічних механізмів. Він здійснюється в першу чергу в 
умовах мікросередовища, у первинних соціальних групах. До числа неінституціональних механізмів 
відносяться громадська думка, традиції, звичаї, соціальні навички і ряд інших соціально-психоло-
гічних феноменів. 

По-друге, система соціального контролю включає державно-правові та суспільні форми. У свою 
чергу, державний контроль поділяється на політичний, адміністративний і судовий.  

Політичний контроль здійснюється тими органами й особами, що реалізують повноваження верхо-
вної влади. В українській системі політико-державного устрою це – Верховна Рада України, Президент 
України. Також як окремий суб’єкт політичного контролю функціонує інститут Уповноваженого Вер-
ховної Ради з прав людини. Політичний контроль можуть певною мірою здійснювати політичні партії 
(особливо ті, що входять до законодавчих органів), які отримали підтримку більшості населення.  

Адміністративний контроль здійснюється виконавчими органами всіх гілок влади. Тут, як пра-
вило, реалізується контроль вищестоящих посадових осіб за діями підпорядкованих, створюються 
інспекційні й наглядові органи, що аналізують виконання законів, нормативних актів, управлінсь-
ких рішень, вивчають ефективність і якість адміністративної діяльності. В системі органів внутрі-
шніх справ адміністративний контроль розділяється також на внутрішній та зовнішній. Внутрішній 
контроль реалізується безпосередньо керівництвом органів внутрішніх справ різного рівня (від мі-
ністра до керівника окремого відділу, групи або відділення) та спеціальними контролюючими служ-
бами, зокрема Департаментом внутрішньої безпеки. Зовнішній реалізується Кабінетом міністрів 
України, прокуратурою та іншими органами державної влади в межах своєї компетенції. 

Судовий контроль здійснюють усі загальні суди різних рівнів. Вони розглядають протести і ви-
моги органів державної влади, громадських організацій, громадян про визнання незаконними окре-
мих актів управління; розглядають справи про злочини, що здійснили працівники органів внутрі-
шніх справ; про визнання недійсними акти державних органів, що порушують права й інтереси ор-
ганізацій і громадян, та інші питання. 

У демократичних країнах існує потужна система громадського контролю над діяльністю органів 
внутрішніх справ. В Україні соціальний контроль здійснюється з боку партій, громадських об’єднань, 
зокрема правозахисних організацій, засобів масової інформації. Останнім часом у системі органів 
внутрішніх справ створюються форми контролю змішаного типу, в яких представлені як суб’єкти 
відомчого контролю, так і громадського. Прикладом може слугувати створення Громадської ради при 
Міністерстві внутрішніх справ України з питань забезпечення прав людини, яка є консультативно-
дорадчим органом, і до складу якої входять представники МВС України, Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини, громадських організацій правозахисного спрямування тощо.  

Внутрішній громадський контроль реалізується самими працівниками органів внутрішніх справ, 
які самоорганізовуються в певні об’єднання для захисту своїх прав та відстоювання своїх інтересів. 
Прикладами таких реорганізацій виступають професійні спілки, збори рядового, молодшого, середнього 
та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, об’єднання воїнів-інтернаціоналістів, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС тощо.  

Неінституалізований соціальний контроль реалізується як на внутрішньому, так й на зовнішньому 
рівні. Основною формою зовнішнього контролю в даному разі стає громадська думка, тобто формулю-
вання та вираження певної оцінки діяльності органів внутрішніх справ певними соціальними групами. 
Це дозволяє оперативно і вірогідно оцінювати ситуацію, вносити продиктовані життям корективи в 
управлінські рішення, які стосуються правоохоронної тематики. Але недоліками даної форми королю є 
те, що громадська думка може мати низький рівень компетентності й досить легко піддаватись маніпу-
люванню з боку широкого кола заінтересованих суб’єктів (комерційних структур, політичних сил тощо). 
Також зовнішній неформальний контроль можуть здійснювати так звані «групи впливу», які складають-
ся з представників комерційних, владних та інших соціальних структур. Цей вид контролю реалізується 
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через створення та підтримку неформальних стосунків з працівниками системи МВС різного рівня. Спе-
цифічною рисою цієї форми контролю є її ситуативність, у кожному окремому випадку формується своя 
конфігурація відносин, висока ступінь латентності та переслідування вузько корпоративних інтересів, 
які часто суперечать інтересам держави та суспільства.  

На внутрішньому рівні неінстиуалізовані форми соціального контролю реалізовуються за допо-
могою створення певної системи неформальних відносин у колективі окремого органу внутрішніх 
справ, який формує певні цінності та цілі професійної діяльності. На особистісному рівні ці норми 
та цінності можуть бути прийняті працівником міліції, й таким чином стати елементом його само-
контролю. Цей вид контролю є найбільш ефективним через те, що він діє на рівні безпосередньої 
діяльності працівників органів внутрішніх справ, реалізується впродовж усієї тривалості їхньої опе-
ративно-службової діяльності, торкаючись усіх її аспектів, а іноді виходить за її межі (регулюючи 
поведінку працівника міліції поза службою).  

У сучасних умовах державний та громадський контроль не можуть існувати один без одного, бо 
вони є взаємодоповнюючими. Схематичне відображення системи соціального контролю в органах 
внутрішніх справ представлено на малюнку 1. 

Ефективне функціонування механізму соціального контролю на сучасному етапі розвитку систе-
ми органів внутрішніх справ обмежується такими чинниками:  

1. Існуюча неадекватність механізму соціального контролю, його форм і методів стосовно нової 
соціальної ситуації, в якій опинились правоохоронні органи, до характеру, масштабів і спектра деві-
ацій, які відбуваються в системі органів внутрішніх справ. 

2. Перехідний характер форм соціального контролю, відсутність їхньої цілісності, повноти вла-
стивостей і ознак, збереження рудиментів старої системи, паралельне співіснування нових і старих 
елементів контролю. 

3. Дезорієнтація ціннісно-нормативних основ соціального контролю й пов’язана з нею дезінтег-
рація системи внутрішніх форм контролю – самоконтролю особистості, невпорядкованість і невизна-
ченість процесів заміщення старих стандартів оперативно-службової діяльності новими, домінування 
неінституціональних норм, частина з яких виражає внутрішні корпоративні інтереси та призводить 
до соціальних дисфункцій, деформацій особистості правоохоронця. 

4. Відсутність гармонічного використання різних за характером санкцій соціального контролю: з 
одного боку, певне посилення репресивних санкцій, у першу чергу, за допомогою адміністративного 
примусу, з іншого боку – відсутність ефективної системи позитивного заохочення поведінки працівника 
міліції, яка відповідає визначеним нормам та стандартам. 

Малюнок 1 
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
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Для вирішення цих проблем бажано: 
1. Створити узгоджену систему деталізованих стандартів оперативно-службової діяльності пра-

цівників органів внутрішніх справ у відповідності до вимог міжнародних стандартів поліцейської 
діяльності, потреб суспільства у правоохоронній діяльності, яка повинна бути адекватною сучасній 
соціальній ситуації, яка склалася в країні; 

2. Децентралізувати систему соціального контролю шляхом передачі окремих контрольних 
повноважень органам місцевого самоврядування; 

3. Посилити вплив інституалізованого громадського контролю на внутрішньому рівні за допо-
могою підтримки громадських об’єднань працівників системи МВС, особливо профспілкам; 

4. Вирівняти перекіс, що склався в системі санкцій, які застосовуються, шляхом створення 
ефективної системи заохочень нормативної поведінки працівників ОВС; 

5. Підтримувати процес розвитку системи зовнішнього громадського контролю шляхом інсти-
туалізації впливу громадської думки, розширення доступу ЗМІ, громадських об’єднань та окремих 
громадян щодо діяльності органів внутрішніх справ. 

ВИСНОВКИ 

1. Для забезпечення природних прав і основних свобод необхідно, щоб державний устрій був не 
тільки правовим, але й демократичним.  

2. Діяльность міліції/поліції в демократичному суспільстві спирається на такі принципи: верховен-
ство закону, справедливість, гуманнне ставлення до людини, підзвітність суспільству за свою професій-
ну діяльність. 

3. Однією з умов дотримання з боку міліції прав людини є здійснення ефективного соціального 
контролю. 

6. СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

Пропонується обговорити в групі соціодрами. 
Ситуація 1. Суд Великої Британії у 1884 році слухав справу Дуктей (Dukttey) і Стівенса (Stevens). 

Суть справи: корабель, у складі команди якого були Дуктей і Стівенс, зазнав аварії і затонув. Вряту-
валися лише троє: старший помічник капітана (Дуктей), лікар (Стівенс) і хворий моряк (Браун). У човні, 
де вони перебували, не було ні харчів, ні води. У такому стані вони могли витримати лише 30 днів. 
Між ними був укладений усний договір: якщо через 28 днів їх не врятують, то відповідно до жереба, 
одного з’їдають. На 28-й день потерпілих аварію підібрав корабель, що проходив поблизу. Серед 
врятованих не виявилося матроса. Суд Великої Британії порушив справу про канібалізм.  

Питання до групи: яке рішення прийняв суд?  
  
Навчальна група поділяється на декілька малих з 3-х або 4-х курсантів і призначає одного-двох 

експертів. Модератор шляхом жеребкування призначає суддю, прокурора, адвоката. Прокурор зби-
рає факти для обвинувачення, адвокат готує аргументи щодо захисту обвинувачених. Потім кожен 
із них оголошує свої аргументи перед суддею. Суддя на основі заслуханих доказів і аргументів при-
ймає рішення. Після того, як рішення прийнято в усіх групах, модератор надає слово кожній групі. 
Експерти висловлюють свою думку стосовно обґрунтованості доказів прокурорів, аргументів адвока-
тів і рішень суддів. 

При обговоренні наведеної ситуації важливо, щоб учасники дискусії звернули увагу на такі пи-
тання: 

1. За якою статтею (Кодексу законів Великої Британії, Європейської конвенції, КК України) ка-
пітан і лікар могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності? 

2. Які аргументи може висунути прокурор, а які – адвокат? 
3. Назвіть, який у цій справі зв’язок між правом і мораллю? 
4. Чи створили моряки «свій закон»? 
5. Чи був «договір» моряків легітимним і моральним? 
 
Ситуація 2. У 1921 р. у потязі, що прямував з Майямі до Вашингтона, було 6 вагонів для білих 

пасажирів і 2 – для негрів. Один негр сів у вагон для білих пасажирів, чим викликав обурення сидя-
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чих у вагоні. Хтось із пасажирів викликав поліцейського, котрий покарав негра. З прибуттям потягу 
до Вашингтона негр подав скаргу в суд, і, посилаючись на Конституцію США, висунув обвинува-
чення діям поліцейського як прояв расизму.  

Яке рішення, на Вашу думку, прийняв суд США?  
Ситуація 3. У 2002 р. менеджер фірми «Стокмайстер» отримав у банку ВАТ «ТММ» готівку 

для здійснення розрахунків за придбані цінні папери. Але по дорозі до фірми його зупиняють спів-
робітники податкової міліції, затримують і доставляють до приміщення податкової міліції. По доро-
зі податківці вривалися в приміщення фірми і, посилаючись на карну справу, яка до фірми і мене-
джера не мала ніякого відношення, провели там обшук. Співробітники податкової міліції заарешту-
вали директора фірми, 7 представників конрагентів фірми, які прийшли в офіс. Основна мета, якої 
прагнули досягти податківці – знайти підстави для конфіскації вилученних грошей. 

При обговоренні наведеної ситуації рекомендується звернути увагу на такі питання: 
1. Які права людини були порушені податківцями? 
2. Чи виправдовує дії міліції поставлена ними мета? 
3. Які помилки були допущені інспекторами податкової міліції? 
4. Ваші рекомендації керівникам податкової міліції. 

7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Дайте характеристику основних ознак демократичного суспільства. 
2. Дайте власне тлумачення визначенню: «Демократія – це влада більшості, яка обмежена за-

коном». 
3. Як ви розумієте співвідношення «демократична держава» і «правова держава». 
4. Як Ви вважаєте, чи дотримується українська міліція основних принципів поведінки в демо-

кратичному суспільстві? 
5. Чи можете Ви пригадати випадок із власного життя, коли працівники міліції порушували по 

відношенню до Вас принцип справедливості або гуманності? 
6. Як Ви вважаєте наскільки ефективним в Україні є соціальний контроль за діяльністю міліції? 
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ГЛАВА 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 

План 
1. Визначення термінів. 
2. Вихідні положення, на яких базується право громадян України на справедливе судочинство. 
3. Організаційно-правові засади проведення досудового слідства в ОВС України. 
4. Захист прав обвинувачених. 
5. Додаткові заходи щодо захисту прав неповнолітніх обвинувачених. 
6. Особливості захисту прав свідків та потерпілих. 
7. Типові порушення прав людини з боку персоналу ОВС під час проведення досудового слідства. 
8. Ситуаційні завдання для роботи в групах. 
9. Контрольні питання. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Досудове слідство є складовою частиною загального процесу розгляду справ у суді, який здійс-
нюється особами, уповноваженими на це законом та державою. Забезпечення прав людини на стадії 
досудового слідства традиційно пов’язане з проблемою більш глобальною – дотриманням права 
кожної особи на справедливе судочинство. Комплекс правових відносин між людиною та державою, 
який отримав у міжнародній практиці назву «право на справедливе судочинство», бере свій початок 
від положення ст. 8 Загальної декларації прав людини: 

 

«Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національ-
ними судами у разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом». 

 

А також ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права: 
 

«Усі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен має право при розгляд будь-
якого кримінального обвинувачення, що висовується проти неї, або при визначенні її 
права та обов’язків у будь-якому цивільному процесі, на справедливий і прилюдний 
розгляд справи компетентним, незалежним судом, створеним на підставі закону». 

 

Крім констатації вказаного права, ч. 3 ст. 14 Пакту вперше вказує, що право на справедливий 
розгляд справи супроводжується правом кожної особи на такі гарантії: 

– бути терміново й докладно сповіщеним мовою, яку вона розуміє, про характер і підставу 
пред’явленого їй кримінального обвинувачення; 

– бути судимою без невиправданої затримки; 
– користуватися безоплатною допомогою перекладача, якщо вона не розуміє мови, яка викори-

стовується в суді, або не говорить цією мовою; 
– не бути приневоленим до давання свідчень проти самої себе. 
Набуваючи з часом подальшої деталізації, сучасний термін «право на справедливе судочинство» 

сформувався як комплексна категорія, суть якої розкривається за допомогою положень інших докумен-
тів ООН та Європейського Союзу, серед яких слід назвати: 

1. Європейську конвенцію про захист прав та основних свобод людини (1950 р.); 
2. Кодекс поведінки посадових осіб щодо підтримки правопорядку (1979 р.); 
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3. Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських, принижуючих гідність, видів 
поводження та покарання (1984 р.); 

4. Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою 
(1985 р.); 

5. Основні принципи незалежності судових органів (1985 р.); 
6. Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню чи ув’язненню у будь-якій формі 

(1988 р.); 
7. Основні принципи стосовно ролі юристів (1990 р.); 
8. Керівні принципи стосовно ролі осіб, що здійснюють судове переслідування (1990 р.). 
Саме тому вважається доцільним при вивченні даної теми розглядати декілька понять, які викорис-

товуються у міжнародно-правових документах: 

 

Справедливе 
судочинство 

Справедливий і публічний розгляд справи компетентним, не-
залежним судом, створеним на підставі закону. 

Досудове 
слідство 

Комплекс слідчих та інших процесуальних дій, що проводять-
ся після порушення кримінальної справи, спрямованих на 
всебічне, повне й об'єктивне дослідження обставин вчинено-
го злочину. На стадії досудового слідства вирішується біль-
шість завдань, що стоять перед кримінальним судочинством. 

Ефективне 
розслідування 

Всебічне, повне й об'єктивне дослідження обставин справи, що 
проводиться компетентно, ретельно, оперативно та неупередже-
но з дотриманням встановлених законом термінів та процедур. 

Кримінальне 
обвинувачення 

Офіційне повідомлення особі компетентним органом держав-
ної влади про наявність стосовно неї припущення, що ця особа 
вчинила кримінально каране діяння. 

Презумпція 
невинуватості 

Положення, згідно з яким особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному по-
каранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 
і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'я-
заний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обви-
нувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих не-
законним шляхом, а також на припущеннях. 

Права 
обвинуваченого 

Обсяг прав, що гарантує негайне й детальне інформування 
про характер та причину обвинувачення; безкоштовне кори-
стування послугами адвоката, лікаря, перекладача; захист від 
фізичного або психічного тиску, довільного та незаконного 
втручання у приватне життя. 

Основні обов’язки 
посадових осіб 

Дотримання правил затримання та тримання під вартою; за-
безпечення прав звинуваченого на справедливий суд; обов’яз-
кове протоколювання слідчих дій та збереження речових до-
казів; захист від катувань та іншого жорстокого, нелюдського 
або принижуючого поводження, примушення до визнання 
себе винним або до дачі показів проти себе; забезпечення 
безпеки громадян під час процесу розслідування. 
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2. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
НА СПРАВЕДЛИВЕ СУДОЧИНСТВО 

З наведених вище визначень є очевидним той факт, що право особи на справедливе судо-
чинство не існує ізольовано. Воно пов’язано з такими базовими правами, як право на свободу та 
особисту недоторканість, право на захист від втручання у приватне життя, право на захист від 
катувань тощо. 

Саме тому, з точки зору міжнародного співтовариства, на держави-учасниці договорів по-
кладається обов’язок створення ефективної системи судових та правоохоронних органів, розро-
бки відповідної до міжнародних норм правової бази, вдосконалення процедур цивільного та 
кримінального судочинства, що мають забезпечити реалізацію права людини на справедливий 
розгляд її справи у суді. Аналіз міжнародно-правових документів та матеріалів судової практи-
ки Європейського суду з прав людини дозволяє констатувати, що з урахуванням сучасних вимог 
система національного захисту прав людини у галузі здійснення справедливого судочинства має 
містити такі головні елементи: 

 

• обов’язок держави невідкладно ознайомити підозрюваного або обвинуваченого на зрозумілій йому 
мові про характер і підстави притягнення їх у якості підозрюваного або пред’явлення обвинувачення; 
• обов’язок держави повідомити особі про її право на захист; 
• обов’язок держави забезпечити можливість особі захищатися всіма, передбаченими законом засобами; 
• обов’язок держави надати особі достатньо часу та можливості для підготовки свого захисту; 
• обов’язок держави надати особі можливість захищати себе особисто; 
• обов’язок держави надати можливість особі скористатися правовою допомогою; 
• обов’язок держави забезпечити особі можливість вільно обрати захисника своїх прав; 
• обов’язок держави у випадках, передбачених законом, надати особі правову допомогу безоплатно; 
• обов’язок держави надати особі можливість відмовитись від захисника або його заміни; 
• обов’язок держави обов’язково (примусово) призначити особі захисника, коли того вимагають інте-
реси правосуддя; 
• обов’язок держави забезпечити обов’язкову участь особи та його захисника в судовому процесі; 
• право особи на конфіденційне спілкування із захисником; 
• право особи допитувати свідків, які свідчать проти неї; 
• право особи на виклик і допит свідків, які свідчать на її користь; 
• право особи користуватися безоплатною допомогою перекладача; 
• право особи на отримання ефективного захисту з боку захисника; 
• право особи бути представленою захисником у разі заочного розгляду справи. 

 
В Україні основні положення щодо здійснення справедливого судочинства відображено на рівні 

національного законодавства в Конституції України, Кримінально-процесуальному та Кримінальному 
кодексах. При цьому суб’єктами права на захист прав у суді є громадяни України, іноземці, особи без 
громадянства (апатриди). 

 

«Права та свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, посадових та службових осіб» (ст. 55 Конституції України). 

 

«Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забез-
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печення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до 
відповідальності і жоден невинуватий не був покараний» (ст. 2. КПК України). 

 

 «...покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність» (ч. 3 
ст. 50 КК). 

 
Окремо Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність для осіб, 

які порушують права людини у сфері здійснення правосуддя. Такі санкції, зокрема, встановлює 
ст. 127 «Катування» , а також розділ XVIII «Злочини проти правосуддя». 

В останньому незаконні дії посадових осіб ОВС України передбачені такими складами злочинів: 
– явно незаконні затримання, привід або арешт (стаття 371); 
– притягнення явно невинуватого до кримінальної відповідальності (стаття 372); 
– примушування давати показання (стаття 373): «Примушування давати показання при допиті 

шляхом незаконних дій з боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство, в тому числі із 
застосуванням насильства або із знущанням з особи, яку допитують»; 

– порушення права на захист (стаття 374); 
– розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (стаття 381); 
– невиконання судового рішення (стаття 382); 
– явно неправдиве повідомлення про вчинення злочину (стаття 383); 
– явно неправдиве свідчення (стаття 384); 
– відмова свідка від дачі свідчень або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених 

на них обов’язків (стаття 385); 
– перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від да-

вання показань чи висновку (стаття 386); 
– розголошення даних досудового слідства або дізнання (стаття 387). 
 
Додаткові положення містяться також у Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» від 23.12.1997 р., Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь в кримінальному судочинстві» від 22.12.1993 р., Постанові Верховної Ради «Про правову по-
літику України у сфері захисту прав людини» від 21.05.99 р., Постанові Пленуму Верховного Суду 
України «Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя» від 01.10.1996 р., Постанові 
Пленуму Верховного Суду України №10 від 07.07.1995 р., Постанові Верховної Ради України «Про 
приведення законодавства України у відповідність до Європейських конвенцій з питань кримінально-
го судочинства» від 22.09.1995 р. 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
В ОВС УКРАЇНИ 

Процес досудового (попереднього) слідства, який здійснюється уповноваженими законом поса-
дові особи ОВС, включає 3 початкові етапи загального кримінального судочинства – стадію порушення 
кримінальної справи, стадію проведення дізнання та стадію попереднього слідства. 

Метою досудового (попереднього) слідства є всебічне та об’єктивне вивчення обставин справи; 
встановлення осіб, причетних до вчинення злочину; збір матеріалів та доказів, що свідчать про ступінь 
їх вини, виявлення обставин, що пом’якшують та обтяжують їхню відповідальність. Захист прав лю-
дини на стадії досудового слідства є одним з головних завдань, виконання якого забезпечують посадові 
особи органів внутрішніх справ України. 

Основними суб’єктами процесуальних дій з боку органів внутрішніх справ є 4 категорії праців-
ників: 
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Крім працівників ОВС, основними учасниками досудового слідства є також підозрюваний, обви-

нувачуваний, свідок, понятий, експерт, перекладач, адвокат. У цілому ж учасниками кримінального 
процесу є всі державні органи, службові та приватні особи, які ведуть кримінальний процес або залу-
чаються до нього, вступають між собою в процесуальні правовідносини, набуваючи процесуальних 
прав і виконуючи процесуальні обов’язки. 

На стадії проведення дізнання основними процесуальними діями є: 
– встановлення підстав для затримання та доставки особи до службового приміщення органу 

дізнання; 
– затримання особи у разі спроби втечі, вчинення опору, вилучення зброї та доказів; 
– супроводження затриманої особи до службового приміщення; 
– складання протоколу затримання, заповнення статистичної картки, забезпечення участі адво-

ката, оповіщення прокурора, рідних та близьких, проведення особистого обшуку, дактилоскопіру-
вання, фотографування; 

– встановлення підстав для застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту; 

– вручення копії протоколу затриманому, направлення протоколу до прокурора. 
Складання протоколу затримання або винесення постанови про обрання запобіжного заходу 

свідчить про набуття особою статусу підозрюваної, який за своїм терміном не повинен переви-
щувати 10 діб. Якщо протягом цього терміну підозрюваній особі буде пред’явлено обвинува-
чення, вона стає обвинуваченою, інакше запобіжний захід скасовується і особа перестає бути 
підозрюваною. Стислі строки проведення дізнання диктуються вимогами статті 6 Європейської 
Конвенції з прав людини, яка акцентує окрему увагу на необхідності розгляду справи кожної 
особи в розумний строк. Дотримання обмежень у часі з боку посадовців ОВС, які проводять 
процесуальні дії, розглядається, таким чином, як одна з найважливіших запорук законності та 
захисту прав особи у сфері здійснення правосуддя. Національним законодавством України строки 
для проведення основних процедур на стадії досудового слідства встановлюються положеннями 
Кримінально-процесуального кодексу, виконання яких є обов’язковими для всіх працівників 
органів внутрішніх справ. 

Слідчий 

Порушує кримінальну справу, самостійно приймає рішення про 
спрямування слідства та провадження слідчих дій. Надає органам 
дізнання доручення і вказівки про провадження розшукових та 
слідчих дій. Виносить постанови в кримінальній справі, обов'яз-
кові для виконання всіма підприємствами, установами й органі-
заціями, посадовими особами і громадянами (ст. 4, 114 КПК). 

Дізнавач 
«На органи дізнання покладається вжиття необхідних оператив-
но-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину та осіб, 
які його вчинили» (ст. 103 КПК). 

Оперативний 
уповноважений 

За дорученням слідчого та з дозволу суду, наданого після пись-
мового подання керівника відповідного оперативного підрозділу 
або його заступника, узгодженого з прокурором, проводить опера-
тивно-розшукові заходи чи використовує засоби для отримання 
фактичних даних (ст. 66, 97 КПК). 

Інші слідчі 
«Слідчий має право ... доручити провадження дій відповідному 
слідчому або органу дізнання, які зобов'язані це доручення ви-
конати в 10-денний строк» (ст. 118 КПК). 



ПРАВА ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ  

 44 

 
 
Слід зазначити, що між розробниками вітчизняного та міжнародного права немає повної узго-

дженості щодо дотримання прав людини на стадії досудового слідства. Так, європейські законодав-
ці дотримуються тієї точки зору, що вирішення дозволу на побачення та інших питань життя зааре-
штованого не повинно залежати від особи, яка проводить розслідування. Забезпечити, щоб поба-
чення не зашкодили процесу розслідування, є справою виключно персоналу місця утримання під 
вартою. Тому положення ст. 162 КПК України, згідно з яким можливість зв’язку арештованого з зо-
внішнім світом цілком залежить від розсуду слідчого, розцінюється експертами Європейського суду 

Дізнання 
ст. 108 КПК 

У справі про злочин, що не є тяжким або особливо тяжким, діз-
нання провадиться у строк не більше десяти днів, починаючи 
з моменту встановлення особи, яка його вчинила. 

У справі про тяжкий або особливо тяжкий злочин дізнання про-
вадиться у строк не більше десяти днів з моменту порушення 
справи. 

Досудове слідство 
ст. 120 КПК 

Досудове слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено 
протягом двох місяців 

Цей строк може бути продовжено ... у разі неможливості закінчити 
розслідування до трьох місяців 

В особливо складних справах строк досудового слідства може бути 
продовжено до шести місяців 

Далі продовжувати строк досудового слідства можуть лише у 
виняткових випадках Генеральний прокурор України або його 
заступники 

У випадках, коли ... розслідування справи закінчити неможливо, 
а підстав для скасування чи заміни запобіжного заходу на більш 
м'який немає, він може бути продовжений … до чотирьох міся-
ців – за поданням, погодженим з прокурором,  
... до дев'яти місяців – за поданням, погодженим з заступником 
Генерального прокурора України,  
... до вісімнадцяти місяців – за поданням, погодженим з Гене-
ральним прокурором України 

Тримання 
під вартою 
ст. 156 КПК 

Тримання під вартою під час досудового розслідування не повинно 
тривати більше двох місяців 

У разі обрання до підозрюваного запобіжного заходу, дізнання 
провадиться у строк не більше п'яти діб з моменту обрання 
запобіжного заходу 
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з прав людини як невиправдане та негуманне обмеження, яке легко може бути використане як дода-
тковий засіб тиску на обвинуваченого. 

Наступним суттєвим моментом є розбіжності між декларованим та реальним рівнем захисту 
прав обвинуваченого у вітчизняному законодавстві. Практикуючі адвокати вказують, що в Україні 
захисник фактично виключений з процесу допиту підозрюваного й обвинуваченого та під час про-
ведення з останнім очних ставок, оскільки позбавлений права ставити запитання. Це прямо витікає з 
положення п.4 ст. 48 КПК щодо прав адвоката: «Бути присутнім на допитах підозрюваного, обвину-
ваченого та при виконанні інших дій, виконуваних з їх участю або за їх клопотанням чи клопотан-
ням захисника, а при виконанні інших дій – з дозволу дізнавача, слідчого». Право адвокатів ставити 
запитання з’являється лише в суді, як це визначено п.7 ст. 48 КПК. Позбавлення права ставити запи-
тання учасникам допиту можна обґрунтовано вважати суттєвим порушенням права на захист, оскі-
льки мінімум два місяці під час досудового слідства захисник не має достатніх повноважень для за-
хисту інтересів обвинуваченого. 

Крім того, ст. 48 КПК «Обов’язки і права захисника» прямо не передбачає право захисника по-
давати клопотання та заяви, яка реально з’являться лише під час судового розгляду справи. Таким 
чином, слідчий має право, посилаючись на це положення, відмовляти у задоволенні клопотань захи-
сника, що безпідставно, з точки зору суті правосуддя, звужує обсяг прав обвинуваченого. 

У національному законодавстві не досить чітко прописано вимоги стосовно нерозголошення 
адвокатом таємниці слідства, оскільки положення КПК України містить лише обов’язок захисника 
не розголошувати дані, які йому стали відомі у зв’язку з виконанням його обов’язків та не перешко-
джати встановленню істини у справі. Таке досить загальне формулювання не може вважатися задо-
вільним, оскільки до категорії «розголошення даних» формально можуть бути віднесені дії адвоката, 
який звертається за підтримкою до громадськості після того, як ним було встановлено такі пору-
шення прав людини стосовно його підзахисного в ході слідства, як заподіяння тілесних ушкоджень 
працівниками ОВС, використання незаконних методів проведення слідства тощо. 

Суттєвим моментом для розуміння принципів досудового слідства є також забезпечення права 
людини на приватність та охорону її приватного життя під час реалізації оперативно-розшукових та 
слідчих дій. 

Приватність – фундаментальне право людини, визнане в Загальній декларації прав людини 
ООН, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права й у багатьох інших міжнародних і 
регіональних угодах. Приватність тісно пов’язана з людською гідністю й іншими ключовими цінно-
стями, такими як свобода асоціацій та свобода слова. Визначення приватності дуже різняться між 
собою і залежать від контексту, проте в цілому приватність можна розуміти як право особи бути за-
хищеною від втручання в її особисте життя та стосунки чи її родини безпосередньо фізичним шля-
хом або через публікацію інформації. Одночасно в міжнародній практиці виокремлюють три скла-
дових елементи приватності: таємність, анонімність та усамітнення. З огляду на дію принципу при-
ватності, можна також виділити кілька її різновидів: 

• інформаційна приватність, що включає в себе встановлення правил збору та обігу персо-
нальних 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, телефонних 
розмов, електронних повідомлень та інших видів комунікацій; 

• територіальна приватність, що стосується встановлення обмежень на втручання в домашнє 
та інше навколишнє середовище, наприклад, робоче місце чи громадське оточення. 

Окрім загальних положень, що містяться в міжнародних документах, слід мати на увазі, що 
практика Європейського суду з прав людини дозволяє деталізувати принципи проведення таких 
оперативних дій, як перехоплення повідомлень. Так, перехоплення повідомлень має здійсню-
ватися на підставі закону, який має бути доступним (тобто щоб людина мала можливість пере-
конатися, що перехоплення відповідає законодавчим нормам, які використані в даному конкре-
тному випадку), передбачуваним (тобто людина повинна бути здатна передбачити наслідки сво-
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їх можливих дій) і задовольняти необхідний критерій якості. В цілому перехоплення повідом-
лень має також здійснюватися як необхідне в демократичному суспільстві, тобто «тільки такою 
мірою, яка необхідна для безпеки демократичних інститутів», і «за виняткових умов, що необ-
хідні в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки та/або попередження заво-
рушень чи злочину». 

Якщо порівняти ці принципи з українською практикою, то українське законодавство є явно не-
достатнім для того, щоб задовольнити критерій «якості», оскільки воно не містить досить ефектив-
них гарантій проти зловживань. По-перше, відсутні чіткі вказівки про тривалість процедур неглас-
ного стеження, по-друге, майже нічого не сказано про передачу, використання і збереження зібра-
них матеріалів, про складання підсумкових доповідей, по-третє, незалежний нагляд за законністю 
ОРД є явно недостатнім, особливо якщо порівнювати його з європейськими процедурами парламентсь-
кого контролю. 

Слід також відзначити, що перелік злочинів, за яких допускається прослуховування приватних 
розмов в Україні, є надмірно широкий, не деталізований, що несе потенційну загрозу для масових 
зловживань. Так, за повідомленням одного з суддів Верховного Суду України, у 2002 році було на-
дано більше 40 000 дозволів на зняття інформації з каналів зв’язку, з них найбільше – приблизно 
4000 – в Харківській області. Ця цифра є дуже великою, адже в європейських країнах надають сотні 
дозволів за рік, а в такій країні, як США, де рівень злочинності значно вищий, ніж в Україні, кількість 
дозволів коливається на рівні 1000-1300 на рік. 

4. ЗАХИСТ ПРАВ ОБВИНУВАЧЕНИХ 

Беручи до уваги наведений порівняльний аналіз міжнародних стандартів та положень націона-
льної нормативно-правової бази, можна скласти загальний перелік правових засад, що визначають 
обсяг заходів з боку держави та посадових осіб ОВС щодо захисту прав обвинувачуваних, які обумов-
лені особливостями їх правового статусу на стадії досудового слідства: 

– Проведення розслідування на законних підставах, компетентно, неупереджено та у вста-
новлені законом строки 

Даний принцип передбачає вжиття слідчим усіх необхідних заходів для порушення криміналь-
ної справи в кожному випадку виявлення ознак злочину, неупереджено, всебічно та об’єктивно ви-
вчити обставини справи, встановити обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність 
винних осіб. Розслідування має здійснюватися у встановлені законом терміни на засадах рівності 
громадян перед законом і судом, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової 
та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця 
проживання та інших обставин (ст. ст. 4, 16, 20, 22 КПК України). 

– Обов’язкове протоколювання слідчих дій, ретельне обстеження місця злочину та збере-
ження речових доказів 

Дія цього принципу стосується обов’язкового ведення протоколів слідчих дій, оскільки в судо-
вому розгляді протоколи є джерелом доказів, які підтверджують обставини й факти, що мають зна-
чення для вирішення справи. Тому законом встановлюється детальна регламентація ведення прото-
колів – у них зазначаються місце і дата їх складання; посади і прізвища осіб, що проводять дію; прі-
звища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії, адреси цих осіб; роз’яснення їхніх прав і 
обов’язків; зміст проведеної слідчої дії, час її початку і закінчення; всі суттєві для справи обставини, 
виявлені при виконанні даної слідчої дії. Протоколи зачитуються всім особам, які брали участь у 
проведенні слідчої дії, при цьому їм роз’яснюється їх право робити зауваження. Вставки і поправки 
мають бути застережені в протоколі перед підписами (ст. 82-85 КПК України). 

Речові докази, згідно з даним принципом, підлягають ретельному збереженню до набрання ви-
роком законної сили чи ухвали про закриття справи, а при можливості підлягають документуванню 
у вигляді фотографування чи складання докладного опису (ст. 79, 80 КПК України). 
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– Невідкладне ознайомлення підозрюваного або обвинуваченого зрозумілою для нього 
мовою про характер і підстави притягнення його у якості підозрюваного або пред’явлення об-
винувачення 

У такий спосіб забезпечується право особи знати, в чому її обвинувачують, а також в подаль-
шому – право робити заяви, давати показання, заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріала-
ми справи, виступати в суді рідною мовою. На державу при цьому покладається обов’язок довести 
до особи вимоги закону за допомогою перекладача (ст. 19, 43 КПК України). 

– Користування безоплатною допомогою перекладача 
Надання допомоги перекладача за рахунок держави є обов’язковим елементом правового захис-

ту обвинуваченого на справедливе судочинство, оскільки робить обвинуваченого у такий спосіб рі-
вноправним учасником досудового процесу. Оплата послуг перекладача проводиться з коштів орга-
нів дізнання, досудового слідства та суду (ст. 92, 93 КПК України). 

– Обов’язкове повідомлення родичам про місце перебування затриманої особи; надання 
побачення із заарештованим 

Вимоги даного принципу спрямовані на попередження зникнення людей безвісти у разі зло-
вживання посадовими особами ОВС службовими повноваженнями, а також для запобігання фактів 
здійснення незаконних методів ведення дізнання та психологічного тиску щодо затриманої особи. У 
національному законодавстві, окрім зазначеного вище права на побачення, яке цілком залежить від 
власного розсуду слідчого, існує також недолік щодо встановлення часу на повідомлення. Консти-
туція України вживає термін «негайно повідомлено», у той час як Закон України (ЗУ) «Про мі-
ліцію» вказує, що це має відбутися «не пізніш як через дві години після затримання», що довільно 
розширює владні повноваження ОВС. Підлягає обговоренню й те, що ст. 162 КПК встановлюється 
невиправдано обмежена кількість побачень – не більше одного разу на місяць протягом від однієї до 
чотирьох годин. 

– Обов’язкове повідомлення особі про її право на захист 
Інформування затриманої особи щодо обсягу наявних у неї прав спрямоване на встановлення 

правового паритету всіх учасників досудового слідства, а також для попередження зловживання по-
садовими особами ОВС станом неінформованості затриманої особи. Обов’язкове роз’яснення особі 
її прав є обов’язковою частиною функціональних дій персоналу ОВС та відображається у протоко-
лах затримання й допиту (ст. 29 Конституції, ст. 5 ЗУ «Про міліцію», ст. 21 КПК України). 

– Забезпечення можливості особі захищатися всіма, передбаченими законом засобами, 
особисто або за допомогою захисника у разі заочного розгляду справи. Право особи викликати 
та допитувати свідків, які свідчать проти неї або на її користь 

Виконання вимог даних принципів означає, що держава діє на демократичних засадах і не 
припускає порушень прав людини, які можуть випливати з нерівноправного майнового чи пра-
вового становища учасників судового процесу. Реалізуючі принцип у кримінально-процесуаль-
ній практиці, правоохоронці забезпечують можливість обвинуваченому мати захисника; подава-
ти докази; заявляти клопотання; ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або ді-
знання з усіма матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; 
заявляти відводи; подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання та слідчого 
(ст. 43 КПК України). 

– Надання особі достатньо часу та можливості для підготовки свого захисту 
Доступ до матеріалів досудового слідства розглядається Європейським судом як інтегральна 

частина концепції «рівності сторін», оскільки принцип змагальності передбачає, що процесуальні 
опоненти знають, з якими аргументами кожен із них іде до суду, і мають розумну можливість підго-
тувати свої заперечення та надати докази, спрямовані на спростування доводів противника. Матері-
али закінченої розслідуванням кримінальної справи мають бути пред’явлені обвинуваченому, взя-
тому під варту, та його захисникові не пізніш як за місяць до закінчення граничного строку триман-
ня під вартою (ст. 156, 218 КПК України). 

– Надання можливості особі вільно обрати захисника своїх прав; у випадках, передбаче-
них законом, скористатися безоплатною правовою допомогою; відмовитись від захисника або 
замінити його 
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Оскільки вітчизняна та європейська судова практика має в минулому негативний досвід то-
талітарного управління процесом розслідування, коли обвинуваченому надавався лише обмеже-
ний перелік державних адвокатів, які потенційно підтримували сторону обвинувачення, право 
особи на незалежний вибір захисника згодом було закріплено як необхідну правову складову 
досудового слідства. Навіть за умов, коли обвинувачуваний не має коштів і користується послу-
гами захисника, якого йому надає держава, він має право в будь-який момент провадження у 
справі відмовитися від запрошеного чи призначеного захисника. Слід також мати на увазі, що 
згідно зі ст. 47 КПК України підозрюваний або обвинувачений вправі запросити собі не одного, 
а кількох захисників. 

– Конфіденційне спілкування із захисником та побачення з захисником до першого допиту 
Дія цього принципу унеможливлює отримання будь-яких пояснень або свідчень від затриманої 

особи до прибуття захисника, якщо особа усно або письмово виразила вимогу про його залучення. 
У такий спосіб забезпечується також правовий захист затриманої особи від свавільного втручання 
посадових осіб ОВС у приватне життя. 

– Забезпечення можливості відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, чле-
нів сім’ї чи близьких родичів 

Оскільки особа, яка знаходиться у статусі обвинуваченого або свідка, може через ряд обставин 
(страх, тиск з боку посадових осіб) оговорити себе або надати неправдиві свідчення щодо іншої 
особи, законом передбачено право відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів 
сім’ї чи близьких родичів (ст. 63 Конституції України). Це одночасно примушує працювати органи 
дізнання та слідства з дотриманням вимог презумпції невинуватості, збираючи якомога повні та 
об’єктивні докази вини без огляду на те, які показання надає або може надати щодо себе або своїх 
близьких учасник кримінального процесу. На працівників ОВС застосування даного принципу по-
кладає обов’язок не тільки не порушувати його вимог, але й надавати пояснення громадянам щодо 
вказаного права (ст. 5 ЗУ «Про міліцію»). 

– Обов’язкове (примусове) призначення особі захисника, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя 

Вимоги даного принципу спрямовані на обов’язковий захист прав найбільш уразливих груп на-
селення, які постають перед правосуддям – неповнолітніх; осіб з наявністю фізичних або психічних 
вад; осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство. Оскільки здебільшого вказані особи 
мають певні труднощі в розумінні суті процесуальних дій, а також не в змозі адекватно оцінити си-
туацію, на державу покладається умова обов’язкового призначення таким особам захисника неза-
лежно від їх бажання, оскільки інакше ставиться під загрозу висновок щодо об’єктивності та неупе-
редженості правосуддя (ст. 45 КПК України). 

– Забезпечення обов’язкової участі особи та його захисника в судовому процесі 
Вимога присутності й участі підозрюваного в процесі розгляду має на меті: запобігання пога-

ному поводженню з підозрюваним у ході тримання його під вартою; надання можливості стежити за 
ходом розгляду і вдаватись до адекватних заходів для доведення своєї позиції; надання судді мож-
ливості вивчити особистість обвинувачуваного безпосередньо, а не за висновками, що містяться в 
матеріалах, наданих обвинувачем. 

– Захист від застосування катувань та іншого жорстокого, нелюдського або принижуючо-
го поводження; примушення до визнання себе винним або до дачі показань проти себе 

Дія вказаного принципу поширюється без будь-яких винятків на весь персонал ОВС України, 
забороняючи отримання показань обвинуваченого та інших громадян шляхом насильства, погроз та 
інших незаконних заходів (ст. 28 Конституції, ст. 22 КПК України). 

– Захист від свавільного та незаконного втручання у приватне життя 
Дія захисту права людини на приватність, розглянута вище, виділена в окремий принцип спра-

ведливого судочинства, оскільки від правоохоронних органів вимагається проведення досудового 
слідства та збір інформації тільки на законних підставах та засадах. На відміну від заборони на ка-
тування та нелюдське поводження, цей принцип має винятки, які можуть бути встановлені лише су-
дом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час 
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розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо 
(ст. 31 Конституції України). 

– Недійсність у суді всіх доказів, одержаних незаконним шляхом 
Цей принцип працює у єдиному комплексі з наведеними вище двома принципами та забезпе-

чує неможливість здійснення під час слідства свавільних та незаконних дій щодо учасників кри-
мінального процесу. Встановлення судом факту, що під час порушення справи, провадження діз-
нання або досудового слідства мали місце порушення прав людини, має тягти за собою перегляд 
справи та покарання винних посадових осіб. Положення, згідно з яким обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом, є аксіомою, закріпленою ст. 62 Консти-
туції України. 

– Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
Вимоги справедливого судочинства є неповними, якщо вони не передбачають відповідний захист 

осіб-учасників кримінального процесу. Заходи безпеки, що надаються виключно державою, поши-
рюються при цьому не тільки на свідків та потерпілих, але й рівною мірою на обвинувачуваних. Тер-
мін встановлення захисту є досить стислим – не більше, ніж три доби, а у невідкладних випадках 
рішення про застосування заходів безпеки працівники ОВС мають прийняти негайно (ст. 43, 52-1 
КПК України). 

– Вжиття необхідних заходів піклування про неповнолітніх дітей та щодо охорони майна 
заарештованого 

Оскільки принципи правової держави мають за мету адекватного та пропорційного впливу на 
особу, необхідного для забезпечення її правослухняної поведінки, принципи здійснення правосуддя 
також відображають цю тенденцію. На стадії досудового слідства, наприклад, це простежується у 
вжитті додаткових заходів, що не дозволяють поширювати примусово-каральний вплив на заареш-
товану особу більше, ніж це необхідно для забезпечення інтересів правосуддя. Згідно зі ст. 159, 160 
КПК України на слідчих покладається обов’язок вжити заходів щодо охорони майна і житла 
ув’язненого (якщо майно і житло залишаються без нагляду), а також до передачі неповнолітніх ді-
тей заарештованої особи, які залишаються без нагляду, на піклування родичів або влаштування їх в 
дитячі установи. Таким чином підкреслюється, що наявність кримінальної провини або звинувачен-
ня не скасовує обов’язок держави перед особою забезпечувати необхідний рівень дотримання її кон-
ституційних прав. 

5. ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ОБВИНУВАЧЕНИХ 

Окрему увагу слід звернути на особливий статус неповнолітніх, які беруть участь у досудовому 
слідстві та додаткові заходи захисту, що передбачені для них законодавством. Це обумовлено віко-
вими особливостями психологічного розвитку неповнолітніх, для яких характерні не тільки зави-
щене почуття емансипації, дратівливість, запальність, бажання сприймати світ лише з урахуванням 
власних поглядів, але й відсутність необхідного життєвого досвіду, правових знань, уміння контро-
лювати поведінку за стресових умов, несформованість поглядів. У силу означених особливостей, 
неповнолітній у ході проведення слідчих дій може надати необ’єктивну інформацію, оговорити себе 
або іншу особу, стати жертвою маніпуляції з боку посадової особи. Саме тому в міжнародному пра-
ві неповнолітні учасники кримінального процесу визнаються як особливо вразлива категорія, що 
потребує додаткових заходів захисту. Розділ 36 Кримінально-процесуального кодексу України, до-
тримуючись загальних міжнародних стандартів, цілком присвячена особливостям провадження у 
справах про злочини неповнолітніх. Вона визначає також реалізацію органами дізнання та слідства 
таких додаткових дій: 

– встановлення таких обставин, як вік, стан здоров’я та рівень загального розвитку неповноліт-
нього, наявність розумової відсталості, умови життя та виховання неповнолітнього, характеристику 
його особи, наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули неповнолітнього в злочинну 
діяльність (ст. 433). 
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– винятковість застосування таких запобіжних заходів, як затримання та взяття під варту 
(ст. 434), а також можливість передачі їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до непов-
нолітніх, які виховуються в дитячій установі – передача їх під нагляд адміністрації цієї установи 
(ст. 436). 

– виклик неповнолітнього обвинуваченого до слідчого, як правило, через його батьків або інших 
законних представників. Інший порядок виклику допускається лише у в тому разі, коли це обумовлю-
ється обставинами справи (ст. 437). 

– можливість присутності педагога, лікаря, батьків або інших законних представників неповно-
літнього, якому не виповнилося 16 років, під час пред’явлення йому обвинувачення та проведення 
допиту (ст. 438). 

6. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СВІДКІВ ТА ПОТЕРПІЛИХ 

Свідком вважається особа, про яку є дані, що їй відомі обставини, які стосуються кримінальної 
справи. З оглядом на це свідок може бути допитаний лише про обставини, які підлягають встанов-
ленню в даній справі, в тому числі про факти, що характеризують особу обвинуваченого, підозрю-
ваного або потерпілого, та його взаємовідносини з ними. При цьому, зважаючи також на дотримання 
прав обвинуваченого, не оцінюються як докази повідомлені свідком дані, якщо джерело їх невідоме 
(ст. 68 КПК). 

НЕ МОЖУТЬ БУТИ ДОПИТАНІ ЯК СВІДКИ (СТ. 69 КПК): 

адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги 
особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужителі – з 
приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони не 
звільнені від обов’язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості; 

 

захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, представник потерпілого, позивача, відповідача – 
про обставини, які стали їм відомі при наданні юридичної допомоги підзахисним або довірителям; 

 

особи, які згідно з висновком судово-психіатричної чи судово-медичної експертизи через свої фізичні 
або психічні вади не можуть правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і давати пока-
зання про них; 

 

свідок, який відповідно до статті 523 КПК дає показання під псевдонімом, – щодо дійсних даних про 
його особу; 

 

особа, яка має відомості про дійсні дані про свідка, який відповідно до статті 523 КПК дає показання 
під псевдонімом, – щодо цих даних. 

ВІДМОВИТИСЯ ДАВАТИ ПОКАЗАННЯ ЯК СВІДКИ МАЮТЬ ПРАВО (СТ. 69 КПК): 

члени сім’ї, близькі родичі, усиновлені, усиновителі підозрюваного, обвинуваченого, підсудного 

 

особа, яка своїми показаннями викривала б себе, членів сім’ї, близьких родичів, усиновленого, уси-
новителя у вчиненні злочину 
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особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники дипломатичних представ-
ництв 

 
Згідно з діючим законодавством, за свідком закріплюється перелік прав, обов’язків, встановлю-

ються заходи кримінальної та адміністративної відповідальності. До переліку найголовніших прав 
свідка відносяться: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВІДОК 

Свідок зобов'язаний з'яви-
тися в зазначені місце і час 
та дати правдиві показання 
про відомі йому обставини 
в справі (ст. 70 КПК) 

ПРАВА 

1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він 
вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;  
2) заявляти відвід перекладачеві;  
3) знати у зв'язку з чим і в якій справі він допитується;  
4) власноручно викладати свої показання в протоколі допиту;  
5) користуватися нотатками і документами при дачі показань у 
тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків 
та інших даних, які йому важко тримати в пам'яті;  
6) відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї та близь-
ких родичів;  
7) знайомитися з протоколом допиту і клопотати про внесення до 
нього змін, доповнень і зауважень, власноручно робити такі допов-
нення і зауваження;  
8) подавати скарги прокурору на дії дізнавача і слідчого;  
9) одержувати відшкодування витрат, пов'язаних із викликом для 
дачі показань; 
10) забезпечення особистої безпеки шляхом застосування заходів, 
передбачених законом (ст. 691 КПК) 

ОБОВ’ЯЗКИ 

Не розголошувати без доз-
волу слідчого даних досудо-
вого слідства. 

За дачу свідомо неправдивих 
показань, а також за відмову 
дати показання про відомі об-
ставини в справі свідок несе 
кримінальну відповідальність 
за ст. 384, 385 КК України) 

За злісне ухилення від явки 
до суду, до органів досудового 
слідства або дізнання свідок 
несе відповідальність відпо-
відно до частини 1 статті 1853 
або статті 1854 Кодексу Украї-
ни про адміністративні пра-
вопорушення 

Якщо свідок не з’явиться без 
поважних причин, орган діз-
нання, слідчий мають право 
застосувати такий примусовий 
заход, як привід 

Заходи кримінальної та адміністративної відповідальності 
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Для осіб, які є потерпілими від вчинення протизаконних дій та зазнали матеріальної шкоди, при 

провадженні в кримінальній справі передбачено право пред’явити до обвинуваченого або до осіб, 
які несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається 
судом разом із кримінальною справою. Цивільний позов може бути пред’явлений як під час досу-
дового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідст-
ва. Положення ст. 29 КПК прямо зобов’язує органи дізнання та слідчих вжити заходів до забезпе-
чення цивільного позову потерпілого, а в разі необхідності – вжити заходів до забезпечення можли-
вої конфіскації майна обвинуваченого. 

Потерпілі також мають право оскаржити постанову слідчого й органу дізнання про відмову в 
порушенні кримінальної справи. 

Виклик свідка 

– повісткою, яка вручається під розписку свідкові;  
– телеграмою або телефонограмою; 
– неповнолітній свідок викликається через законних представ-
ників; 
У повістці має бути зазначено, хто викликається як свідок, куди і 
до кого, день і час явки, наслідки неявки 

Допит свідка 

1. Свідок допитується в місці провадження досудового слідства, а 
в разі необхідності – на місці його перебування. 
2. Свідок допитується окремо і у відсутності інших свідків. 
3. Допит неповнолітнього свідка віком до 14 років, а за розсудом 
слідчого – віком до 16 років проводиться в присутності педагога, 
а при необхідності – лікаря, батьків чи інших законних предста-
вників неповнолітнього. 
4. Перед допитом слідчий повідомляє свідка, в якій справі він 
викликаний, і попереджає про обов'язок розповісти все відоме 
йому в справі, а також про кримінальну відповідальність за від-
мову дати показання і за дачу свідомо неправдивих показань. 
5. Забороняється ставити запитання, у формулюванні яких міс-
титься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні 
запитання). 

Протоколювання 

1. У протоколі допиту вказуються: прізвище, ім'я та по батькові 
свідка, його вік, громадянство, освіта, місце роботи, рід занять 
або посада, місце проживання, а також відомості про його стосу-
нки з обвинуваченим чи потерпілим. 
2. Показання свідка та відповіді на поставлені йому запитання 
викладаються від першої особи і по можливості дослівно. 
3. Свідкові, коли він про це просить, може бути надана можли-
вість особисто написати свої показання в присутності слідчого, 
про що зазначається в протоколі. 
4. Свідок і особи, які були присутні при допиті, мають право 
просити про внесення доповнень і поправок у протокол. Ці до-
повнення і поправки заносяться слідчим до протоколу. 
5. При допиті свідка, очній ставці, пред'явленні для впізнання, 
відтворенні обстановки і обставин події та при проведенні інших 
слідчих дій під час досудового розслідування може застосовува-
тися звукозапис, кінозйомка та відеозапис, про що повідомля-
ються всі учасники слідчої дії до її початку (ст. 85 КПК) 

Основні правила процесуальних дій стосовно свідка 
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Крім того, свідки та потерпілі, законні представники потерпілих мають право на відшкодування 
їм витрат щодо явки за викликом в органи дізнання і досудового слідства. За ними зберігається се-
редній заробіток за місцем роботи за час, витрачений у зв’язку з явкою за викликом. Особам, які не 
є робітниками чи службовцями, виплачується винагорода за відрив їх від занять. 

7. ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 

До типових порушень прав людини під час проведення досудового слідства можна віднести такі: 
– пред’явлення обвинувачення при відсутності події злочину як засіб незаконного тиску для 

отримання інформації; 
– права роз’яснюються формально, не завжди у повному обсязі; 
– не роз’яснюється право мати захисника і побачення з ним до першого допиту; 
– проведення розслідування неправомочною особою, з порушенням термінів слідства; 
– здійснення психологічного впливу з метою отримання заяви про відмову від захисника; 
– обвинувальний нахил у діях слідчого, ігнорування ним презумпції невинуватості; 
– примушування експертів до свідомо неправильного висновку; 
– допит фактично підозрюваної особи в якості свідка щодо обставин вчиненого нею діяння; 
– допит неповнолітнього без присутності батьків, педагогів або законного представника; 
– знищення доказів, що виправдовують обвинуваченого; 
– фальсифікація доказів обвинувачення; 
– обман обвинуваченого (підозрюваного) замість використання тактичних і психологічних прийо-

мів допиту; 
– пред’явлення матеріалів попереднього слідства обвинуваченому та захисникові для ознайом-

лення непідшитими або непронумерованими; 
– неознайомлення обвинуваченого та захисника з додатковими матеріалами; 
– несвоєчасне вручення підсудному копії обвинувального вироку; 
– визнання особи винною у злочині, обвинувачення у скоєнні якого їй не пред’являлось; 
– скарга, подана під час допиту обвинуваченим на орган дізнання, не передається до прокура-

тури, а розглядається керівництвом райвідділу шляхом бесіди із заявником; 
– необґрунтоване відхилення слідчим клопотань про з’ясування обставин, що мають важливе 

значення для правильного розгляду справи; 
– необґрунтована відмова підозрюваному, обвинуваченому бути присутнім при допиті свідка. 
 
Як приклад численних порушень діючого законодавства, відомчої нормативно-правової бази 

МВС України та прав людини можна навести справу гр-на Ш., основні факти щодо розслідування 
якої мають вигляд таким чином. 

У кінці 1999 р. в одному із сіл Зіньківського району Полтавської області був скоєний злочин, у 
зв’язку з чим порушено кримінальну справу. 4 січня 2000 р. гр-на Ш. затримали за підозрою у вчи-
нені цього злочину. Після закінчення трьох діб, 6 січня, через відсутність доказів Ш. був звільнений, 
проте за нез’ясованих причин у райвідділі залишився військовий квиток Ш. Через місяць, 15 лютого 
2000 року, стосовно Ш. було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи на 
підставі п. 2 ст. 6 КПК. 

Проте майже через два роки – 13 листопада 2001 р. – до гр-на Ш. за місцем його проживання (за 
200 км від м. Зіньків) прибули працівники Зіньківського РВ, змусили Ш. сісти в автомобіль і приве-
зли до Зіньківського РВ. У райвідділі було винесено постанову про затримання Ш. «за бродяжницт-
во« з наступною фразою у тексті: «Ш. прибув до м. Зінькова, документів при собі не мав.« Таким 
чином, до постанови було внесено неправдиві свідчення. При цьому працівниками було проігноро-
вано те, що він був примусово привезений, був особисто відомий працівникам райвідділу, а також 
те, що у райвідділі й досі знаходився його військовий квиток. При цьому вже наступного дня рідним 
Ш. зателефонували, щоб ті принесли йому поїсти та деякий одяг. 

Після подання скарги, 23 листопада 2001 р. слідчий Зіньківського райвідділу виніс нову поста-
нову про затримання Ш. за підозрою у вчиненні злочину, не звертаючи уваги на попередню поста-
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нову, якою Ш. було визнано невинуватим. Це прямо суперечило п. 11 ст. 6 КПК, згідно з яким кримі-
нальну справу не можна порушувати, а порушена справа підлягає закриттю, якщо попередня постано-
ва слідчого про відмову в порушенні справи за тим же фактом не є скасованою. Оскільки попередня 
постанова не була скасована, а затримання Ш. 23 листопада 2001 р. формально ставало незаконним, 
вказана постанова була просто вилучена слідчим із кримінальної справи. 

У ході розслідування виявилося, що справа розслідувалася непроцесуальною особою, оскільки слі-
дчий, який розслідував справу з 1999 року, вже був звільнений із посади, а новий слідчий не був уповно-
важений на проведення дій відповідною постановою, яка до того ж мала міститися у матеріалах справи. 
Таким чином, усі свідчення, які отримав слідчий без винесення постанови про прийняття справи до про-
вадження, серед них і затримання Ш., подання про вибір запобіжного заходу є незаконними. 

Усі скарги, відправлені до прокуратури області стосовно дій прокурора Зіньківського району, 
який не вжив заходів щодо порушення законності працівниками ОВС, було повернуто для вирішення 
та перевірки цьому ж прокуророві Зіньківського району. 

8. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ У ГРУПАХ 

1. Розробіть пам’ятку молодому спеціалістові, який призначається на посаду слідчого, щодо до-
тримання прав людини на справедливе судочинство. 

2. Розробить типову інструкцію для керівництва міського відділу ОВС щодо контролю за діями 
підлеглих у питаннях дотримання термінів дізнання та попереднього слідства, правил затримання 
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, тримання їх під вартою. 

3. Проаналізуйте в групі, які ознаки має містити поняття «нагальна потреба взяття під варту» та 
до якої категорії осіб має застосовуватися цей захід у першу чергу. За яких обставин можуть засто-
совуватися альтернативні заходи під час оперативно-слідчих дій? 

4. У сюжеті, наданому Департаментом зв’язків з громадськістю МВС України до редакції теле-
візійної програми «Ситуація» було надано відеосюжет про затримання громадянина К., який розшу-
кувався за підозрою у вчинені серії шахрайств. Після виходу в ефір адвокат громадянина К. подав 
до місцевого суду позов на відшкодування моральної шкоди, завданої громадянину К. цим відео-
сюжетом. Адвокат аргументував позицію позивача дією презумпції невинуватості, розголошенням 
працівниками ОВС неперевіреної інформації та вторгненням у приватне життя. Подайте власне ба-
чення дій правоохоронців щодо можливості обмежень прав затриманого в аналогічних ситуаціях. 

5. Надайте правову оцінку таких дій посадових осіб згідно з чинним законодавством: 
– права роз’яснюються формально, не завжди у повному обсязі; 
– не роз’яснюється право мати захисника і побачення з ним до першого допиту; 
– здійснення психологічного впливу з метою отримання заяви про відмову від захисника; 
– допит як свідка фактично підозрюваної особи щодо обставин вчиненого нею діяння; 
– пред’явлення матеріалів попереднього слідства обвинуваченому та захисникові для ознайом-

лення непідшитими або непронумерованими; 
– неознайомлення обвинуваченого та захисника з додатковими матеріалами; 
– несвоєчасне вручення підсудному копії обвинувального вироку; 
– визнання особи винною у злочині, обвинувачення у скоєні якого їй не пред’являлось; 
– необґрунтоване відхилення слідчим клопотань про з’ясування обставин, що мають важливе 

значення для правильного розгляду справи; 
– необґрунтована відмова підозрюваному, обвинуваченому бути присутнім при допиті свідка. 
6. У процесі здійснення оперативних дій, передбачених ст. 8 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» працівниками міліції було отримано відеострічки із записом дій злочинців, 
фотокопії документів, матеріали звукозапису, надані фізичними особами безкоштовно. Чи можуть 
бути використані ці матеріали згодом у кримінальних справах без порушення прав обвинувачуваних 
осіб? Викладіть власний погляд на співвідношення обсягу оперативно-розшукових дій і конститу-
ційних прав громадян. 

7. Запропонуйте кожній із підгруп обрати одну з рольових позицій – «Керівництво УМВС», 
«Працівники слідчого відділення райвідділу», «Представники місцевої правозахисної групи». Після 
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цього кожній із груп належить скласти перелік заходів забезпечення громадського контролю за до-
триманням законності в діяльності слідчого відділення. Порівняйте представлені пропозиції та про-
аналізуйте принциповість розбіжностей. 

8. Згідно з п. 3 ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали опера-
тивно-розшукової діяльності можуть використовуватися для розслідування злочинів. Чи означає це, 
що вказані матеріали можуть бути використані для: 

а) висунення версій; 
б) визначення місця знаходження доказів; 
в) підстав для обшуку; 
г) як докази. 
Чи містить це положення потенційні можливості для порушення прав людини? 
9. Вивчіть наведені нижче матеріали справи «Фалькович проти України», що знаходиться на 

розгляді Європейського суду з прав людини. Проаналізуйте конкретний казус, визначте перелік по-
рушень законів, що мали місце та надайте обґрунтовані пропозиції щодо судового рішення. 

СПРАВА ФАЛЬКОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ 

Факти 

Заявник – громадянин України Фалькович С.М., народився 1970 р., 5 вересня 1996 р. був заа-
рештований за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. В кінці вересня 1996 р. заявника було 
поміщено в слідчий ізолятор м. Черкаси. 

З вересня 1996 р. по березень 1997 р. заявник і його мати неодноразово зверталися до прокура-
тури м. Черкаси, до обласної прокуратури та до Генеральної прокуратури України зі скаргами щодо 
жорстокого поводження з заявником та застосування до нього катувань під час слідства. 

27 червня 1997 р. відділ психологічної експертизи Служби безпеки України проаналізував ре-
зультати психологічної та медичної експертиз, яким було піддано заявника в період з 25 серпня 
1996 р. по 15 квітня 1997 р. Висновки зазначеного аналізу зводяться до наступного: 

– експертизою не виявлено постійних рис заявника, що відображають 
специфічний характер його психіки; 

– психологічне тлумачення експертом результатів тестів є недостатнє й суперечливе; 
– висновки експерта щодо сексології неоднозначні й надто загальні; 
– порівняльний аналіз психологічних особливостей заявника проведений не був; 
– результати експертиз суперечливі й гіпотетичні. 
19 березня 1998 р. Черкаський обласний суд присудив заявникові дев’ять років позбавлення во-

лі за зґвалтування. Суд зокрема констатував таке: 
– вина звинуваченого підтверджена показаннями потерпілої та її подруг, а також результатами 

психологічної, біологічної та медичної експертиз, згідно з якими участь звинувачуваного в злочині 
не виключається; 

– незважаючи на підтвердження алібі обвинувачуваного свідками 
захисту, ця обставина не може бути врахована для виправдання обвинувачуваного; 

– незважаючи на те, що біологічна експертиза під час слідства була 
проведена з порушеннями закону, її результати не можуть вплинути на 
кінцевий висновок суду; 

– аналіз результатів психологічної та медичної експертизи від 27 червня 1997 р. і медичний ви-
сновок щодо обвинувачуваного не можуть вважатися доказами на його користь; 

– позитивна характеристика обвинувачуваного всіма його колегами і 
друзями не може вважатися пом’якшуючою обставиною. 

Після проголошення вироку суд навів особливу думку голови суду, яка має такий зміст: 
1. Прямі докази вини обвинувачуваного відсутні. 
2. Докази звинувачення фактично не були встановлені. 
3. Слідство та встановлення доказів обвинувачення здійснювалися з 

порушенням законодавства. 
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4. Вирок суду базується в основному на показаннях потерпілої, десятирічної дівчинки, та її по-
друг такого самого віку; вирок базується також 
на гіпотетичних висновках біологічної експертизи, проведеної з порушенням законодавства. 

5. Усі свідки захисту підтвердили алібі обвинувачуваного. 
6. Єдина можливість довести відсутність вини обвинувачуваного за 

допомогою судово-медичної експертизи була відхилена судом більшістю 
голосів. 

7. Свідчення десятирічних дівчаток не можуть вважатися об’єктивними, оскільки вони неодно-
разово змінювалися під час слідства. 

8. Процедура впізнання обвинувачуваного як особи, що вчинила злочин, потерпілою та свідка-
ми проведена з порушеннями законодавства (впізнання було здійснене через шість місяців після 
арешту обвинувачуваного, і очевидним є вплив, справлений батьками потерпілої та її подруг). 

9. Слідчий експеримент не було проведено. 
10. Видається можливою фальсифікація доказів і документів під час 

слідства. 
11. З огляду на те, що вину п. Фальковича не було встановлено під час слухання, він має бути 

виправданий. 
24 березня 1998 р. адвокати заявника подали до Верховного Суду України клопотання про ска-

сування рішення Черкаського обласного суду від 19 березня 1998 р., зазначивши в ньому перелічені 
вище аргументи. 

Рішенням від 9 червня 1998 р. Верховний Суд відхилив подання адвокатів заявника, підтверди-
вши, зокрема, таке: 

– вирок суду першої інстанції ґрунтується головним чином на встановлених в законному по-
рядку доказах і свідченнях потерпілої та її подруг; згідно з результатами біологічної експертизи 
участь обвинувачуваного у злочині не виключається; 

– впізнання обвинувачуваного свідками проведено відповідно до вимог закону; 
– незважаючи на розходження у свідченнях подруг потерпілої, ця 

обставина не може слугувати для виправдання обвинувачуваного; 
– результати психологічної, медичної та біологічної експертиз є ясні 

й такі, що не суперечать один одному; 
– незважаючи на підтвердження алібі обвинувачуваного свідками 

захисту, ця обставина не може братися до уваги для виправдання обвинувачуваного; 
– скарги заявника щодо жорстокого поводження з ним не підтвердилися. 
У вересні 1998 р. адвокат заявника подав надзвичайне клопотання голові Верховного Суду про 

перегляд судових рішень щодо заявника «в порядку нагляду». Клопотання було відхилене заступ-
ником голови Верховного Суду листом від 16 вересня 1998 р. 

Оскарження 

Посилаючись на статтю 3 Конвенції, заявник скаржиться на те, що в ході слідства з вересня 
1996 р. по березень 1997 р. його піддавали жорстокому та такому, що принижує людську гідність, 
поводженню, а також катуванням. 

Посилаючись на статтю 5 Конвенції, заявник вважає, що його арешт у вересні 1996 р. був неза-
конний. 

Заявник стверджує, що порушено його право на справедливий судовий розгляд його справи. 
Він скаржиться також, що в ході слідства матеріали його справи були сфальсифіковані, а з трьох 
членів суду першої інстанції лише голова адекватно виклав її фактичний бік. Крім цього, заявник 
стверджує, що у своїй окремій думці голова суду зазначив серйозні порушення в застосуванні внут-
рішнього права та великі сумніви щодо вини заявника, але аргументи заявника і аргументи голови 
суду першої інстанції не знайшли відгуку в рішенні касаційного судового органу. Заявник зазначає 
також, що його було позбавлено можливості викликати на слухання справи тридцять три свідки за-
хисту. Вважаючи, що його вину не доведено законним шляхом, заявник стверджує, що він постраж-
дав від незаконного звинувачення і що не був дотриманий принцип презумпції невинуватості. Заяв-
ник посилається при цьому на статтю 6, пп. 1, 2, 3 Конвенції. 
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З огляду на неприйняття судового рішення на його користь заявник скаржиться на порушення 
його права на ефективне оскарження в національних судових інстанціях для захисту його права, по-
силаючись при цьому на статтю 13 Конвенції. 

9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Назвіть основні міжнародні документи, в яких закріплено положення щодо права людини на 
справедливе судочинство. 

2. Назвіть основні права особи, якій пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину. 
3. Які обов’язки має держава щодо забезпечення кожній особі права на справедливий розгляд її 

справи у суді? 
4. Право на судовий захист та надання захисника декларується як у міжнародних, так і в націо-

нальних документах. Чи існує різниця між цими положеннями та відомчими нормативними актами? 
5. Які існують форми контролю за діями підрозділів ОВС у випадках, коли розглядається пи-

тання законності проведення слідства? 
6. Назвіть суб’єктів досудового слідства, що здійснюється ОВС України. 
7. Чи існують можливості будь-яких обмежень заборони катувань, нелюдського чи такого, що 

принижує гідність, поводження або покарання в умовах надзвичайного стану або збройного конфлікту? 
8. Назвіть основні елементи національної системи захисту прав людини на справедливе судо-

чинство. 
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ГЛАВА 4. ЗАБОРОНА КАТУВАНЬ ТА ЖОРСТОКОГО 
ПОВОДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ 

План 
1. Вступ. 
2. Визначення понять. 
3. Нормативно-правове забезпечення заборони катувань та жорстокого поводження (міжнарод-

ний, європейський і національний рівні). 
4. Інститути, механізми попередження та припинення катувань і жорстокого поводження. 
5. Зобов’язання держави щодо забезпечення заборони катувань та жорстокого поводження. 
6. Відповідальність за порушення заборони. 
7. Приклади рішень Європейського суду за ст. 3 ЄКПЛ. 
8. Контрольні питання. 

1. ВСТУП 

Цей розділ присвячено розгляду заборони катувань та жорстокого поводження як однієї з фунда-
ментальних цінностей демократичного суспільства, відступати від дотримання якої держава не має 
права навіть у разі війни або іншої загальної небезпеки, яка загрожує життю народу. Але очевидно, що 
функціонування демократичного суспільства неможливе без інститутів примусу й обмеження прав 
громадян. Одним із таких інститутів є органи внутрішніх справ, які мають легітимне право на застосу-
вання насильства для виконання своїх функцій. Проте застосування насильства має здійснюватися в 
чітко визначених межах, закріплених у законодавстві. На жаль, у повсякденній діяльності працівники 
ОВС досить часто переходять ці межі, застосовуючи до затриманих незаконні методи ведення розслі-
дування. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Англійській термін «torture» перекладається на українську мову як «тортури», або «катування». 
Проте, незважаючи на синонімічність зазначених термінів, їх тлумачення дещо відрізняється: в украї-
нській мові слово «тортури» «означає переважно фізичне насильство під час допиту з метою домогти-
ся якихось свідчень. Термін «тортури» охоплює вужче та більш специфічне поняття, ніж «катування», 
яке пов’язано із мученням у широкому розумінні, завданням фізичних страждань взагалі. Таким чи-
ном, вживання терміну «катування» регулює заборону жорстокого поводження ширше, на родовому 
рівні, а не тільки стосовно певної ситуації [1]. 

Відповідно до ст. 1 Конвенції ООН проти катування та інших жорстоких, нелюдських та прини-
жуючих гідність видів поводження та покарань від 10 грудня 1984 р., термін «катування» означає 
«будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, 
фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, 
покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, 
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а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що грунтується 
на дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються держав-
ними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбу-
рювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди». В цей термін не включаються біль або 
страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спри-
чиняються ними випадково. 

Катування належать до тяжких та свідомо жорстоких, нелюдських та принижуючих людську 
гідність видів поводження. 

Це визначення було прийняте як норма міжнародного права. Отже, для того, щоб дію кваліфі-
кувати як катування, вона має відповідати таким вимогам: завдавати сильних фізичних або мора-
льних страждань; здійснюватися свідомо; здійснюватися офіційною особою або з відома такої 
особи (тобто вона може асоціюватися з державою). Катування є засобом, інструментом для дося-
гнення іншої мети. У Конвенції ООН чітко визначені такі цілі катувань: отримання від особи або 
третьої особи свідчень або зізнань; покарання її за дії, які вчинила вона або третя особа, або у 
вчиненні яких вона підозрюється; залякування; примус. 

Крім терміну «катування», доцільно розглянути також визначення таких понять, як «жорстоке 
поводження», «жорстоке ставлення» та «поводження, яке принижує людську гідність», «страждан-
ня». Катування, поза сумнівом, завжди є виявом жорстокого поводження. Але категорія жорстоко-
го поводження є ширшою, ніж категорія катування, і включає до свого складу й інші форми 
поводження, а не тільки умисне заподіяння сильного фізичного або психічного болю. Суттєва 
проблема полягає в тому, що відсутнє юридичне визначення поняття «жорстоке поводження», на 
що неодноразово вказували як вітчизняні, так і закордонні фахівці: «нелюдське, або принижуюче 
гідність поводження» не визначене в точних висловах» [2]. 

Ст. 16 Конвенції проти катування визначає жорстоке поводження як таке, що включає до 
свого складу акти, які не підпадають під визначення тортур зі ст. 1, коли такі акти здійсню-
ються посадовою або іншою особою, яка виступає в офіційній якості або з їх ініціативи, з їх ві-
дома або мовчазної згоди. 

Для того, щоб визначити, чи можна ту чи іншу конкретну форму жорстокого поводження 
кваліфікувати як катування, слід брати до уваги розрізнення у ст. 3 цього поняття і поняття не-
людського або такого, що принижує гідність поводження. Це розрізнення, закріплене у Конвен-
ції, дає змогу застосовувати термін «катування» лише до навмисного нелюдського пово-
дження, яке призводить до дуже відчутних і жорстоких страждань («Ірландія проти Сполу-
ченого Королівства»). 

Іноді складно відрізнити катування від жорстокого нелюдського та принижуючого гідність 
поводження або через те, що не всі подробиці у конкретних випадках відомі, або через те, що 
важко провести лінію між загальним режимом утримання в принижуючих гідність умовах та 
конкретними свідомими актами насильства. Якщо чітке розмежування зробити неможливо, 
пропонується весь ряд існуючих виявів у подальшому розглядати як жорстоке поводження [3, 
с.45–46]. 

Так, Комісія з прав людини та Європейський суд з прав людини при розгляді справи Греції 
1969 р. розрізнили три основні поняття, які закладені у змісті ст. 3 Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основних свобод щодо ступеня жорстокості поводження:, яке умисно завдає 
серйозних моральних або фізичних страждань і н 

– катування – нелюдське поводження, що має на меті отримати будь-яку інформацію або зі-
знання для подальшого покарання; 

– нелюдське поводження або покарання – таке поводження е може бути виправданим у даній 
ситуації; 

– принижуюче гідність поводження або покарання – поводження, яке грубо принижує люди-
ну перед іншими та примушує її поступитися своєю волею або совістю [4]. 
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При розгляді справи Ірландія проти Великої Британії (1978 р.) Суд дещо змінив свої формулю-
вання: 

– катування – зумисне нелюдське поводження, яке завдає серйозних і жорстоких страждань; 
– нелюдське поводження або покарання – заподіяння сильного фізичного або душевного 

страждання; 
– принижуюче гідність поводження або покарання – погане поводження такого роду, яке 

спрямоване на те, щоб викликати у жертв почуття страху, пригніченості та неповноцінності з метою 
образити, принизити або зламати їхній фізичний та моральний опір. 

Особливе значення при оцінці ступеня жорстокості, за висновком Суду, мають такі факти, як 
стать, вік, стан здоров’я жертви [5]. 

Існують також інші варіанти визначення. Поводження або покарання вважається нелюдсь-
ким, якщо воно «має умисний характер, застосовується щоразу протягом кількох годин по-
спіль і спричиняє якщо не реальні тілесні ушкодження, то принаймні сильні фізичні та душе-
вні страждання» [6]. Таким, що принижує гідність, Суд (Європейський Суд з прав людини – К.Л.) 
визнає поводження, яке «має викликати у жертви почуття страху, пригніченості та неповно-
цінності, здатне образити і принизити її та зламати фізичний і моральний опір» [7]. 

На відміну від катування, негуманне поводження не завжди має характеризуватися такою озна-
кою, як намір завдати страждання, хоча на практиці такий намір, як правило, має місце. Щоб пово-
дження чи покарання вважалися негуманними, рівень страждань має бути меншим, ніж у разі кату-
вання. Навіть погрози застосувати тортури може кваліфікуватись як негуманне поводження, 
якщо вони можуть завдати значного психічного страждання («Кемпбелл і Созанс проти Сполу-
ченого Королівства»)» [8]. 

Поняття «сильний психічний біль або страждання» означає довготривалу психічну шкоду, що 
спричинена, або яка є результатом: а) умисного заподіяння або погрози заподіяння сильного фізич-
ного болю чи страждань; б) здійснення застосування або погрози застосування речовин (субстан-
цій), що впливають на мозок, або інших процедур, спрямованих на суцільне порушення відчуттів та 
стану особи; в) погрози близькою смертю» [9]. Принижуючими гідність жертви можуть бути дії, які 
скоюються не тільки щодо неї, але й щодо третіх осіб. 

При визначені можливого порушення ст. 3 слід враховувати той факт, що певні фізичні чи мо-
ральні страждання можуть складати невід’ємний елемент законних дій або викликатися необхідніс-
тю [10]. Так Суд не встановив порушення статті 3 у застосуванні протягом місяця наручників і ін-
ших засобів до психічно хворої людини через її агресивну поведінку. Суд виходив із того, що «за-
ходи, викликані терапевтичною необхідністю, не можуть вважатися нелюдськими чи такими, 
що принижують гідність» [11]. 

Аналогічним є підхід Суду до визначення покарання, що принижує гідність. «Було б абсурдним 
вирішити, ніби законне покарання взагалі, через притаманний йому і, можливо, майже неминучий 
елемент приниження, є «таким, що принижують гідність» у значенні статті 3. ... Стаття 3, безумовно 
забороняючи «нелюдське» чи «таке, що принижують гідність» покарання, має на увазі відмінність 
між таким покаранням і покаранням взагалі. На думку Суду, для того, щоб покарання було «таким, 
що принижують гідність» і порушувало статтю 3, пов’язані з ним образа чи приниження (humiliation 
or debasement) мають сягати особливого ступеню і, у всякому разі, відрізнятися від звичайного еле-
мента приниження, згаданого в попередньому абзаці. Оцінка його, за станом речей, відносна: вона за-
лежить від усіх обставин справи і, зокрема, від характеру й обставин покарання як такого та способу 
й методу його виконання» [12]. 

У той же час, можна навести приклади поводження, яке не може бути виправдане ані терапе-
втичною необхідністю, ані суспільними інтересами. У керівництві до ефективного розслідування і 
документування катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів по-
водження чи покарання (Стамбульський протокол) наведено приклади фізичних катувань, які є 
найбільш поширеними в діяльності правоохоронних органів різних країн світу (мал.1). 
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3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАБОРОНИ КАТУВАННЬ 
ТА НЕЛЮДСЬКОГО ПОВОДЖЕННЯ 

МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ 

Україна ратифікувала низку міжнародних документів з прав людини, багато з яких містять у 
собі заборони на катування та інші нелюдські види поводження. Перш за все, слід назвати Загальну 
декларацію прав людини, Міжнародний пакт про громадські та політичні права, Конвенцію ООН 
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проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів повод-
ження і покарання, Конвенцію про права дитини. 

Принципи Загальної декларації прав людини (10 грудня 1948 р.) лежать в основі міжнародних 
договорів з прав людини і є широко визнаними у якості загальноприйнятого міжнародного права 
для всіх країн. «Ніхто не може піддаватися катуванням або жорстокому, нелюдському та при-
нижуючому людську гідність поводженню або покаранню», проголошується в ст. 5 Декларації. 

Міжнародний пакт про громадські та політичні права був ухвалений 16 грудня 1966 р. та 
набрав чинності 23 березня 1976 р. Тоді ж був ухвалений та набрав чинності Факультативний про-
токол до Пакту, який надавав Комітету з прав людини повноваження приймати повідомлення від 
приватних осіб. 

Ст. 7: «Ніхто не повинен піддаватися катуванням чи жорстоким, нелюдським або прини-
жуючим його гідність видам поводження чи покарання. Зокрема, ніхто не може, без його вільної 
згоди, піддаватися медичним або науковим дослідам». 

Ст. 10, п. 1: «Усі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження та повагу гід-
ності, яка притаманна людській особистості». 

Конвенція ООН проти катування та інших жорстоких, нелюдських та принижуючих гід-
ність видів поводження та покарання (1984 р.) була прийнята 10 грудня 1984 р. і набрала чинності 
26 червня 1987 р. У ній міститься не тільки визначення того, що таке тортури (яке було наведено 
вище), але й зобов’язання держав щодо заборони катування (ст. ст. 2, 3). 

Факультативний протокол до Конвенції ООН проти катування та інших жорстоких, нелюд-
ських та принижуючих гідність видів поводження та покарання (прийнятий Генеральною Асамбле-
єю ООН у 2002 р.). Факультативний протокол впроваджує механізм регулярних відвідувань місць 
позбавлення волі, які здійснюються міжнародними та національними органами. Відповідно до Про-
токолу, вони можуть здійснювати неоголошені відвідування місць позбавлення волі на території 
держав, які ратифікували Факультативний протокол або приєдналися до нього. Після вступу в силу 
Протоколу, не пізніше ніж через рік після його ратифікації або приєднання до нього, держави-
учасниці мають створити чи призначити один або декілька національних органів для відвідувань. 
Протоколом не вказано конкретний тип національного органу відвідування. Держави-учасниці мають 
гарантувати національним органам свободу в їхній діяльності та невтручання з боку влади. Україна 
підписала Факультативний протокол 21 вересня 2005 року. 

Конвенція про права дитини ухвалена 20 листопада 1989 р. і набрала чинності 2 вересня 
1990 р. Україна ратифікувала Конвенцію у 1991 р. та внесла відповідні зміни до національного за-
конодавства. 

Ст. 37: «Держави-учасниці забезпечують, щоб...жодна дитина не зазнавала катування або 
інших жорстоких, нелюдських, принижуючих гідність видів поводження та покарання». 

Женевські Конвенції. Чотири Женевські конвенції часто називають «Правилами ведення війни». 
Вони були ухвалені в 1949 р. міжнародною Дипломатичною конференцією і є центральним ланцюгом 
міжнародного гуманітарного права. І хоча ці договори мають справу головним чином з міжнародними 
збройними конфліктами, певні положення (особливо Другий додатковий протокол) можуть використо-
вуватися в контексті внутрішніх військових конфліктів. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ 

На європейському рівні існує низка документів, які захищають права людини, зокрема, Європей-
ська конвенція з прав людини від 4 листопада 1950 р. та 10 протоколів: Європейська соціальна хар-
тія від 18 жовтня 1961 р. і Додатковий протокол від 1988 р.; Європейська конвенція з попередження 
катування та нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання від 28 листо-
пада 1987 р. та ін. 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (набрала чинності 3 вересня 
1953 р). Конвенція доповнена протоколами, деякі з яких гарантують додаткові права людини. Від-
повідно до ст. 3 Конвенції, «Ніхто не може піддаватися катуванню або нелюдським чи принижуючим 
людську гідність видам поводження та покарання». 
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У 1987 р. Кабінет міністрів Ради Європи прийняв Європейську конвенцію з попередження ка-
тування та нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання (набрала 
чинності 1 лютого 1989 р., далі – ЄК 1987 р.). Україна приєдналася до Конвенції у 1997 р. 

Окрім конвенцій, які мають загальнообов’язковий характер для держав, які підписали та рати-
фікували їх, існує низка документів рекомендаційного плану. І хоча рекомендації не мають обов’язко-
вого характеру, вони дуже часто мають серйозну політичну вагу, тому що на їх основі можуть створю-
ватись норми захисту прав людини.  

 
Перелік документів щодо захисту осіб, позбавлених волі, які є однією 

з головних груп ризику щодо застосування до них катувань: 
– Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких і нелюдських або принижуючих
гідність видів поводження або покарання (9 грудня 1975 р.). 
– Мінімальні стандартні норми поводження із затриманими (ухвалені ООН 31 липня 1957 р. і пере-
глянуті 13 травня 1977 р.). 
– Кодекс поведінки працівників правоохоронних органів (17 грудня 1979 р.). 
– Принципи медичної етики, які визначають роль медичного персоналу, зокрема лікарів, щодо на-
дання ув’язненим та особам, які позбавлені волі, захисту від катувань та інших жорстоких, нелюдських
видів поводження або покарання (18 грудня 1982 р.). 
– Звід принципів для захисту всіх осіб, які перебувають в умовах позбавлення волі або ув’язнен-
ня (ухвалено ООН 9 грудня 1988 р.). 
– Основні принципи ООН, які стосуються ролі юристів (1990 р.). 
– Правила ООН щодо захисту позбавлених волі неповнолітніх (1990 р.). 
– Основні Принципи ООН щодо використання сили та вогнепальної зброї посадовими особами охо-
рони порядку (1990 р.). 
– Декларація ООН щодо захисту всіх осіб від примусового зникнення (1992 р.). 
– Принципи ефективного попередження та розслідування протизаконних, свавільних і сумарних страт 
(15 грудня 1989 р.). 
– Керівництво до ефективного розслідування й документування катувань та інших жорстоких, не-
людських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання (Стамбульський протокол). Орга-
нізація Об’єднаних Націй. – Нью-Йорк і Женева, 2001 р. 
– Європейські тюремні правила, прийняті Радою Європи (1987 р.).  

НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

Найбільш загальна норма вітчизняного законодавства, яка забороняє катування та жорстоке по-
водження міститься у ст. 28 Конституції України: Ніхто не може бути підданий катуванню, жорс-
токому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню (ч.1, 
ст. 28). Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим 
дослідам (ч. 2, ст. 28). 

Відповідні положення містяться і в інших нормативних актах, зокрема: 
• забороняється домагатись показань обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у 

справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів (ст. 22, КПК) 
• у разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, 

необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків і має зводитись до мінімуму мож-
ливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян (ч.4, ст. 12 Закону 
України «Про міліцію»). 

Підсумовуючи положення міжнародних та національних нормативно-правових актів, які регла-
ментують заборону катувань та жорстокого поводження можна сформулювати такі принципи на-
лежного поводження із затриманними: 

• Кожний має право на особисту недоторканність. 
• Кожний має право вважатися невинуватим, доки його винність не буде встановлена неуперед-

женим судом. 
• Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

його гідність, поводженню чи покаранню. 
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• Забороняється тиснути, фізично або морально, на підозрюваних, свідків або жертв з метою 
отримання інформації. 

• Ніхто не може бути примушений до визнання себе винним або до дачі показань проти самого 
себе. 

• Кожна арештована або затримана особа повинна мати доступ до адвоката або іншого законно-
го представника й адекватну можливість спілкуватися з цим представником. 

• Родині затриманої особи негайно повідомляється про її арешт і місце тримання. 
• Усі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і повагу до гідності, яка 

властива людській особистості. 
• Затримані особи повинні утримуватися в офіційно визнаних місцях тримання, їхні родини і 

законні представники мають отримати повну інформацію. 
• збереження здоров’я, їх має бути в достатній кількості забезпечено їжею, водою, дахом, одягом, 

медичним обслуговуванням, фізичними вправами і засобами особистої гігієни. 
 
Європейський комітет з попередження тортур розробив перелік чинників, які необхідно вра-

ховувати для оцінки придатності місця для тимчасового перебування під вартою (ізоляторів тимча-
сового тримання). 

1. Камери мають бути чистими, мати розмір, відповідний кількості розміщених у них осіб, мати 
освітлення, достатнє для читання (за винятком часу сну), вентиляцію; бажано, щоб камери мали 
природне освітлення (вікна). 

2. Камери мають бути придатними для відпочинку, тобто мати закріплені стільці або лави. Осіб, 
які будуть ночувати в камері, необхідно забезпечити чистим матрацом та ковдрою. 

3. Особи, які перебувають під вартою, повинні мати можливість відправляти природні потреби 
в чистих та пристойних умовах, мати доступ до обладнання для миття. 

4. Особи, які перебувають під вартою, повинні мати забезпечений доступ до питної води і 
отримувати їжу в установлений час, включаючи якнайменше один повний обід кожного дня. 

5. Особи, які перебувають під вартою більше 24-ох годин, повинні мати можливість доступу 
до свіжого повітря. 

6. Камери, які використовуються для однієї особи на період, довший, ніж декілька годин, пови-
нні мати розмір близько 7 м2. 

Сьогодні на практиці камери розміром від 4 м2 вважають можливими для ночівлі. А ті, що мен-
ше 4 м2, можуть використовуватися тільки протягом декількох годин. Камери площею менше за 2 
м2 взагалі не повинні використовуватися для утримання людей. 

4. ІНСТИТУТИ ТА МЕХАНІЗМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ПРИПИНЕННЯ КАТУВАНЬ 
ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ 

СТРУКТУРИ ООН 

Для нагляду за положеннями, що містяться в Міжнародний пакті про громадські та політичні 
права, було засновано Комітет прав людини, до складу якого входять 18 незалежних експертів, 
які призначаються державами-учасницями і які діють індивідуально, а не як представники держави. 
Усі держави-учасниці Пакту повинні звітувати про заходи, які здійснюються ними для дотримання 
прав, визнаних Договором. Перший звіт має надаватися на кінець першого року, а потім – кожні 
п’ять років. Після вивчення звіту Комітет надсилає державі-учасниці свої рекомендації. 

Рада ООН з прав людини. 15 березня 2006 р. Генеральна асамблея ООН 170 голосами ухвалила 
резолюцію 60/251 про створення Ради з прав людини (РПЛ). Нова Рада замінить Комісію ООН з 
прав людини (КПЛ). Рада з прав людини стане допоміжним органом Генеральної асамблеї. До її 
складу ввійде 47 держав-членів. Група східноєвропейських держав матиме в новому органі 6 місць, 
група західноєвропейських та інших держав (до якої належать також США, Канада й Ізраїль) – 7 місць, 
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Латинська Америка – 8, а Азія й Африка – по 13 місць. Членів Ради обиратиме більшість держав-
членів Генеральної асамблеї прямим таємним голосуванням. 

Рада приділятиме однаково увагу громадянським, політичним, економічним, соціальним і куль-
турним правам, праву на розвиток, а також надаватиме державам технічну допомогу. Розглядаючи 
стан справ із правами людини в різних країнах, як заявлено, вона має всіляко уникати вибіркового 
підходу. Рада розташовуватиметься в Женеві, це дозволить їй і надалі працювати в тісному співро-
бітництві з основною структурою з прав людини Секретаріату ООН – Управлінням Верховного ко-
місара ООН з прав людини. 

У 1985 р. було прийнято рішення про введення посади Спеціального доповідача з питань кату-
вань. Його повноваження поширюються на всі держави-члени ООН. Він представляє Комісії з прав 
людини щорічну доповідь, яка включає до свого складу рекомендації. 

Спираючись на інформацію, отриману від окремих осіб або груп, урядів та неурядових органі-
зацій, Спеціальний доповідач надсилає повідомлення урядам. Доповідач отримує велику кількість 
інформації від приватних осіб та неурядових організацій про випадки катування та нелюдського по-
водження. Ті випадки, які детально описані та обґрунтовані, надсилаються Спеціальним доповіда-
чем відповідним урядам із проханням прокоментувати їх. Доповідач також може неофіційно обго-
ворювати певні випадки з урядами, неурядовими організаціями, окремими особами та групами осіб, 
заслуховувати із зазначених випадків свідків. Отримані повідомлення, як і коментарі урядів, вклю-
чаються до щорічної доповіді. В окремих випадках Спеціальний доповідач може використовувати 
процедуру екстрених заходів, відповідно до якої він здійснює невідкладні заходи щодо конкретного 
уряду. Крім того, Спеціальний доповідач з питань катувань уповноважений, зі згоди уряду, відвіда-
ти країну з метою отримати безпосередню інформацію, яка стосується сфери його компетенції, та 
визначити заходи, спрямовані на недопущення подібних випадків у майбутньому та виправлення 
ситуації. 

Комітет ООН проти катувань. Для здійснення нагляду за дотриманням узятих зобов’язань 
відповідно до Конвенції ООН 1984 р. було створено Комітет проти катувань, який складається з де-
сяти незалежних експертів, які обираються державами-учасницями і діють не як представники дер-
жав, а індивідуально. Усі держави-учасниці Конвенції зобов’язані надавати Комітету доповіді про 
заходи, які здійснюються ними на виконання зобов’язань, передбачених умовами договору. Перша 
доповідь подається через рік після набрання Конвенцією чинності. Потім доповіді подаються один 
раз на чотири роки. Комітет також може вимагати додаткову інформацію. Отримані доповіді роз-
глядаються Комітетом на публічному засіданні. 

Відповідно до ст. 20 Конвенції, Комітет проти катувань має право збирати інформацію та здій-
снювати розслідування про систематичні акти катувань у державах-учасницях. При цьому держава-
учасниця Конвенції може заявити, що вона не визнає повноважень Комітету в цій сфері. Робота Ко-
мітету щодо проведення розслідувань має конфіденційний характер. Так, Комітетом надруковані 
лише два звіти про такі розслідування (Туреччина та Єгипет). 

Конвенція (ст. 22) визнає також право приватних осіб надавати Комітету повідомлення про по-
рушення державою положень Конвенції. ст. 21. Дає повноваження Комітету отримувати також по-
відомлення, в яких одна держава-учасниця стверджує, що інша держава-учасниця не виконує своїх 
зобов’язань у рамках Конвенції. Для того, щоб ця заява була розглянута, необхідно, щоб обидві 
держави попередньо визнали повноваження Комітету приймати та розглядати такі повідомлення. 

Таким чином, механізм роботи Комітету ООН базується на регулярному – один раз на чоти-
ри роки – представленні державами-учасницями Конвенції 1984 р. доповідей щодо заходів, спря-
мованих на попередження катувань. Після розгляду відповідної доповіді Комітет готує свої реко-
мендації та відправляє їх державі, які у свою чергу, можуть направити свої коментарі до заува-
жень назад до Комітету. 

Як видно з вищенаведеного, робота Комітету здебільшого зводиться до листування з держава-
ми. Такий спосіб роботи не можна назвати дуже ефективним механізмом попередження катувань. 
Для підвищення його ефективності й був розроблений Факультативний протокол до Конвенції ОНН 
проти катування та інших жорстоких, нелюдських та принижуючих гідність видів поводження та 
покарання. 
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Одним із органів даної системи виступатиме новий міжнародний орган – Підкомітет при Ко-
мітеті проти катувань. Підкомітет складається з десяти незалежних експертів, які представляють 
різні галузі знань та сфери діяльності, які будуть проводити регулярні відвідування місць позбав-
лення волі на території всіх держав-учасниць. 

Другу частину такої системи складатимуть національні превентивні механізми відвідування. 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТРУКТУРИ 

Система дотримання прав, які задекларовані в Європейській конвенції з прав людини, спочат-
ку функціонувала через дві організації: Європейську комісію з прав людини та Європейський суд. 
Наприкінці 90-х рр. минулого століття була здійснена реформа цієї системи. З 1 листопада 1998 р. 
усі петиції розглядаються одним органом – Європейським судом з прав людини, який проводить 
засідання на постійній основі й самостійно здійснює всі процедури. 

Європейський суд з прав людини є міжнародним органом, який, за певних умов, розглядає за-
яви, що подаються особами, які скаржаться на порушення їхніх прав, викладених у Європейській 
конвенції з прав людини та основних свобод. Ці права викладені в Конвенції та в чотирьох додатко-
вих Протоколах до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7). 

Суд не є апеляційним судом стосовно національних судових інстанцій, він не може ні скасову-
вати, ні змінювати їхні рішення. Суд не може безпосередньо захищати особу перед національною 
судовою інстанцією, проти якої спрямована заява. 

Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію. 
Також не розглядаються заяви, які стосуються подій, що мали місце до ратифікації Конвенції відпо-
відною державою. 

Можна надсилати заяви лише проти дій або рішень органів державної влади (органів законо-
давчої, виконавчої, судової влади і т.ін.) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані 
проти приватних осіб або недержавних установ. 

Перед тим, як звернутися із заявою до Суду, особа повинна використати всі можливі внутрішні 
засоби захисту в Державі, проти якої спрямовується заява, які могли б призвести до позитив-
ного вирішення питання, яке є предметом оскарження. Стосовно України йдеться про звичайну 
процедуру судового провадження, яка передбачає можливість касаційного оскарження прийнятого 
судового рішення. (Крім цього, процедура «у порядку нагляду» не є засобом правового захисту, 
який необхідно вичерпати, згідно зі Статтею 35 § 1 Конвенції). Особа повинна дотримуватись усіх 
процесуальних правил, зокрема передбачених законом строків. Якщо, наприклад, позов було відхи-
лено з причини недотримання строків або ж невиконання процедурних правил, Суд, можливо, не 
зможе розглянути заяву. 

Заяву до Суду потрібно подати у шестимісячний строк від дня винесення остаточного судово-
го рішення. Суд не зможе розглянути заяву, якщо протягом цих шести місяців не буде подано, при-
наймні, у скороченому вигляді, чітко сформульовану претензію. 

Протягом 2005 року Європейський суд з прав людини виніс 120 рішень щодо суті у справах 
проти України, із них 4 – за ст. 3 ЄКПЛ (заборона катувань, нелюдського чи такого, що принижує 
гідність, поводження). 

Недоліки та загальний характер роботи Комітету ООН проти катувань були враховані при роз-
робці механізму нагляду за недопущенням катувань на європейському рівні при розробці ЄК 1987 р. 
Між діяльністю Комітету ООН проти катувань та Європейським комітетом з попередження катувань 
спостерігаються суттєві відмінності. Зокрема, держава, яка ратифікувала Конвенцію, бере на себе зо-
бов’язання дозволяти членам Комітету в межах його компетенції відвідувати місця позбавлення волі. 

Завдяки прийняттю ЄК 1987 р. стала можливою діяльність Європейського комітету з поперед-
ження катувань. Таким чином було створено несудовий превентивний механізм, який базується 
на відвідуваннях країн. Комітет складається з експертів, за кількістю держав-учасниць, які уповно-
важені в межах європейського континенту відвідувати в’язниці, поліцейські дільниці, психіатричні 
лікарні та інші подібні установи, і надавати владним інстанціям рекомендації про те, як не допуска-
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ти випадків катувань та нелюдського поводження. При цьому експерти презентували різні профе-
сійні групи – юристів, лікаріі, фахівців у галузі кримінального права, колишніх політиків тощо. 

Для дотримання принциповості члени Європейського комітету з попередження катувань не 
здійснюють інспекційні візити до своїх країн. Члени Комітету виступають особисто, а не як предста-
вники своєї держави. Відповідно до Протоколу № 2 до ЄК 1987 р., члени Комітету можуть переоби-
ратися на другий термін поспіль. У складі Комітету існує Бюро, до якого входять голова та два за-
ступники, які обираються членами Комітету. Комітет у своїй діяльності користується виключно 
несудовими засобами попереджувального характеру. 

Відповідно до ст. 8 ЄК 1987 р., Комітет надсилає інформацію до уряду про свій намір відві-
дати країну. Після цього Комітет має право у будь-який час відвідати будь-яке місце позбавлення 
волі. Члени Комітету мають право вільного пересування по країні, їм видаються багаторазові візи. 

Для проведення інспектування будь-якого місця позбавлення волі Комітету не потрібно отри-
мувати скарги на погані умови чи застосування катувань у них. Перевірки проводяться за ініціати-
вою Комітету. Робота Комітету має превентивний характер – її основна мета полягає у попереджен-
ні катування та нелюдського поводження. 

Особливість перевірок з боку Комітету полягає також у тому, що під час їх проведення не пере-
віряються процесуальні підстави позбавлення волі, а лише умови утримання та незастосування чи 
застосування катувань. Для визначення якості умов утримання у місцях позбавлення волі Комітет 
спирається на стандарти, викладені в Європейських пенітенціарних правилах. Під час інспектування 
члени Комітету: з’ясовують, якими є загальні умови утримання в місцях, які вони відвідують; вста-
новлюють, яким чином із затриманими поводяться працівники правоохоронних органів, адміністра-
ція та персонал установ; проводять особисті бесіди із затриманими на предмет визначення їх фізич-
ного та психічного стану, існування скарг на застосування катувань. 

Одним із головних принципів ЄК 1987 р. є принцип співпраці (партнерства) між Комітетом та 
державами-учасницями. Дія механізму спрямована не на критику осіб, позбавлених волі, а, навпаки, 
на надання допомоги державам у їхніх зусиллях захистити цих осіб. На основі цього принципу дер-
жави зобов’язуються надавати членам Комітету всю необхідну інформацію та ресурси, необхідні 
для виконання їх місії, не перешкоджати їм у роботі, і, головне, надавати їм доступ до місць позбав-
лення волі. Головною умовою такої співпраці є вимога, щоб уся процедура відвідування та звіт 
мали конфіденційний характер. 

Але якщо держава не дотримується принципу співпраці з Комітетом, відмовляється покращити 
ситуацію відповідно до сформульованих рекомендацій, то Комітет може, прийнявши рішення біль-
шістю голосів, зробити публічну заяву з цього питання. Дії держави, які суперечать принципу парт-
нерства, у взаємодії з Європейським комітетом із попередження катувань можуть проявлятися в 
наступному: 

1. Ненадання повної або надання лише часткової інформації про місця позбавлення волі, як у 
країні в цілому, так і в її окремих регіонах. 

2. Несвоєчасне (із запізненнями) надання інформації про місця позбавлення волі. 
3. Неналежна (невідповідна) поведінка та ставлення посадових осіб до представників Комітету 

з попередження катувань. Коментування діяльності працівників Комітету з боку представників 
правоохоронних органів. 

4. Переведення осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі, до інших місць позбавлення во-
лі, які не планують відвідувати представники Комітету з попередження катувань. 

Ст. 7 ЄК 1987 р. передбачає періодичні відвідування всіх держав-учасниць. Така інформація 
надходить до країни за 10 днів до наміченого візиту. Список місць відвідування подається тільки за 
дві доби до прибуття делегації. Але під час відвідування Комітет може робити неочікувані, навіть 
нічні візити в місця, які не вказані у списку. Комітет має право, якщо вважає це доцільним, робити 
особам, які керують установою, та/або представникам державної влади зауваження на місцях про те, 
як покращити умови утримання. В ситуації, якщо Комітет отримує інформацію про надзвичайну си-
туацію, яка потребуює негайного відвідування, він може зробити візит ad hoc, якщо вважає це до-
цільним. 
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Ст. 8 ЄК 1987 р. надає можливість делегаціям Комітету відвідувати будь-які місця на їх вибір та 
в будь-який час. Члени делегації мають повну свободу пересування в цих місцях. Вони можуть спі-
лкуватися вільно і без свідків з особами, позбавленими волі. 

Візити Комітету можуть бути двох типів: періодичні та спеціальні (ad hoc). Частота періодич-
них візитів залежить від географічних розмірів країни. На рік припадає в середньому 10–15 пері-
одичних візитів до країн. Таким чином до України делегації Комітету мають прибувати приблизно 
один раз на 2–3 роки. В Україну було зроблено 5 візитів, з них було опубліковано Урядом – два. 

Адміністрація місць позбавлення волі отримує інформацію про запланований візит безпосеред-
ньо перед приїздом делегації до установи (за декілька годин). Виняток становлять органи внутріш-
ніх справ – до відділу міліції члени Комітету приїздять без попередження. При цьому регулярною і, 
як свідчить досвід, дуже ефективною є практика візитів у вечірні та нічні години. 

Спеціальні візити здійснюються у зв’язку з надзвичайними подіями в країні або після отриман-
ня повідомлення про факти нелюдського, принижуючого гідність поводження чи покарання. Таке 
повідомлення може бути послане поштою або факсом будь-якою мовою. Спеціальні візити зазви-
чай організовуються за 24 год. 

Після закінчення відвідування складається доповідь, у якій містяться рекомендації, які, на дум-
ку представників Комітету, допоможуть поліпшити захист осіб, позбавлених волі. У доповідях та-
кож містяться пропозиції державам протягом шести місяців надіслати свої коментарі. Відповідно до 
процедури, до Комітету також надсилається доповідь про заходи, які здійснюються після відвіду-
вання протягом одного року з моменту надання основної доповіді. Таким чином, між Комітетом і 
державами-учасницями Конвенції маєтривати постійний діалог. 

Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Основні цілі ОБСЄ – сприяння дотриман-
ню прав людини та основних свобод, демократії та верховенства права. Таким чином, усі місії 
ОБСЄ мають повноваження займатися боротьбою з випадками катувань та жорстокого поводжен-
ня. Саме тому Організація з безпеки та співробітництва у Європі взяла на себе обов’язки захищати 
всіх людей від катувань та жорстокого поводження. 

Перше зобов’язання ОБСЄ, яке безпосередньо стосувалося питань катуванть та жорстокого по-
водження, міститься у Заключному документі Віденської зустрічі ОБСЄ 1989 р.: «держави-учасниці 
будуть забороняти катування та інші види жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність по-
водження чи покарання, та вживати ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших 
заходів, спрямованих на попередження такої практики й покарання за неї» (п. 23). 

Позиція ОБСЄ була підтверджена в Заключному документі Копенгагенської зустрічі ОБСЄ 
(1990 р., п. 16), а також у Паризькій хартії для нової Європи (1990 р.), в якій проголошено, що ніхто 
не може бути підданий катуванням. Потім детально описано в Заключному документі Москов-
ської зустрічі ОБСЄ (1991 р. п. 23). Будапештська зустріч у верхах 1994 р. також підкреслила важ-
ливість попередження цих злочинів: держави-учасниці рішуче засуджують усі форми катувань як 
одного з грубих порушень прав людини та людської гідності» (п. 20). 

Зобов’язання місій ОБСЄ у сфері боротьби з проявами катування та жорстокого поводження 
включають [13]: 

– роз’яснення того, що зобов’язання ОБСЄ забороняють та засуджують катування за будь-яких 
обставин; 

– пошук та отримання найбільш надійної інформації в цій сфері; 
– проведення ретельного професійного аналізу отриманої інформації; 
– дослідження для співробітництва на місцях з іншими міжнародними організаціями, створе-

ними відповідно до договорів з прав людини (Європейський комітет з попередження катувань); 
– взаємодію з Міжнародним комітетом Червоного Хреста; 
– взаємодію з національними та міжнародними правозахисними організаціями, які можуть про-

консультувати місію ОБСЄ з питань катування та жорстокого поводження в країні; 
– розробку програм з підготовки та навчання кадрів, проведення кампаній з підвищення право-

вої свідомості, співпраця зі ЗМІ; 
– організацію програми контролю над законодавчим процесом, розробка та забезпечення гаран-

тій попередження катувань та жорстокого поводження; 
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– перевірку заяв про катування та жорстоке поводження в конкретних випадках; 
– підготовку письмових звітів для ОБСЄ, заснованих на результатах моніторингу; 
– передачу інформації уряду та відповідним міжнародним органам; 
– надання допомоги та підтримки особам, які пережили катування, та їхнім сім’ям. 
Таким чином міжнародно визнані стандарти введені в рамки принципів роботи ОБСЄ. Встано-

влений прямий зв’язок між забороною катування та жорстокого поводження й більш широким спек-
тром правил, які стосуються здійснення правосуддя та правами людини затриманих осіб. Тим самим 
суттєво розширюється заборона катування, до неї включені процедурні та попереджувальні гарантії. 
У документах ОБСЄ червоною стрічкою проходить думка про те, що катування та жорстоке повод-
ження дуже часто пов’язані з недоліками судової й виправної системам. Тому добре працююча сис-
тема правосуддя є найкращою гарантією проти катування та жорстокого поводження. 

Бюро демократичних інститутів та прав людини. Мандат БДІПЛ передбачає допомогу 
державам-учасницям у розбудові демократичних структур та у виконання їх зобов’язань у гуманіта-
рній сфері, які включають запобігання катуванням та жорстокому поводженню. БДІПЛ консультує 
і допомагає чинному Голові ОБСЄ та державам-учасницям. Одне з його завдань – організація семі-
нарів та зустрічей щодо втілення в життя принципів так званого людського виміру, поглиблення 
громадської правосвідомості в питанні необхідності запобігання катуванням та жорстокому пово-
дженню. БДІПЛ збирає інформацію про виконання державами-учасницями зобов’язань, у тому чис-
лі стосовно попередження катувань та жорстокого поводження. Відповідно до пропозицій, сформу-
льованих на зустрічі з виконання принципів людського виміру (1997 р.), БДІПЛ заснувало Консуль-
тативну комісію із запобігання катуванням. 

МІЖНАРОДНІ НЕДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Асоціація з запобігання катуванням – це неурядова організація, яка має свою штаб-квартиру в 
Женеві. Метою її діяльності є попередження катувань та нелюдського поводження в усьому світі. 
Діяльність організації спрямована на забезпечення дотримання законів, які забороняють катування, 
здійснення візитів у місця обмеження волі. Асоціація надає підтримку у створенні превентивних 
механізмів контролю, які здійснюють відвідування місць позбавлення волі. Завдяки ініціативі та робо-
ті цієї організації була прийнята ЄК 1987 р., ухвалена Радою Європи з набранням чинності 1989 р. 
Асоціація відіграла й визначну роль у створенні Факультативного протоколу до Конвенції ООН 
1984 р. 

Міжнародний комітет Червоного Хреста – нейтральна приватна гуманітарна організація, 
заснована в Женеві у 1863 р. Її метою є надання захисту та допомоги цивільним та військовим жер-
твам збройних конфліктів. За ініціативою Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) бу-
ла створена нова галузь міжнародного права – гуманітарне право, яке знайшло своє втілення у чо-
тирьох Женевських конвенціях 1949 р. та двох Протоколах 1977 р. Відповідно до положень Женев-
ських конвенцій, представники МКЧХ уповноважені мати доступ до всіх місць, де перебувають 
особи, на яких поширюється дія Конвенцій, зокрема, до місць інтернування, ув’язнення та примусо-
вої праці, а також доступ до всіх місць утримання військовополонених; їм надається дозвіл відвіду-
вати також пункти відправлення, транзиту, прибуття ув’язнених, які транспортуються. Метою пере-
бування в цих місцях представників МКЧХ є, серед іншого, контроль за дотриманням прав військо-
вополонених та цивільних осіб на життя, фізичну недоторканність та людську гідність. Держави, які 
підписали Женевські конвенції, зобов’язалися виконувати всі вимоги постійно. 

Міжнародна амністія. Недержавна організація «Міжнародна Амністія» діє з 1961 року. Її за-
сновником став відомий британський журналіст та юрист Пітер Бененсон. Міжнародна Амністія 
вважається однією з найавторитетніших організацій у світі з захисту прав людини. Це всесвітній 
рух, який об’єднує понад 1,8 млн. добровольців з понад 150 країн світу та регіонів. Організація що-
річно випускає звіт про порушення прав людини у світі. Штаб-квартира Міжнародної Амністії роз-
ташована у Лондоні. Більшість членів організації працюють на добровільних засадах. Міжнародна 
Амністія з принципових міркувань не бере добровільних пожертв від політичних організацій та ве-
ликих компаній у країнах, де порушувалися права людини. Українська секція Міжнародної Амністії 
існує з 1991 року. Її заснував у Дрогобичі відомий дисидент Мирослав Маринович. 
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Human Rights Watch. У 1985 році була заснована правозахисна організація Asia Watch, головою 
комітету Радників якої став відомий американський ліберальний адвокат Jack Greenberg. У 1988 році 
була заснована Africa Watch, а в 1989 році – Middle East Watch, яка займається, в основному, моні-
торингом порушень прав людини в зоні ізраїльсько-палестинського конфликту. До 1989 р. усі право-
захисні секції були об’єднані в одну організацію, названу Human Rights Watch (HRW), з єдиним ке-
рівництвом і спільним Комітетом Радників, пізніше перейменованим у Раду Директорів HRW. У комі-
тет Радників HRW увійшло 22 особи, частина з яких – керівництво та радники правозахисних секцій 
HRW, а частина – розпорядники благодійних фондів та мультимільйонери-донори, как Dorothy Cullman 
та Irene Diamond. 

Сьогодні HRW має свої офіси в 10 країнах світу – Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Брюс-
сель, Лондон, Ріо-де-Жанейро, Москва, Тбілісі, Душанбе, Гонконг. Штат організацї нараховує бі-
льше 180 осіб. Вона регулярно випускає свої «заяви» та «звіти» з приводу порушень прав людини 
практично в кожній країні нашої планети. 

НАЦІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ 

До національних суб’єктів профілактики катувань та жорстокого поводження слід віднести 
державні, правотворчі, правоохоронні органи й громадські організації, діяльність яких безпосеред-
ньо спрямована на профілактику катувань та жорстокого поводження. Ці органи й організації по-
кликані забезпечити втілення в життя різноманітних профілактичних заходів, виступаючи при цьо-
му як їх безпосередні організатори і виконавці. 

Значне місце у системі суб’єктів профілактики катувань та жорстокого поводження займають 
судові інституції. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій України» [14], завданням 
суду є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав та свобод люди-
ни і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави. У ч. 1 
ст. 6 цього ж Закону йдеться про те, що всім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, 
свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, створеним відповідно до закону. 

Проте, ключову роль у зазначеній системі, з нашого погляду, має відігравати прокуратура. 
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про прокуратуру» [15], одним із завдань прокурорського на-
гляду за дотриманням законів є захист від неправомірних посягань, гарантованих Конституцією, 
іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, 
особистих прав та свобод людини і громадянина. Четвертий принцип ст. 6 полягає в тому, що орга-
ни прокуратури України вживають заходів для усунення порушень закону, від кого б вони не вихо-
дили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідаль-
ності осіб, які допустили ці порушення. 

Серед функцій прокуратури (ст. 5) слід виділити таку, як нагляд за дотриманням законів орга-
нами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Тому ж присвяче-
на й ст. 29, в якій ідеться про предмет прокурорського нагляду. Так, предметом нагляду є дотримання 
законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

Нагляд має своїм завданням сприяти: 
1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, ор-

ганізацій від злочинних посягань; 
2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин; 
3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; 
4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; 
5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх 

вчиненню. 
Статтю 30 Закону присвячено безпосередньо нагляду за дотриманням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство. Відповідно до цієї 
статті, прокурор вживає заходів до того, щоб органи дізнання і попереднього слідства: 

1) дотримувалися передбаченого законом порядку порушення кримінальних справ, розсліду-
вання діянь, що містять ознаки злочину, проведення оперативно-розшукових заходів, застосування 
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технічних засобів, припинення та закриття справ, а також дотримувалися строків провадження слід-
ства та тримання під вартою; 

2) при розслідуванні злочинів неухильно виконували вимоги закону про всебічне, повне і 
об’єктивне дослідження всіх обставин справи, з’ясовували обставини, які викривають чи виправдо-
вують обвинуваченого, а також пом’якшують чи обтяжують його відповідальність; 

3) виявляли причини вчинення злочинів і умов, що сприяють цьому, вживали заходів для їх 
усунення. 

Прокурор має право в необхідних випадках доручати керівникам органів попереднього слідст-
ва, дізнання, внутрішніх справ, національної безпеки проведення у підвідомчих їм підрозділах пере-
вірок з метою усунення порушень закону та забезпечення повного розкриття діянь, що містять озна-
ки злочину. 

На прокуратура покладено й обов’язок нагляду за дотриманням законності під час перебування 
осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, ін-
ших установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються су-
дом, дотримання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов триман-
ня або відбування покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків 
(ч. 1 ст. 44). 

Прокурор, який здійснює нагляд, має право: 
1) у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, 

в яких засуджені відбувають покарання, установи для примусового лікування і перевиховання, опи-
тувати осіб, які там перебувають, знайомитися з документами, на підставі яких ці особи затримані, 
заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру; 

2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих установ, зупиняти 
виконання таких актів, опротестовувати або скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, 
вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень; 

3) прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях тримання 
затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі або в установі для виконання 
заходів примусового характеру (п. 3 ч. 2 ст. 44). 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Згідно зі ст. 1, 3 Закону України 
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» з метою захисту прав кожного на 
території України і в межах її юрисдикції Уповноважений здійснює парламентський контроль за 
дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина, проголошених у Консти-
туції, законах та міжнародних договорах України, а також сприяє приведенню національного 
законодавства про права і свободи людини у відповідність до міжнародних стандартів у цій 
галузі [16]. 

Вирішенню зазначеної проблеми має сприяти належна підготовка періодичних доповідей 
України з прав людини щодо виконання нею ряду найважливіших міжнародних конвенцій, 
учасницею яких вона є, та відповідне реагування державних органів на зауваження та пропозиції 
контрольних міжнародних органів, що розглядають ці доповіді. Розгляд таких доповідей у міжна-
родних органах, створених відповідно до конвенцій з прав людини, дає можливість об’єктивно 
оцінювати виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, аналізувати щодо узгодженості 
національного законодавства і сприяти тим самим приведенню його у відповідність до міжнарод-
них стандартів. 

Поряд із цим важливим завданням Уповноваженого є контроль за забезпеченням безпосеред-
ньої реалізації міжнародних зобов’язань України шляхом дотримання законодавства України у 
сфері захисту прав та свобод людини. Особливе місце тут належить правам і свободам людини, за-
кріпленим у Конституції України, якою передбачено дійовий механізм їх забезпечення відповідно 
до міжнародних зобов’язань України. 

Складовою частиною розв’язання цієї важливої проблеми є діяльність Уповноваженого щодо 
поширення інформації в українському суспільстві стосовно існуючих міжнародних стандартів 
з прав людини та взяття Україною зобов’язань щодо їх виконання. 



ПРАВА ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ  

 72 

Відповідно до Указу Президента України від 25 червня 2002 р. №581 «Про порядок здійснення 
захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах» 
[17], у структурі Міністерства юстиції України було створено посаду Уповноваженого у справах 
дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а також Національне бюро у 
справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням 
представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» від 29 квітня 
2004 р. №553 [18] було затверджено «Порядок забезпечення представництва України під час роз-
гляду справ у Європейському суді з прав людини». Цей Порядок визначає механізм забезпечення 
представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини за поданими 
проти України заявами окремих осіб або груп осіб, неурядових організацій, заявами громадян Укра-
їни та юридичних осіб-резидентів, поданими проти інших держав-учасниць Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини, а також під час розгляду міждержавних справ відповідно до ст. 33 
зазначеної Конвенції. 

Уповноважений розробляє у п’ятиденний строк з дня отримання матеріалів справи для подання 
зауважень щодо прийнятності та суті заяви, яка перебуває на розгляді в Суді, план організаційно-
правових заходів щодо забезпечення захисту інтересів України у Суді (п. 3 Порядку). 

Міністерство внутрішніх справ. Віднесення Міністерства внутрішніх справ України до 
суб’єктів профілактики обумовлюється тим фактом, що в структурі цього відомства існують спеціа-
лізовані служби, на які покладено обов’язок ретельно розслідувати всі випадки порушення законно-
сті з боку працівників органів внутрішніх справ та займатися профілактичною роботою. До цих 
служб належить Департамент внутрішньої безпеки Головного управління боротьби з організо-
ваною злочинністю, до складу якого ввійшла також Інспекція з особового складу. 

Департамент внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України забезпечує контроль за здійснен-
ням оперативно-профілактичних заходів з питань попередження та виявлення серед працівників ор-
ганів внутрішніх справ випадків зради інтересів служби, зловживань службовим становищем, вима-
гання хабарів тощо. 

Інспекція з особового складу ДВБ ГУБОЗ МВС України здійснює контроль за станом прове-
дення ГУМВС, УМВС, УМВСТ службових розслідувань за фактами порушень законності праців-
никами органів внутрішніх справ, забезпечує облік і узагальнення таких порушень. 

Однією із перших спроб залучення державних та громадських організацій до спільної діяльнос-
ті з профілактики катувань та жорстокого поводження в Україні можна розглядати ініціативу Націона-
льного університету внутрішніх справ щодо створення мобільних груп з моніторингу дотримання 
прав людини у східному регіоні України (Харківська, Полтавська, Сумська області). Мобільні групи з 
моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян створені на базі Національного 
університету внутрішніх справ та підтримуються з боку керівництва МВС України. Для норматив-
ного закріплення повноважень, функцій та механізму діяльності мобільних груп було видано наказ 
МВС України від 17.03.2004 р. № 286 «Про затвердження Тимчасового положення про мобільні групи 
з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод громадян у діяльності органів внутрішніх 
справ», який згодом перетворився у наказ МВС України від 08.07.2005 р. № 536 «Про створення по-
стійно діючих мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод людини та 
громадянина в діяльності органів внутрішніх справ та затвердження Положення про ці групи». 

Моніторинг дотримання конституційних прав та свобод громадян складається з кількох етапів: 
1-й етап. Огляд ізолятора тимчасового тримання (ІТТ). 
Працівники групи оглядають камери, у яких знаходяться затримані, арештовані та піддані адмі-

ністративному арешту, дізнаються про умови тримання, перевіряють освітленість, наявність спаль-
них місць, а також перевіряють дотримання інших вимог тримання затриманих та взятих під варту 
осіб. Опитують осіб, які знаходяться у ІТТ з приводу поміщення їх до ІТТ, можливих порушень при 
затриманні, складанні протоколу про затримання, можливості звернутися за кваліфікованою юри-
дичною та медичною допомогою. Члени групи оглядають кімнату для затриманих, звіряють інфор-
мацію з Книгою обліку осіб, доставлених до міськрайоргану. 
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2-й етап. Перевірка документації. 
Ознайомлення з матеріалами Журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або 

готуються, Журналу обліку осіб, які запрошуються до службових приміщень для проведення опера-
тивно-службових дій, Журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення, Книги до-
ставлених осіб до органу внутрішніх справ. 

3-й етап. Огляд службових кабінетів працівників. 
Обхід службових кабінетів працівників з метою виявлення умов їхньої роботи, а також нахо-

дження там осіб, стосовно яких триває дізнання та досудове слідство. У разі виявлення осіб, які бе-
руть участь у оперативно-слідчих діях, з ними проводиться бесіда на предмет дотримання прав лю-
дини з боку працівників органу. 

4 - й етап. Бесіда з громадянами, які відвідують орган внутрішніх справ. 
Така бесіда проводиться з метою виявити загальний рівень культури працівників органу при 

поводженні з громадянами, рівень довіри населення до працівників даного органу, спрямованість на 
взаємодію та допомогу. 

5 - й етап. Складання звіту. 
Після виконання всіх передбачених заходів, мобільна група складає звіт про проведений моні-

торинг та надсилає його начальникові вищестоящого органу (УМВС), а також керівництву МВС 
України. Отримавши звіт, вищестояще керівництво має право, згідно із наказом, у разі виявлення 
ознак дисциплінарного порушення чи злочину, порушувати службові або кримінальні розслідуван-
ня щодо порушень прав людини. 

Ще одним важливим кроком залучення громадськості до впровадження правоохоронної полі-
тики в галузі забезпечення прав людини в Україні стало створення Громадської ради з питань за-
безпечення прав людини при МВС України. Рада є консультативно-дорадчим органом, який надає 
консультативно-методичну допомогу МВС України в реалізації завдань Міністерства щодо дотри-
мання прав людини, здійснює громадський контроль за дотриманням прав людини та діяльністю 
органів внутрішніх справ. 

До основних завдань і напрямків діяльності Ради належать: 
1. Сприяння впровадженню та дотриманню принципів прав людини в діяльності органів внут-

рішніх справ. 
2. Аналіз ефективності діяльності органів внутрішніх справ у напрямку дотримання прав люди-

ни, реалізації принципів відкритості й гласності в діяльності міліції, сприяння підвищенню її авто-
ритету в суспільстві. 

3. Розробка, обговорення та сприяння впровадженню громадських ініціатив щодо закріплення 
законності та дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. 

4. Сприяння вдосконаленню механізмів співпраці Міністерства внутрішніх справ України з ор-
ганами державної та представницької влади Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, коміте-
тами Верховної Ради України, політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масо-
вої інформації, науковими установами щодо поліпшення ситуації із захистом прав громадян, дотри-
мання законності та правопорядку, формування правової культури населення. 

5. Здійснення експертизи програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності Міністерства стосо-
вно дотримання прав людини, зміцнення законності та правопорядку. 

6. Консультування керівництва Міністерства з проблем забезпечення прав людини, складних 
поточних проблем політики, економіки, соціології, інших питань, що стосуються діяльності МВС 
України. 

Аналогічні ради було створено на рівні УМВС України в областях. 

НЕДЕРЖАВНІ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Аналіз діяльності різноманітних суб’єктів протидії катуванням та жорстокому поводженню до-
зволяє зробити висновок, що сьогодні найбільш ефективними у цій сфері є саме недержавні право-
захисні організації. 
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Саме недержавні організації як представники громадянського суспільства були першими, хто 
почав привертати увагу громадськості та міжнародного співтовариства до проблеми катувань та 
жорстокого поводження в Україні. Недержавні організації реалізують низку проектів, переважно 
при фінансовій підтримці міжнародних інституцій, спрямованих на ефективну протидію катуван-
ням. До найбільш масштабних та ефективних слід віднести проект «Кампанія проти катувань в 
Україні» (2003–2006 рр.), основні завдання якого були сформульовані таким чином: 

1. Збір інформації і проведення громадських розслідувань фактів катувань і жорстокого повод-
ження, надання цієї інформації зацікавленим особам, ЗМІ та організаціям, зокрема, через Інтернет. 

2. Створення механізму для надання юридичної, експертної і медичної допомоги жертвам ка-
тувань, що включає і судовий захист.  

3. Розвиток мережі організацій і приватних осіб, що займаються проблемою катувань і жорстоко-
го поводження. 

4. Організація спільних акцій членів мережі з метою запобігання катуванням і захисту від них. 
5. Організація публічної кампанії, зокрема через електронні медіа, з метою підвищення поінфо-

рмованості та зміни ставлення суспільства до проблеми катувань і жорстокого поводження. 
6. Аналіз адміністративного, кримінально-процесуального і кримінального законодавства та 

правозастосувальної практики у сферах, де катування і жорстоке поводження можливі. 
7. Порівняння національного законодавства і практики з: 
а) Конвенцією ООН проти катувань і статтями 7, 9, 10 Міжнародного пакту про громадські та 

політичні права; 
б) рішеннями Європейського суду з прав людини за статтями 3, 5 і 6 Європейської конвенції з 

прав людини; 
в) стандартами КЗК утримання в’язнів у місцях позбавлення волі; 
г) рекомендаціями КЗК уряду України щодо зміни законодавства і практики. 
8. Підготовка дайджестів рішень Європейського суду з прав людини за статтями 3, 5 і 6 Європейсь-

кої конвенції з прав людини в контексті проблеми запобігання катуванням і жорстокому поводженню. 
9. Аналіз і поліпшення законодавства та практики, що стосуються неповнолітніх, у сферах, де 

катування і жорстоке поводження можливі. 
10. Поліпшення законодавства і практики у сфері затримання, арешту й утримання під вартою 

поліції, а також створення законодавства, що стосується розслідування катувань. 
11. Підготовка, публікація і розповсюдження результатів моніторингу та досліджень у вигляді 

сімох книг накладом 1000 примірників кожна. 
12. Систематична робота з цільовими групами (працівники органів міліції і прокуратури; судді; 

адвокати; фахівці – юристи, судово-медичні експерти, лікарі, журналісти; активісти громадських орга-
нізацій; громадськість в цілому) для підвищення їх знань і навичок у сфері міжнародних і європейсь-
ких стандартів прав людини: 

а) проведення соціологічних досліджень з метою з’ясувати ставлення цільових груп до застосу-
вання катувань і знання законодавства щодо запобігання катуванням; 

б) проведення семінарів і тренінгів для різних цільових груп; 
в) підготовка публікацій і поширення матеріалів до курсу «Права людини і поліція» у вищих 

навчальних закладах системи МВС. 
Протягом трьох з половиною років (січень 2002 – червень 2005) ці завдання певною мірою були 

виконані й заклали фундамент під подальше продовження кампанії. 
У межах проекту 7 липня 2003 року був заснований Фонд професійної допомоги жертвам кату-

вань та жорстокого поводження. Фонд був заснований ХПГ. Він передбачає надання таких видів до-
помоги: 

1) правова допомога в разі арешту й затримання органами внутрішніх справ, у тому числі в 
будь-якому випадку арешту неповнолітнього; 

2) правова допомога в разі утримання під вартою міліції, що продовжується довше за встанов-
лений законом термін; 
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3) правова допомога при підготовці та представленні справи в ході розгляду питання про 
арешт/звільнення; 

4) правове представництво жертв катувань у прокуратурі та суді в ході кримінального розсліду-
вання проти осіб, які причетні до катувань, і в ході судового розгляду цивільної справи проти держа-
ви про відшкодування, у тому числі в Європейському суді з прав людини; 

5) невідкладний медичний огляд незалежним лікарем затриманого, який заявляє про застосу-
вання катувань; 

6) відшкодування витрат на експертне дослідження можливих жертв катувань компетентними 
медиками, психологами та іншими фахівцями з метою встановлення факту застосування катувань. 

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАБОРОНИ КАТУВАНЬ 
ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ 

Конвенції ООН проти катування та інших жорстоких, нелюдських та принижуючих гідність 
видів поводження та покарання містить у собі зобов’язання держав-учасниць Конвенції щодо заборо-
ни катувань та жорстокого поводження. Всі ці зобов’язання можна поділити на дві групи: негативні 
та позитивні. 

Негативний обов’язок держави – це обов’язок держави утримуватися від втручання з метою по-
ваги до прав людини (див. мал.2). 

 

 
Мал. 2 

Відповідно до міжнародного права, держави відповідальні за захист усіх осіб, які перебувають 
під їх юрисдикцією, від катування та жорстокого поводження. Відповідальність держав поширю-
ються не тільки на її офіційних службовців, але й на інші групи, які діють з мовчазної згоди уряду. 
Наприклад, держави відповідають за попередження катування з боку воєнізованих угруповань або 
інших нелегальних структур і за притягнення винних до відповідальності. 

Позитивний обов’язок – це такий обов’язок, коли держава повинна діяти таким чином, щоб за-
хистити права людини (мал. 3) 
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Мал. 3 

У 1975 р. міжнародне співтовариство дійшло згоди в тому, що не існує жодних виправдань для 
застосування катувань та жорстокого поводження (Декларація проти катування, прийнята Генера-
льною Асамблеєю ООН, 1975 р.): «Жодна держава не може дозволяти або терпіти катування або 
інше жорстоке, нелюдське та принижуюче гідність поводження чи покарання. Виключні об-
ставини, такі, як воєнний стан або загроза війни, внутрішня політична нестабільність або 
будь-яка крайня суспільна необхідність не може використовуватися як виправдання кату-
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ванню або іншого жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження чи пока-
рання». 

Європейський суд з прав людини в 1996 р. виніс постанову, що «навіть у найбільш тяжких 
обставинах, таких як боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, Конвенція проти 
катування забороняє в абсолютно всіх випадках катування та нелюдське або принижуюче гі-
дність поводження та покарання... навіть у випадку суспільної необхідності, яка загрожує іс-
нуванню нації». 

Хоча й катування, і нелюдське або принижуюче гідність поводження однаково забороняються, 
різниця між ними має певні юридичні наслідки. Наприклад, відповідно до Конвенції проти катуван-
ня, держава зобов’язана застосовувати закон у випадках катувань та\або переслідувати в судо-
вому порядку, або видати осіб, які підозрюються у здійсненні таких дій. Водночас Конвенція не 
зобов’язує держави здійснювати такі ж самі кроки щодо тих, чиї дії є «нелюдськими, або принижу-
ючими людську гідність». 

Ст. 2 Конвенції ООН проти катування та інших жорстоких, нелюдських та принижуючих гід-
ність видів поводження та покарання наголошує: «Кожна держава-учасниця здійснює ефективні 
законодавчі, адміністративні, судові та інші заходи для попередження актів катувань на будь-
якій території, яка знаходиться під її юрисдикцією». 

Підсумковий документ Копенгагенської зустрічі ОБСЄ 1990 р. зобов’язує всі держави в межах 
ОБСЄ взяти на себе попереджувальні гарантії: держави-учасниці повинні «систематично переві-
ряти правила, інструкції та загальноприйняті методи розслідування злочинів так само, як і 
умови утримання тих, хто перебуває в будь-якій формі ув’язнення або затримання на будь-
якій території під їх юрисдикцією, та поводження з ними з метою попередження катування» 
(п. 16(5)). 

Водночас, як слушно зауважують експерти міжнародних організацій, підтвердити такі гарантії 
у формі норм законодавства недостатньо. Їх необхідно дотримуватися на практиці. Чимало з цих з 
гарантій мають процесуальний характер. Тобто передбачається, що вони працюють у суспільстві, в 
якому служби безпеки та суди ефективно здійснюють свої функції, а також саме суспільство підпо-
рядковується принципу верховенства права. Якщо ж на це не можна покладатися, наявність гаран-
тій у якості формальних елементів кримінальної процедури не дає значних прямих переваг [2]. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАБОРОНИ КАТУВАНЬ 

Суб’єктом відповідальності за порушення заборони катувань та жорстокого або такого, що 
принижує гідність поводження чи покарання може виступати як особа, яка безпосередньо причетна 
до застосування катувань, так і держава в цілому. 

Так, наприклад, Європейський суд з прав людини не ставить своєю метою довести вину конк-
ретної особи у застосуванні катувань. Суд визнає винною державу, на території якої мав місце ви-
падок катувань або жорстокого поводження. Визнання держави винною у порушенні ст. 3 ЄКПЛ 
має для неї не тільки негативні наслідки, такі як, наприклад, погіршення іміджу в очах світової спі-
льноти, а й накладає певні зобов’язання. 

Першим основним обов’язком є виплата сум, визначених Європейським судом як справедливе 
відшкодування заявникові. Відповідно до статті 41 Конвенції Європейський суд може зобов’язати 
державу відшкодувати заявникові матеріальну та моральну шкоду, а також судові витрати. Виплата 
цих сум є обов’язком, чітко визначеним у рішенні Суду. 

Однак, виплата справедливого відшкодування – не є єдиним обов’язком, що випливає з рішен-
ня. На виконання рішення Європейського суду, де встановлено одне або кілька порушень Конвенції, 
держава-відповідач, залежно від обставин справи, може бути зобов’язана вжити певних заходів: по-
перше, заходи індивідуального характеру на користь заявника, щоб припинити незаконну ситу-
ацію та відшкодувати її наслідки, по-друге, заходи загального характеру, щоб запобігти подаль-
шим порушенням подібного типу. На відміну від відшкодування матеріальної шкоди Європейсь-
кий суд не вказує державі, які спеціальні заходи необхідно вжити щодо відновлення порушених 
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прав заявника та щодо запобігання подальшим порушенням, оскільки відповідно до Конвенції дер-
жави мають право самостійно вибрати заходи індивідуального та загального характеру. Однак 
впровадження відповідних заходів проходить під контролем Комітету міністрів Ради Європи, який 
перевіряє, чи є обрані заходи ефективними та чи відповідають вони висновкам, викладеним у рі-
шенні Європейського суду. 

Щодо заходів індивідуального характеру, то їхнє застосування на національному рівні розгля-
дається Комітетом міністрів у разі, коли визнане за державою порушення продовжує мати негативні 
для заявника наслідки, і їх не можна відшкодувати шляхом виплати грошової компенсації. Напри-
клад, перегляд справи на національному рівні може бути важливим засобом усунення порушення 
Конвенції у випадках, коли Європейським судом зафіксовані серйозні порушення процесуальних 
гарантій національних судів. Такий перегляд може також виправити рішення національного суду, 
яке за своєю суттю суперечить Конвенції. Не можна сказати, що перегляд рішень національних су-
дів не був передбачений їх правом. У зв’язку з цим Комітет міністрів прийняв Рекомендацію про 
перегляд рішень національних судів новим провадженням на підставі рішення Європейського суду з 
прав людини. 

Щодо заходів загального характеру, то держава з метою запобігання новим порушенням Кон-
венції зобов’язується усунути проблеми у внутрішньому правопорядку. Впровадження заходів зага-
льного характеру є не завжди простим. 

Часом з обставин справи очевидно, що порушення є результатом проблем конкретних законів 
або відсутності належного законодавства. У такому разі, звичайно, держава на виконання рішення 
Європейського суду має внести зміни до існуючих нормативно-правових актів або прийняти відпо-
відні закони. У багатьох випадках, однак, структурна проблема, яка призвела до порушення, полягає 
не в очевидній суперечності між національним законодавством та положеннями Конвенції, а швид-
ше у правозастосовчій практиці. У такому разі доцільною є зміна цієї практики з урахуванням пози-
ції Європейського суду з того чи іншого питання, яка викладена в його прецедентній практиці. У 
цій ситуації саме національні суди відіграють провідну роль у запобіганні подальшим порушенням 
Конвенції. Рішення Європейського суду з прав людини у більшості європейських держав є актами 
прямої дії, тому в цих державах рішення Європейського суду доводяться до відома судів та відпові-
дних органів, дії яких призвели до порушення, і такі заходи є достатніми для запобігання подаль-
шим порушенням подібного характеру. Також рішення Європейського суду публікуються в офіцій-
них вісниках. 

Той факт, що національні правові системи майже всіх європейських держав визнали пряму дію 
прецедентів Європейського суду, є унікальним явищем, яке не має аналогу в сучасному міжнарод-
ному праві. 

Як уже зазначалося, суб’єктом відповідальності за порушення заборони катувань та жорстоко-
го або такого, що принижує гідність поводження чи покарання виступає і особа, яка безпосередньо 
причетна до застосування катувань. В Україні 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, які підпадали під визначення статті 1 Конвенції 
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 служ-
бових повноважень» у частині 2 статті 365 (статті 165 «колишнього» КК), а саме: «насильство, за-
стосування зброї або болісні чи такі, що принижують людську гідність потерпілого, дії» [19, с.33]. 

Кримінальним кодексом 2001 року кримінальна відповідальність за катування була передба-
чена статтею 127, яка визначала склад злочину наступним чином: 

Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального 
страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати 
потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі... 
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Хоча цей крок вочевидь було здійснено на виконання зобов’язань України за Конвенцією ООН 
проти катувань, але формулювання цієї статті не зовсім відповідала завданням, яке ставить за мету 
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 катувань 
державними агентами [19, с. 33]. 

Також не відповідав міжнародним зобов’язанням термін покарання, яке передбачала ця статті: 
від трьох до п’яти років позбавлення волі. Лише у разі вчинення цього злочину повторно або за по-
переднім зговором групою осіб можливе покарання передбачало від 5 до 10 років позбавлення волі. 

Практика застосування кримінальних покарань до працівників правоохоронних органів, як і ра-
ніше, ґрунтувалась на положеннях, що встановлюють кримінальну відповідальність за переви-
щення влади і службових повноважень (стаття 365 КК). Це підтверджує і 5-а доповідь Уряду України 
Комітету ООН проти катувань, де відзначається: «працівники правоохоронних органів за здійснення 
таких дій притягаються до кримінальної відповідальності за статтями, що передбачають відповідаль-
ність за скоєння службових злочинів (стаття 365 «Перевищення влади чи службових повноважень» 
та іншими)» [19, с. 33]. 

Однак зазначена стаття містить склад злочину, що може охоплювати широкий спектр правопо-
рушень. Розчинення поняття «катування» у більш широкому понятті «перевищення влади», до-
зволяє приховувати дійсну поширеність катувань і перешкоджає ефективному контролю виконання 
зобов’язань за Конвенцією ООН проти катувань щодо суворості покарання і застосування амністії. Це 
також заважає ефективному застосуванню положень кримінального законодавства до співучасників 
осіб, що застосовують катування. 

Низка дій, що кваліфікуються Конвенцією ООН проти катувань як катування чи жорстоке по-
водження, 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. 

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

Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального 
страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати 
потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього 
або іншої особи інформацію, свідчення або визнання, покарати його за дії, які він скоїв або у ско-
єнні 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, яка в якості обтяжуючої обставини (кваліфіку-
ючої ознаки) передбачає спричинення 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. 

Однак 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 катувань, 
яка визнає катуванням «будь-яку дію», «що завдає сильний біль або страждання». Хоча звуження 
визначення катування за ознакою «насильницької дії» може здатися неважливим з погляду завдання 
болю, але воно має важливе значення щодо страждань, які можуть викликатися не тільки насильни-
цькими діями, але й створенням певних обставин. Такі обставини у певних випадках можуть ство-
рюватися 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 
загального суб’єкта злочину. Це створює певну нелогічність, яку можна побачити на прикладі такої 
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ознаки, як «отримання визнання». Лише представникові держави може бути необхідним «визнання» 
у тому технічному значенні, у якому воно використане Конвенцією. Якщо застосувати мету 
«отримати визнання» до загального суб’єкта, це розширить значення «визнання» далеко за межі його 
звичного значення. Певною мірою це стосується й мети «покарати за дії»; 

• по-третє, терміни статті 127 КК не узгоджені з усталеним понятійним апаратом криміналь-
ного законодавства, тому на практиці можуть виникнути суттєві проблеми з визначенням «фізично-
го болю або фізичного ... страждання» з погляду шкали тяжкості шкоди, завданої здоров’ю особи, 
виду винного ставлення до шкідливих результатів (умисел чи необережність); 

• по-четверте, частини 3 та 4 статті 127 КК передбачають суворі покарання за вчинений злочин. 
Можна було б вітати таку кримінальну політику, але тяжкість покарання за вчинення цього злочину 
зовсім не узгоджено з підходом до покарання інших насильницьких злочинів [20]. 

 
Ці недоліки у формулюванні статті 127 Кримінального кодексу не дозволяють її вважати знач-

ним кроком у захисті від катувань та можуть стати на заваді ефективній імплементації завдань 
Конвенції ООН проти катувань [19, с. 35]. 

Засудження державних агентів, які застосували катування, залишається рідкісним явищем. Пока-
рання, що призначаються судами в разі засудження, також не відповідають тяжкості злочину. Засуд-
жені агенти держави часто отримують умовне покарання. 

7. ПРИКЛАДИ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ЗА СТ. 3 ЄКПЛ 

СЕЛМУНІ ПРОТИ ФРАНЦІЇ (SELMOUNI V. FRANCE) 

Судове рішення від 28 липня 1999 року 

Короткий виклад обставин справи 

Г-н Селмуні, громадянин Нідерландів і Марокко, утримувався під вартою поліції в Бобігні 
(Франція) з 25 по 29 листопада 1991 року й допитувався офіцерами поліції з карного слідчого відді-
лу у зв’язку з розслідуванням справи про перевезення наркотиків. Під час перебування під вартою 
він 6 разів обстежувався лікарями. Коли г-н Селмуні був доставлений до судді зі слідства, останній 
узяв на себе ініціативу призначити експертний медичний огляд. Заявника обстежував ще раз лікар з 
медичного відділу в’язниці, куди він був доставлений у зв’язку з отриманням санкції на арешт. 7 
грудня 1991 року експерт, призначений суддею зі слідства, також провів огляд гр. Селмуні й описав 
видимі ушкодження, виявлені на його тілі, зробивши висновок, що час їхньої появи відповідає часу 
перебування під вартою в поліції. 1 грудня 1992 року заявник був опитаний про події, що мали міс-
це під час його перебування в поліції, співробітником Національного інспекторату поліції. Запис 
цього інтерв’ю було направлено прокуророві Бобігні 2 грудня 1992 року. 

1 лютого 1993 року г-н Селмуні підготував кримінальну скаргу й заяву про участь у розгляді як 
цивільної сторони, вказавши на застосування до нього насильства, що заподіяло тілесні ушкоджен-
ня, які спричиняють непрацездатність строком більше 8-ми днів, напад і поранення зброєю (а саме – 
бейсбольною битою), непристойні дії, застосування насильства, що викликало постійну непрацезда-
тність (а саме – втрату одного ока), зґвалтування. Всі ці злочини було вчинено під час його утри-
мання під вартою офіцерами поліції під час виконання службових обов’язків. 

22 лютого 1993 року було розпочато слідство в суді Бобігні за скаргами г-на Селмуні та ще 
однієї особи, утримуваної під вартою поліції. Процедура впізнання винних поліцейських була ор-
ганізована 10 лютого 1994 року. У квітні 1994 року ця справа з метою належного відправлення 
правосуддя була вилучена з відання судді зі слідства суду Бобігні й передано судді зі слідства, за-
кріпленому за судом Версаля. Упізнаним поліцейським були пред’явлені обвинувачення в 1997 
році. Вони постали перед Кримінальним судом Версаля 21 жовтня 1998 року. Суд визнав офіцерів 
поліції винними й виніс вирок 25 березня 1999 року. Суд вищої інстанції виніс своє рішення 1 лип-
ня 1999 року. 
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Г-н Селмуні звернувся в Європейську Комісію із прав людини зі скаргою на погане поводжен-
ня, якому він був підданий під час утримання під вартою в поліції в порушення статті 3 Європейсь-
кої конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також на тривалість розгляду його ска-
рги, що не відповідає вимозі розумного строку, передбаченого пунктом 1 статті 6 Конвенції. 

Витяг із судового рішення 

Про ймовірне порушення статті 3 Конвенції 

Європейський суд з прав людини вважає, що там, де людина взята під варту в доброму здоров’ї, 
а в момент звільнення мала тілесні ушкодження, держава зобов’язана представити правдоподібні 
пояснення про причини ушкоджень; невиконання цього однозначно і чітко викликає питання про 
порушення статті 3 Конвенції [21] . 

Суд також нагадує, що стаття 3 охороняє одну з основних цінностей демократичного суспільст-
ва. Навіть у найбільш складних обставинах, таких як боротьба з тероризмом або організованою зло-
чинністю, Конвенція абсолютно чітко забороняє катування, нелюдське або таке, що принижує гід-
ність, поводження чи покарання. На відміну від більшості норм Конвенції й Протоколів до неї, стат-
тя 3 не передбачає винятків і не дозволяється її часткове скасування навіть у разі надзвичайного 
стану, що загрожує існуванню нації [22]. 

Для визначення того, коли певна форма жорстокого поводження може бути кваліфікована як 
катування, Суд повинен узяти до уваги зазначене в статті 3 розмежування між поняттями катування 
і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження. Як Судом уже відзначалося раніше, 
це розмежування включене в Конвенцію для того, щоб затаврувати як катування тільки навмисне 
поводження, яке викликає дуже сильні й жорстокі страждання. 

Суд вважає, що всі тілесні ушкодження, зафіксовані в медичних документах, і заяви г-на Сел-
муні щодо поганого поводження, якому він піддався під час утримання під вартою в поліції, підтве-
рджують існування фізичного й – поза всяким сумнівом – морального болю або страждання. Обста-
вини справи також показують, що заподіювався заявникові такий біль або страждання свідомо з ме-
тою отримання, у тому числі, зізнання у вчиненні злочину. Нарешті, медичні висновки, включені в 
матеріали справи, чітко свідчать про те, що деякі акти насильства були вчинені офіцерами поліції 
безпосередньо під час виконання службових обов’язків. 

Оскаржувані дії були такими, що викликали почуття страху, занепокоєння й неповноцінності, 
здатні принизити й образити заявника та, можливо, зламати його фізичний і моральний опір. Суд, 
таким чином, знаходить достатньо серйозних підстав для того, щоб визначити подібне поводження 
як нелюдське та таке, що принижує гідність [23]. У кожному разі Суд повторює, що стосовно осо-
би, позбавленої волі, застосування фізичної сили інакше, як абсолютно необхідне у силу дій 
самої цієї особи, принижує людську гідність і в принципі є порушенням права, зафіксованого 
в статті 3 Конвенції [24]. 

У цій справі необхідно встановити, чи були заподіяні г-ну Селмуні біль або страждання тяжки-
ми в розумінні статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження або покарання. Суд вважає, що ця «тяжкість», подібно 
«мінімальній тяжкості», необхідній для заяви за статтею 3 Конвенції, відносна. Вона залежить від 
усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, фізичні й душевні наслідки та, у деяких ви-
падках, стать, вік, стан здоров’я жертви тощо. 

Суд уже розглядав справи, у яких виносив рішення про те, що застосовуване поводження може 
бути визначене тільки як «катування». Однак потрібно брати до уваги, що Конвенція – «живий ін-
струмент, що повинен інтерпретуватися в умовах нинішнього дня» [25]. Певні дії, що кваліфі-
кувалися в минулому як «нелюдські й принижуючі гідність» на противагу «катуванню», мо-
жуть бути класифіковані інакше в майбутньому. Суд ураховує, що зростаючий високий стандарт, 
передбачений у сфері захисту прав людини та основних свобод, вимагає більшої категоричності у 
визначенні порушень фундаментальних цінностей демократичного суспільства. 

Не розглядаючи заяви про втрату одного ока і зґвалтування у зв’язку з відсутністю достатніх 
доказів, Суд визнає, що г-ну Селмуні було завдано велику кількість ударів. Незалежно від стану 
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здоров’я людини, така інтенсивність ударів повинна викликати значний біль. Більш того, удари не 
завжди залишають видимі сліди на тілі. Однак з медичної доповіді від 7 грудня 1991 року випливає, 
що сліди застосованого до г-на Селмуні насильства вкривали все його тіло. 

Суд також дійшов висновку, що заявник зазнав і таких дій, які є ганебними й такими, що принижують 
гідність будь-якої особи, незалежно від її поведінки. 

Суд, нарешті, відзначає, що зазначені вище події не обмежувалися якимось одним моментом 
під час утримання під вартою заявника, коли (це в жодному разі їх не виправдовує) посилене на-
пруження та емоції могли б призвести до такого результату. Зовсім чітко встановлено, що г-н Сел-
муні зазнавав повторюваних й безперервних нападів протягом декількох днів ведення допиту. 

На підставі цих обставин Суд приходить до рішення, що фізичне й моральне насильство в ці-
лому, застосоване до г-на Селмуні, викликало тяжкі біль і страждання, було особливо серйозним та 
жорстоким і має бути кваліфіковано як катування відповідно до статті 3 Конвенції. 

Таким чином, порушення статті 3 Конвенції мало місце. 

РІБІЧ ПРОТИ АВСТРІЇ (RIBITSCH V. AUSTRIA) 

Судове рішення від 4 грудня 1995 року 

Короткий виклад обставин справи 

Г-н Рібіч, громадянин Австрії, проживає разом із дружиною у Відні. 21 травня 1988 року його 
квартира була піддана обшуку співробітниками поліції у зв’язку з розслідуванням обставин смерті 
двох осіб через підвищену дозу героїну. У наступні дні було проведено кілька додаткових обшуків і 
допитів г-на Рібіча та його дружини. 

Опівдні 31 травня 1988 року г-н Рібіч і його дружина були арештовані за підозрою в незакон-
ному обігові наркотиків і утримувалися під вартою поліції до ранку 2 червня 1988 року. Після зві-
льнення г-н Рібіч розповів декільком особам, включаючи журналіста, про погане поводження, яко-
му він піддався, перебуваючи в поліції. 2 червня г-н Рібіч був обстежений у лікарні, а 3 червня його 
оглянув лікар-терапевт. У медичному висновку лікарні була зафіксована наявність декількох синців 
на правій руці г-на Рібіча, що було підтверджено лікарем-терапевтом. Колега журналіста зробив фото-
графії цих травм. Після висвітлення інциденту по радіо було порушено кримінальну справу проти 
поліцейських, підозрюваних у поганому поводженні щодо г-на Рібіча. 

13 жовтня 1989 року під час судового розгляду в цій справі районний карний суд Відня заслу-
хав обвинувачуваних поліцейських, свідків, г-на Рібіча та його дружину, а також лікаря-терапевта, 
який обстежував г-на Рібіча. Рішенням суду один із поліцейських був визнаний винним у нанесенні 
тілесних ушкоджень, двоє інших виправдані. 

Суд вищої інстанції 14 вересня 1990 року скасував рішення районного суду й виправдав полі-
цейського, оскільки висунута цим поліцейським версія того, як г-н Рібіч ударився об двері поліцей-
ської автомашини, не була спростована й деякі твердження г-на Рібіча не можуть бути настільки 
переконливими, щоб стати підставою для засудження в кримінальному порядку. 

26 листопада 1990 року Конституційний Суд за скаргою г-на Рібіча виніс рішення, що арешт і 
взяття під варту, так само як і обшук без ордера в його будинку, були незаконними й порушили його 
право на свободу та недоторканність житла; скаргу про неналежне поводження до поліції було від-
хилено. 

Г-н Рібіч звернувся в Європейську комісію із прав людини зі скаргою про те, що інцидент з ним 
у поліції порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також положення 
інших її статей. Комісія визнала прийнятною скаргу на порушення статті 3 Конвенції. 

Витяг із судового рішення 

Комісія у своїй доповіді, переданій у Європейський суд з прав людини, підкреслила, що держа-
ва несе моральну відповідальність за будь-яку особу, котра утримується під арештом, оскільки 
остання повністю перебуває під владою поліції. У разі отримання тілесних ушкоджень у цей період 
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саме уряд має представити докази, що ставлять під сумнів описані потерпілим події, особливо в тих 
випадках, коли його показання підтверджені медичними документами. Беручи до уваги виняткову 
незахищеність заявника під час незаконного перебування під вартою поліції, Комісія заявила, що в 
неї не викликає сумнівів той факт, що заявник піддався фізичному насильству, що являє собою не-
людське й принижуюче гідність поводження. 

Європейський суд, у свою чергу, вказує на необхідність особливої уваги, коли йдеться про пра-
ва, які містяться в статті 3 Конвенції, що категорично забороняє катування і таке, що принижує гід-
ність, поводження або покарання, незалежно від поведінки потерпілого. На відміну від більшості 
інших статей Конвенції та Протоколів до неї, у статті 3 не передбачені ніякі винятки, відступ від її 
дотримання не допускається навіть у разі надзвичайного стану, що загрожує існуванню нації [22]. 
Суд підкреслює, що стосовно особи, позбавленої волі, будь-яке застосування фізичної сили, що не 
було конче потрібним через її власну поведінку, принижує людську гідність і є в принципі пору-
шенням статті 3 Конвенції. 

При розгляді цієї справи Суд узяв до уваги такі факти: 
1) Наявність тілесних ушкоджень у г-на Рібіча було встановлено в медичному висновку лікарні 

й підтверджено лікарем-терапевтом. Під час слухання справи в районному кримінальному суді 
м. Відня цей лікар висловив сумнів у тому, що такі травми могли бути отримані при ударі об двері 
легкової машини. Під час розгляду у вищестоящому суді фахівець з судової медицини заявив, що удар 
об двері поліцейської машини може пояснити тільки одну з декількох травм, які були в заявника. 

2) У поясненнях, наданих обвинувачуваним поліцейським, є суперечності. 
3) Водій поліцейського автомобіля не бачив, щоб г-н Рібіч падав. 
4) Районний кримінальний суд м. Відня вважав такою, що заслуговує довіри, версію подій, ви-

кладену г-ном Рібічем, опираючись, зокрема, на її збіг з показаннями лікаря-терапевта. 
5) Суд вищої інстанції виправдав поліцейського, оскільки не мав достатніх підстав спростувати 

показання обвинувачуваного або визнати показання г-на Рібіча настільки достовірними, щоб покласти 
їх в основу кримінального покарання. 

6) Конституційний Суд не розглядав суть скарги г-на Рібіча на погане поводження. Він відзначив 
тільки незаконність обшуків і арешту заявника та його дружини. 

 
Відповідно до позиції Суду в цій справі, не викликає сумнівів, що г-н Рібіч одержав тілесні 

ушкодження, перебуваючи під вартою у поліції, і це у всякому разі було протизаконним, оскільки 
він повністю перебував під контролем поліції. Виправдання поліцейського вищестоящим судом за 
недоведеністю його вини, тобто на підставі презумпції невинуватості, не звільняє державу від від-
повідальності за Конвенцією. Тому уряд зобов’язаний був надати правдоподібне пояснення того, 
яким чином заявник одержав тілесні ушкодження. На підставі всіх наявних у нього матеріалів Суд 
дійшов висновку, що Уряд не надав переконливих доказів того, що тілесні ушкодження були отри-
мані заявником якимось іншим способом, ніж – повністю, в основному або частково – внаслідок то-
го поводження, якому він піддався, перебуваючи під вартою. Відповідно, порушення статті 3 Кон-
венції мало місце. 

РЕХБОК (REHBOCK) ПРОТИ СЛОВЕНІЇ 

Судове рішення від 28 листопада 2000 року 

Короткий виклад обставин справи 

Заявником у цій справі був громадянин Німеччини Ернст (Ernst) Рехбок, який після перетину 
кордону зі Словенією був арештований словенською поліцією за обвинуваченням у контрабанді на-
ркотиків. Як він описує, його оточили шість озброєних чоловіків, одягнених у чорний одяг, із чор-
ними масками на обличчях. Чоловіки напали на нього без попереднього попередження. У цей же 
час кілька інших чоловіків стояли поруч. Незважаючи на те, що він не чинив опору, його грубо ки-
нули на капот автомобіля. Двоє чоловіків підняли його і ударили верхньою частиною тіла об капот, 
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скували позад руки, водночас четверо інших чоловіків били його по обличчю кулаками й палицями. 
Обстеження, проведене наступного дня, виявило численні тілесні ушкодження, і в тому числі, зла-
ману щелепу. 

Уряд Словенії стверджував, що поліція під час затримання Рехбока застосувала силу в мірі, 
адекватній поведінці підозрюваного, а отримані ним тілесні ушкодження були результатом вчине-
ного ним опору. У процесі судового розгляду органи влади Словенії представили доповідь, сформу-
льовану комісією з 3 осіб, створеною за вказівкою шефа місцевої поліції з метою з’ясування, чи бу-
ло застосування сили під час арешту заявника обґрунтованим. Відповідно до цієї доповіді, Рехбок 
під час затримання намагався вирватися від поліцейських, які його тримали. Через велику фізичну 
силу підозрюваного поліцейські не могли знешкодити його, поки він стояв і тому штовхнули на зе-
млю між припаркованими автомобілями. Заявник ударився тоді обличчям об крило припаркованого 
автомобіля та об асфальтовану поверхню майданчика. Безпосередньо після доставлення до поліцей-
ської дільниці Рехбок не скаржився на біль або тілесні ушкодження. Тільки наступного дня він по-
скаржився на біль у щелепі, його доставили в медичну установу, де й було встановлено, що в нього 
зламана нижня щелепа, і що він одержав серйозні тілесні ушкодження. На підставі зібраної інфор-
мації комісія, створена шефом місцевої поліції, остаточно встановила, що поліцейські в процесі за-
тримання Рехбока діяли правильно й відповідно до закону. Під час арешту вони застосували найле-
гші форми безпосередніх примусових мір, тобто фізичну силу і наручники, щоб запобігти втечі пі-
дозрюваного. 

Заявник після вичерпання доступних національних засобів подав скаргу в Суд на порушення 
статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод. 

Витяг із судового рішення 

Суд визнав безперечним той факт, що встановлені під час медичного обстеження тілесні ушко-
дження Рехбока виникли у ході затримання. Суд вважає, що зібраний доказовий матеріал свід-
чить, що поліція заздалегідь планувала затримання, і в неї було досить часу, щоб оцінити мо-
жливу небезпеку й вжити відповідних заходів. Під час затримання заявник не являв собою небез-
пеки для поліцейських, тому що не мав зброї й не нападав на них. Беручи до уваги, зокрема, 
отримані ним серйозні тілесні ушкодження, тягар доведення того, що застосування сили полі-
цейськими, котрі здійснювали затримання, не було надмірним, лежить на уряді. Тим часом 
уряд Словенії представив доповідь комісії, створеної шефом поліції, тільки на останній стадії судо-
вого розгляду в Страсбурзі. Доповідь базувалася на розслідуванні, котре було проведено тією ж по-
ліцейською установою, співробітники якої затримували заявника. У доповіді не зазначено, на якій 
інформації й доказах вона грунтується. Зокрема, з неї не випливало, що був вислуханий заяв-
ник, інші особи, затримані разом із ним або інші свідки, окрім зацікавлених поліцейських. 

Суд вважає, що уряд Словенії не надав переконливих і достовірних аргументів, які б виправдо-
вували застосування сили поліцією під час затримання Рехбока. Застосування сили стосовно ньо-
го було надмірним і неадекватним обставинам. У результаті воно спричинило тілесні ушкоджен-
ня, які без сумніву принесли серйозні страждання заявникові, що підпадає під поняття нелюдського 
поводження. Тим самим Суд установив, що мало місце порушення статті 3 Європейської конвенції. 

АКСОЙ ПРОТИ ТУРЕЧЧИНИ (AKSOY V. TURKEY) 

Судове рішення від 18 грудня 1996 року 

Короткий виклад обставин справи 

Г-н Аксой, турецький громадянин, наприкінці листопада 1992 року був заарештований за підо-
зрою у терористичній діяльності й утримувався під вартою поліції в Головному управлінні безпеки 
в Кізілтепе (у південно-східній частині Туреччини, що була зоною надзвичайного стану). Його 
утримували під вартою щонайменше 14 днів і звільнили 10 грудня 1992 року. 

За словами заявника, у поліції його піддали такій формі катування, як «палестинське підвішу-
вання», тобто його підвішували за руки, зв’язані за спиною, оголеного, катували електричним стру-
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мом, били й ображали словесно. Він заявляв, що в результаті підвішування його руки втратили зда-
тність рухатися. 

8 грудня 1992 року г-н Аксой постав перед прокурором, який після допиту видав наказ про його 
звільнення. Є розбіжності із приводу того, чи говорилося взагалі про фізичний стан г-на Аксоя під 
час проведення допиту прокурором і чи скаржився він прокуророві на те, як з ним поводилися під 
час тримання під вартою. Однак 15 грудня Аксоя поклали в лікарню з діагнозом двосторонній пара-
ліч передпліччя, що вимагало накладення шин. Він залишався в лікарні до 31 грудня. 

21 грудня 1992 року прокурор відмовив у порушенні кримінальної справи стосовно Аксоя. Не 
було порушено ні цивільної, ні кримінальної справи із приводу твердження заявника про жорстоке 
поводження з ним під час утримання під вартою. 

У своїй скарзі, поданій 20 травня 1993 року в Європейську комісію з прав людини, г-н Аксой 
стверджував, що під час арешту він піддався поводженню, несумісному зі статтею 3 Європейської 
конвенції про захист прав людини та основних свобод, що були також порушені стаття 5 (пункт 3) і 
стаття 6 (пункт 1), через що він був позбавлений судового захисту. 

20 квітня 1994 року Комісія одержала інформацію від родичів заявника про те, що г-н Аксой 
був убитий 16 квітня. Вони повідомляли, що 14 квітня по телефону йому погрожували смертю, як-
що він не відкличе свою скаргу в Комісію. Уряд Туреччини заперечував якусь причетність до цього 
й повідомив, що один зі членів РПК (Робітничої партії Курдистану) був арештований і обвинуваче-
ний у цьому вбивстві. 

Батько заявника вирішив продовжити розгляд справи. 

Витяг із судового рішення 

Про вичерпання внутрішніх засобів правового захисту 

Уряд у цій справі стверджував, що заявник не використав усіх національних засобів правового 
захисту. Г-н Аксой міг би мати доступ до трьох видів засобів: вимога порушити кримінальне пере-
слідування, цивільний позов і/або адміністративна скарга. 

Заявник не заперечував, що зазначені засоби є формально частиною турецької правової систе-
ми, однак, на його думку, у районі надзвичайного стану вони були ілюзорні, недостатні й неефекти-
вні. Зокрема, він посилався на доповіді деяких міжнародних організацій, які свідчили, що катування 
затриманих були систематичними й дуже поширеними по всій Туреччині, і ставили під сумнів щи-
рість бажання держави покласти край такій практиці. 

Він також твердив, що повідомив прокуророві 10 грудня 1992 року про застосування катувань, і 
навіть якби він цього не зробив, прокурор міг чітко бачити, що він не володіє руками належним чи-
ном. Відмова прокурора почати кримінальне розслідування створила для заявника надто великі тру-
днощі, які не дозволили йому скористатися іншими внутрішніми засобами правового захисту. 

Наостанок заявник нагадав суду, що жоден із засобів правового захисту не був доступним на-
віть теоретично відносно його скарги на тривалість утримання під вартою без судового контролю, 
тому що це було абсолютно законним за турецьким законодавством. 

Європейський суд з прав людини вказав, що відповідно до статті 26 Конвенції [26] заявник по-
винен мати нормальний доступ до наявних достатніх засобів правового захисту. Ніщо не зобов’язує 
звертатися до засобів правового захисту, які не є достатніми й ефективними. Правило статті 26 та-
кож незастосовне, якщо доведено існування адміністративної практики, яка полягає у повторювано-
сті дій, несумісних з Конвенцією, у поєднанні з офіційною терпимістю держави, що робить викори-
стання засобів захисту марними й неефективними [27] . 

Розглянувши обставини цієї справи, Суд вважає, що навіть якщо заявник не подав скаргу про-
куророві із приводу жорстокого поводження під час утримання під вартою в поліції, тілесні ушко-
дження, які він одержав, повинні були бути добре помітні під час зустрічі. Однак прокурор зволів за 
краще не цікавитись природою, величиною і причиною цих ушкоджень усупереч тому, що за туре-
цьким законом він зобов’язаний був це зробити. 

Позаяк було очевидно, що прокурор знав про тілесні ушкодження, але не вчинив ніяких дій, у 
заявника склалося переконання, що він даремно сподівається привернути до себе увагу й домогтися 
задоволення своїх вимог, вдаючись до національних засобів правового захисту. 
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Суд тому дійшов висновку, що були особливі обставини, які звільняли заявника від його 
обов’язку вичерпати внутрішні засоби правового захисту. 

Про ймовірне порушення статті 3 Конвенції 

Заявник скаржився на жорстоке поводження у різних формах. Він посилався на медичний ви-
сновок, виданий йому медичним факультетом університету Дикле, відповідно до якого на момент 
звернення до лікарні він страждав на двостороннє ушкодження плечового сплетіння, що характерно 
для «палестинського підвішування». 

Суд вважає, що там, де людина взята під варту в поліцію в доброму здоров’ї, а в момент звільнен-
ня має тілесні ушкодження, держава зобов’язана надати правдоподібні пояснення про причини ушкод-
жень; невиконання цього абсолютно чітко спричиняє питання про порушення статті 3 Конвенції [28]. 

Стаття 3, як Суд уже багато разів відзначав, охороняє одну з основних цінностей демократичного сус-
пільства. Навіть у найбільш складних обставинах, таких як боротьба проти тероризму або організованої 
злочинності, Конвенція абсолютно чітко забороняє катування, нелюдське або принижуюче людську гід-
ність поводження або покарання. На відміну від більшості норм Конвенції й Протоколів до неї, стаття 3 не 
передбачає винятків і не дозволяється її часткове скасування, вона не перестає діяти навіть у випадку над-
звичайного стану, що загрожує існуванню нації [22]. 

Як уже відзначалося раніше, розмежування між поняттями катування і нелюдського або такого, 
що принижує гідність, поводження включено в Конвенцію для того, щоб затаврувати як катування 
тільки навмисне нелюдяне поводження, що викликає дуже сильні й жорстокі страждання [22]. 

У цій справі Комісія визнала, що заявника було піддано «палестинському підвішуванню». На 
думку Суду, таке поводження може бути тільки навмисним та, імовірно, було вжито з метою отри-
мати визнання або інформації від заявника. На додаток до сильного болю, якого таке поводження 
напевне завдало, воно також призвело до тимчасового паралічу обох рук. Суд вважає, що таке пово-
дження можна кваліфікувати тільки як катування. 

Через серйозність цього висновку Суду немає потреби розглядати скарги заявника про інші фо-
рми жорстокого поводження, порушення статті 3 Конвенції мало місце. 

8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Що таке «катування»? 
2. У чому полягає відмінність між катуванням та іншими формами поганого поводження? 
3. Які міжнародні нормативно-правові акти регламентують заборону катувань та жорстокого 

поводження? 
4. Які норми національного законодавства забороняють катування та жорстоке поводження? 
5. Назвіть основні принципи належного поводження із затриманими особами. 
6. Опишіть систему інституцій, спрямованих на попередження катувань та жорстокого пово-

дження. 
7. У чому полягають позитивні зобов’язання держави щодо забезпечення заборони катувань та 

жорстокого поводження? 
8. У чому полягають негативні зобов’язання держави щодо забезпечення заборони катувань та 

жорстокого поводження? 
9. Які наслідки для держави має визнання Європейським судом з прав людини порушення цією 

державою ст. 3 Європейської конвенції з прав людини? 
10. Які статті Кримінального Кодексу України передбачають відповідальність за катування та 

жорстоке поводження? 
11. Які рішення Європейського суду з прав людини за ст. 3 ЄКПЛ ви знаєте? 
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ГЛАВА 5. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ Й АРЕШТУ 

План 
1. Визначення термінів. 
2. Правові підстави. 
3. Процесуальні строки. 
4. Права затриманих та заарештованих. 
5. Відповідальність за незаконне затримання або арешт. 
6. Типові порушення під час затримання та арешту. 
7. Ситуації для обговорення. 
8. Приклади рішень Європейського суду за ст. 5 ЄКПЛ. 
9. Контрольні питання. 
10. Література 
 
Цей розділ присвячено розгляду одного з фундаментальних прав людини в сучасному демокра-

тичному суспільстві – права на свободу та особисту недоторканність. Але попри свою значимість, 
це право не є абсолютним. Тобто держава в певних випадках може обмежувати права та свободи 
особи, застосовуючи до неї заходи примусу. Органи внутрішніх справ є однією з державних інсти-
туцій, яка наділена правом застосування зазначених заходів, серед яких основне місце займають за-
тримання та арешт. Водночас, повноваження міліції на арешт та затримання мають бути обмежені 
рамками закону так, щоб громадськість була впевнена, що ці повноваження не створять підґрунтя 
для зловживань і так, щоб працівники міліції мали тверді гарантії у своїй роботі. Ці повноваження 
повинні здійснюватися на розумних підставах і в суворій відповідності до законодавства. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Розгляд даної теми припускає чітке визначення основних понять, що має не тільки найважли-
віше теоретичне, але і не менше серйозне практичне значення. Терміни «арешт» і «затримання» в 
англійській і українській мовах мають фактично протилежне тлумачення. Слово «arrest» в англійській 
мові означає акт затримання особи за підозрою в вчиненні якого-небудь правопорушення або за 
рішенням якого-небудь органу, тобто те, що в українській мові позначає поняття «затримання». 
Слово ж «detention» традиційно перекладається на українську мову як «затримання», тоді як насправді 
воно трактується більш широко, і означає стан особи, позбавленої особистої свободи в результаті 
адміністративного затримання, утримання під вартою до судового розгляду або засудження за яке-
небудь правопорушення; військовополонених, і осіб, які знаходяться в психіатричних лікарнях. 

У різних країнах термін «затримана особа» певною мірою розрізняється. Так, у Зведенні прин-
ципів термін «затримана особа» відноситься головним чином до осіб, які знаходяться під вартою до 
засудження, і не включає осіб, яким ухвалений вирок, тобто ув’язнених [1]. У деяких країнах термін 
«затримана особа» може відноситися тільки до осіб, затриманих в адміністративному порядку або 
згідно із законом про безпеку, і не торкатися осіб, затриманих у зв’язку з кримінальним процесом. 

Слід також відзначити, що у вітчизняному законодавстві існує два основні визначення поняття 
«арешт» відносно фізичної особи. Так, згідно з Кримінальним кодексом (ст.ст. 60, 101) та Кодексом 
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про адміністративні правопорушення (ст.ст. 24, 32) арешт є одним із видів покарання за вчинене 
правопорушення [2; 3]. Згідно ж із Кримінально-процесуальним законодавством арешт є синонімом 
терміна «взяття під варту» і виступає як запобіжний захід (ст.ст. 149, 155 УПК) [4]. 

Крім того, об’єктом арешту може бути не тільки фізична особа, але і майно – з метою забезпечення 
цивільного позову і можливої конфіскації майна (ст. 126 УПК), або кореспонденція (ст. 187 КПК) [4]. 
Проте дані види арешту виходять за межі теми. 

У межах даного розділу більш детально розглядатиметься адміністративне затримання, а також 
затримання й арешт за підозрою у вчиненні злочину. 

 
Арешт (взяття під варту) – це запобіжний захід, який застосовується до підозрюваного, об-

винуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства 
або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну дія-
льність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень [4]. 

Адміністративне затримання полягає в короткочасному обмеженні волі правопорушників та 
пов’язане з примусовим утриманням їх протягом встановленого законом терміну в спеціальних 
приміщеннях ОВС [3, с.867]. Адміністративне затримання може застосовуватися з метою: припи-
нення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу; встановлення особи; 
складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на 
місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов’язковим; забезпечення своєчас-
ного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопо-
рушення. 

Затримання підозрюваного у вчинені злочину є «заходом процесуальному примусу, суть якого 
полягає в тому, що ця особа на короткий строк поміщається в спеціальне приміщення для тримання 
затриманих (ізолятор тимчасового тримання)... з метою з’ясування причетності особи до вчинення 
злочину і вирішення питання про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту» 
[5, с. 169]. 

Попри досить чітке визначення терміна «затримання», більш ґрунтовний аналіз діючого зако-
нодавства дозволяє виявити серйозні розбіжності і протиріччя. Так, з одного боку, у Кримінально-
процесуальному кодексі вказані підстави для затримання (див. п. 2.2.1 цього розділу), а з іншого – 
затримання можливе лише після прийняття рішення про порушення кримінальної справи [5, 323]. 
Це пов’язано з тим, що діючий КПК розрізняє затримання в кримінально-процесуальному поряд-
ку та фізичне затримання [5, 323]. Як наслідок, такі дії працівників міліції як захоплення особи, її 
доставлення до відділу міліції, з’ясування обставин правопорушення, його правова кваліфікація – не 
вважаються затриманням, бо з юридичного погляду затримання починається лише після складання 
протоколу про затримання [6, с.105]. 

Подібне трактування затримання, на нашу думку, не співпадає з положеннями Європейської 
конвенції з прав людини та позицією Європейського суду з прав людини, який при вирішенні пи-
тання про порушення ст. 5 ЄКПЛ, завжди враховує момент фактичного затримання особи [7]. 

Розмежування фактичного та процесуального затримання має негативні наслідки, зокрема: ста-
тус фактично затриманої особи («доставлений», «запрошений», «захоплений») не врегульовано на 
законодавчому рівні; відсутні юридичні гарантії захисту її прав та свобод; законодавчо не визначений 
термін доставлення (супроводження), яке, як свідчить практика, може тривати декілька годин і навіть 
діб. Усе це, в свою чергу, створює підґрунтя до значних зловживань з боку працівників міліції стосов-
но фактично затриманої особи. 

Ця відмінність між «кримінально-процесуальним» та «фактичним затриманням» створена 
штучно та не ґрунтується ані на загальних принципах захисту права на свободу, ані на точному 
тлумаченні закону. В принципі позбавлення волі починається з моменту, коли особа змушена пере-
бувати під контролем агента держави. Виконання чи невиконання будь-яких формальностей щодо 
акту позбавлення волі не змінює правової природи позбавлення волі. Тому особа має вважатися 
затриманою й набувати усіх прав затриманого з моменту, коли вона дійсно позбавлена волі, а не то-
ді, коли агент держави захоче чи зможе виконати необхідні формальності [8, с.63]. 
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У межах даного розділу пропонується розглядати затримання, як акт позбавлення волі особи 
за підозрою у вчиненні правопорушення. При цьому не буде мати значення, яким терміном воно 
позначається у національному законодавстві (фактичне або фізичне затримання, доставлення, захоп-
лення, затримання у процесуальному порядку тощо). З цієї позиції аналізуватиметься його правова 
регламентація в міжнародному праві та національному законодавстві. 

2. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАТРИМАННЯ Й АРЕШТУ 

2.1. МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 

Якнайповніший перелік підстав для позбавлення волі особи міститься в ст. 5 ЄКПЛ [9]. Дана 
стаття гарантує право на свободу і недоторканність особи. Вона не просто декларує право не бути 
підданим свавільному позбавленню волі (затриманню, арешту, ув’язненню, утриманню під вартою), 
але включає опис конкретних гарантій для особи, позбавленої волі. В чотирьох частинах цієї статті 
містяться умови, за наявності яких позбавлення волі може вважатися правомірним. 

У частині 1 статті 5 Конвенції сформульовано загальне правило про захист права на свободу і 
недоторканність особи. Частини 2 і 3 статті 5 Конвенції передбачають ряд мінімальних гарантій, які 
повинні забезпечуватися кожному заарештованому. Частина 4 регламентує умови перегляду вже за-
стосованого позбавлення волі, так звану процедуру «habeas corpus». Кожне з гарантованих прав у 
частинах 2, 3 і 4 Конвенції є самостійними, і порушення кожного з них може привести до визнання 
арешту або затримання незаконним, необґрунтованим або свавільним. Частина 5 статті 5 Конвенції 
передбачає право на компенсацію у разі порушення будь-якого з прав, гарантованих частинами 1–4 
статті 5 Конвенції. 

Слід також відзначити, що гарантії статті 5 Конвенції торкаються і тих, хто позбавлений волі у 
зв’язку з кримінальним переслідуванням і тих, хто позбавлений волі за іншими підставами. У разі, 
коли причина позбавлення волі – кримінальне переслідування, може йтися про дві ситуації: 

– після виголошення звинувачувального вироку судом (стаття 5 частина 1 пункт (a); 
– до виголошення вироку (всі інші частини статті). Така непропорційність легко пояснюється: 

особа, яка знаходиться під вартою до виголошення вироку, особливо на самому початку розсліду-
вання, найуразливіша й піддана потенційному свавіллю з боку властей. Права, що гарантуються 
особі, яка знаходиться під вартою і не визнана винною за судовим вироком, повинні забезпечуватися 
найбільш ретельно. 

Крім загального правила про захист права на свободу – «ніхто не може бути позбавлений сво-
боди інакше як у встановленому законом порядку» – дана норма передбачає вичерпний перелік під-
став, коли арешт (затримання) може вважатися здійсненим відповідно до вимог Конвенції. Згідно з 
цим переліком обґрунтованими вважаються: 

a) законне утримання під вартою особи, засудженої компетентним судом; 
b) законне затримання або взяття під варту (арешт) особи за невиконання винесеного відповід-

но до закону рішення суду або з метою забезпечення виконання будь-якого зобов’язання, передба-
ченого законом; 

c) законне затримання або взяття під варту особи, проведене з тим, щоб вона з’явилася перед 
компетентним органом за обґрунтованою підозрою у вчиненні правопорушення або в разі, коли є 
достатні підстави вважати, що необхідно запобігти вчиненню нею правопорушення чи перешкодити 
їй втекти після його вчинення; 

d) взяття під варту неповнолітньої особи на підставі законної постанови для виховного нагляду 
або її законне взяття під варту, проведене з тим, щоб вона з’явилася перед компетентним органом; 

e) законне взяття під варту осіб з метою запобігання поширенню інфекційних захворювань, а 
також законне взяття під варту психічнохворих, алкоголіків, наркоманів або бродяг; 

f) законне затримання або взяття під варту особи з метою запобігання її незаконному в’їзду в 
країну або особи, проти якої вживаються заходи щодо її вислання або видачі. 
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При описі підстав позбавлення волі стаття 5 Конвенції звертається до поняття законності. В цій 
нормі вживаються два формулювання, пов’язані з поняттям законності: перша – «в порядку, перед-
баченому законом»; друга – «законне затримання або взяття під варту». При цьому поняття «закон-
ності» в Конвенції не розкривається. Проте, Європейський суд у ході своєї діяльності виробив чіткий 
підхід до визначення цього поняття. Даний підхід полягає в тому, що, хоча частина 1 статті 5 вимагає, 
щоб арешт або взяття під варту проводилися на підставі внутрішнього законодавства, останнє має 
відповідати як мінімум двом якісним критеріям. Норма внутрішнього законодавства, що регламен-
тує правила позбавлення людини свободи, повинна бути: 

(а) доступною; 
(б) точно сформульованою [10, c.198]. 
Без дотримання цих умов не можна розглядати норму як такий закон, який буде взятий до уваги 

Європейським судом. 
При трактуванні поняття «у встановленому законом порядку» слід визнати, що в цілому ця ви-

мога має дуже формальний характер, тобто перевірці може піддаватися тільки дотримання фор-
мальної процедури позбавлення людини волі. Проте в даний час судова практика дає можливість 
ставити під сумнів чисто формальний підхід до визначення цих питань, оскільки сам закон, що визна-
чає процедуру та умови арешту, має бути «законним». Іншими словами, якщо національним законом 
передбачено те, що не вкладається в розуміння «законного» з погляду основних принципів Конвенції, 
то такий арешт не можна вважати законним, навіть якщо він не містить ніяких порушень згідно з внут-
рішнім законодавством. 

Проте «законність» утримання під вартою відповідно до внутрішньодержавних законів є най-
важливішим, але не завжди вирішальним елементом. Суд повинен також переконатися, що утри-
мання під вартою в даний період не суперечить меті параграфа 1 статті 5, а саме недопущенню сва-
вільного позбавлення людини волі без достатніх на те підстав. Більше того, Суд повинен перекона-
тися, чи відповідають самі внутрішньодержавні закони Конвенції, у тому числі вираженим або таким, 
що малися на увазі в ній, загальним принципам [10, с.199]. 

У зв’язку з останнім пунктом Суд підкреслює, що в тому, що торкається позбавлення волі, осо-
бливо важливо, щоб дотримувався загальний принцип правової визначеності [10, с.200]. Отже, жит-
тєво важливо, щоб підстави позбавлення волі відповідно до внутрішньодержавного законодавства 
були чітко визначені, щоб застосування самих законів було передбаченим, щоб вони відповідали 
стандарту «законності», встановленому в Конвенції, який вимагає, щоб усі закони були достатньо 
точними для того, щоб будь-яка особа могла – у разі потреби, отримавши відповідну консультацію, – 
передбачити, в максимально можливій за даних обставин мірі, наслідки, які спричинить за собою та 
або інша дія. 

У межах даного розділу більш детально будуть розглянуті правові підстави для позбавлення 
волі, передбачених пунктами «b» і «c» статті 5 ЄКПЛ (див. вище). 

Обидва ці підстави не такі однозначні, як це може видатися на перший погляд. Кожна з них міс-
тить поняття, що вимагають більш детального розгляду. Так, пункт «b» в якості підстави законного 
затримання або взяття під варту (арешт) указує «забезпечення виконання будь-якого зобов’язання, 
передбаченого законом». 

Дану підставу позбавлення волі не слід тлумачити дуже широко, оскільки розширене тлумачення 
може призвести до серйозних зловживань. Європейський суд вважає, що вислів «забезпечити виконання 
будь-якого зобов’язання, передбаченого законом» стосується тільки випадків, коли закон дозволяє 
затримати особу, аби примусити її виконати визначений і конкретний обов’язок, який вона до цього 
часу не виконала. Широке тлумачення призвело б до наслідків, несумісних з поняттям верховенства 
права, з якого вся Конвенція черпає своє натхнення [9, с.84]. 

Пункт (с) безпосередньо стосується діяльності міліції, оскільки дозволяє позбавлення волі у 
зв’язку з кримінальним процесом. Він припускає позбавлення волі, лише коли воно здійснене для 
того, щоб заарештована чи затримана особа постала перед компетентним судовим органом, не-
залежно від того, чи є вона особою, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні правопорушен-
ня, або особою, щодо якої є підстави вважати за необхідне запобігти вчиненню нею правопо-
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рушення, або особою, щодо якої є підстави вважати, що необхідно перешкодити їй втекти після 
вчинення правопорушення [9, с.89]. 

Пункт (с) має тлумачитися тільки у сполученні з параграфом 3 тієї ж статті, з яким вони скла-
дають одне ціле; параграф 3 передбачає безумовно, що «кожен, кого заарештовано або затримано 
згідно з положеннями параграфа 1(с) цієї статті, має негайно постати перед суддею...» і «має право 
на судовий розгляд упродовж розумного строку» [9, с.90]; це ясно визначає зобов’язання доставити 
кожного заарештованого чи затриманого в кожному із передбачених параграфом 1(с) випадків до судді 
для вирішення питання про позбавлення волі чи для розгляду справи по суті. 

Таким чином, текст параграфів 1(с) та 3 статті 5 означає, з одного боку, що кожна особа, «якщо є 
розумні підстави вважати за необхідне запобігти вчиненню нею правопорушення», може бути заа-
рештована або затримана тільки «з метою припровадження її до встановленого законом компетент-
ного органу», та – з другого боку, – що коли особу заарештовано або затримано, вона має постати пе-
ред суддею та «має право на судовий розгляд упродовж розумного строку»[9, с.90]. 

«Обґрунтованість» підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії 
від безпідставного арешту й затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції. «Обґрунтована підо-
зра» у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає на-
явність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, 
можливо, вчинила злочин [9, с.96]. 

Зазвичай у якості такого «неупередженого спостерігача» має виступати суд. Здійснюючи затри-
мання особи за підозрою у вчиненні злочину, працівник міліції повинен, фактично, поставити себе 
на місце судді – з його позиції оцінити вагомість підстав для затримання, і лише потім приймати 
рішення здійснювати його чи ні. 

Те, що може бути визнано в якості «обґрунтованої підозри» має бути оцінено на підставі фактів, 
відомих на момент арешту, а не після нього. На цій стаді її не потрібні докази, що злочин було 
вчинено (Brogan and others v. UK, рішення від 29 листопада 1999 р., параграф 53). Також не потрібно 
доводити, що якщо злочин було вчинено, то в його вчиненні винна дана особа. Основним критерієм 
«обґрунтованості підозри» буде виступати «сумлінність підозри». В той же час, слід розуміти, що 
недостатньо лише щирої впевненості та внутрішнього переконання особи, яка розслідує злочин, – 
мають існувати об’єктивні підстави, які б виправдовували затримання або арешт. Мета допиту під 
час затримання за статтею 5 § 1(с) полягає у тому, щоб сприяти кримінальному розслідуванню шляхом 
підтвердження чи спростування певної підозри, яка є підставою для арешту. 

Хоча розумні підстави згідно з ч.1 (с) статті 5 Конвенції дозволяють здійснювати затримання й 
у випадку, коли необхідно запобігти вчиненню особою правопорушення або її втечі після його вчи-
нення, затримання, здійснене на цій підставі, завжди підлягає ретельному дослідженню з метою 
встановлення, чи дійсно були чинники, які обумовили дане затримання. Це право є не більше ніж засіб 
запобігання конкретному злочину [Guzzardi v. Italy, рішення від 6 листопада 1980 р., параграф 102]. 
Ця підстава не дає права використовувати затримання для полегшення роботи слідчих органів. 
Також вона не дає дозволу застосовувати заходи загальної превенції, спрямовані на одну особу 
чи групу людей лише на підставі того, що він або вона мають схильність до вчинення злочинів. 

Крім фактичної сторони, для «обґрунтованої підозри» у значенні статті 5 § 1(с) потрібно, щоб 
можна було розумно вважати, що зазначені обставини охоплюються однією із статей Кримінального 
кодексу, які визначають злочинну поведінку. Таким чином, вочевидь не може бути «обґрунтованої 
підозри», якщо дії чи обставини, що ставляться в провину затриманому, не складали злочину в той 
час, коли вони мали місце. 

Важливо ще раз зазначити, що підставою затримання особи має бути підозра у вчиненні кон-
кретного злочину, а не будь-якого злочину взагалі. Саме не розуміння цього важливого положення 
досить часто призводить до підставного позбавлення волі, коли особу затримують та доставляють до 
підрозділу міліції бо, на думку правоохоронця, вона веде себе підозріло. У значній кількості випадків 
така підозра ґрунтується не на фактичних даних, а лише на «професійній інтуїції» правоохоронця, яка є 
поганим доказом у суді, у разі розгляду справи про незаконне затримання. Доречним буде зазначити, що 
практика обвинувачувальних вироків відносно працівників міліції за незаконне затримання поступово 
набирає обертів в Україні. 
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Посилення відповідальності працівників міліції за незаконні дії вимагає більш суворого дотри-
мання норм чинного законодавства, яке регламентує, в тому числі й процедури затримання та арешту. 

2.2. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

2.2.1. Підстави затримання за підозрою у вчиненні злочину 

Як уже зазначалося, національне законодавство розрізняє терміни «адміністративне затримання» 
та «затримання за підозрою у вчиненні злочину». 

Підстави затримання за підозрою у вчиненні злочину передбачені ст. 106 УПК України. Так, 
особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбав-
лення волі, може бути затримано лише при наявності однієї з таких підстав: 

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

злочин; 
3) коли на підозрюваному або на його одязі, 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, коли ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного 
місця проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного [4]. 

На жаль, на практиці працівники міліції не дуже часто застосовують ст. 106 КПК, як правову 
підставу для затримання особи. Більш популярною є ст. 115 КПК, яка передбачає затримання особи 
на підставі постанови слідчого. Це обумовлено низкою причин: 

– по-перше, ст. 106 встановлює досить жорсткі рамки, які є гарантією проти свавільного затри-
мання. Тобто затримати особу лише за внутрішнім переконанням працівника міліції у її причетності 
до вчинення злочину, посилаючись на зазначену статтю неможливо. І хоча ст. 115 є бланкетною но-
рмою, бо передбачає затримання особи за підставами і в порядку, передбаченими ст.ст. 106, 106-1 і 
107 КПК, її застосування є більш поширеним. Популярність зазначеної статті серед оперуповнова-
жених працівників міліції обумовлена тим, що затримання на її підставі перекладає весь тягар від-
повідальності, у разі його незаконності, з оперуповноваженого, який його фактично здійснює, на 
плечі слідчого, який виносить постанову про затримання; 

– по-друге, існує певна юридична колізія, яка блокує застосування ст. 106 навіть у випадках, 
коли є безперечні підстави для затримання особи – її, наприклад, застали під час вчинення злочину. 
Так, згідно з ч.2 статі 149 КПК, затримання розглядається в якості тимчасового запобіжного заходу, 
але ж будь-який запобіжний захід може бути застосований лише після порушення кримінальної 
справи. Така на перший погляд безглузда ситуація має досить серйозні наслідки, коли працівник мі-
ліції, який затримав злочинця під час вчинення злочину, мусить давати пояснення в прокуратурі, 
виправдовуючи свої дії. 

Діючий Кримінально-процесуальний кодекс України містить ще одну норму, яка дозволяє за-
тримати особу на підставі постанови суду – ст. 165-2. Згідно з ч.2. при наявності підстав для обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, орган дізнання, слідчий вносить за згодою прокурора 
подання до суду. Якщо в поданні порушується 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 (ч.3. ст. 165-2). 

Перевага зазначеної норми в порівнянні з іншими полягає в тому, що здійснюючи затримання 
особи на підставі рішення суду, працівники міліції повністю захищають себе від будь-яких обвину-
вачень в незаконності своїх дій. Європейський суд з прав людини при розгляді справи за ст. 5 ЄКПЛ 
(незаконне позбавлення волі) у значній більшості випадків не ставить під сумнів законність затри-
мання при наявності відповідного рішення національного суду. Проте, слід зазначити, що в право-
охоронних органах практика затримання на підставі постанови суду майже не існує. 

Відповідно до ст. 1 Положення «Про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у 
вчиненні злочину» затримання здійснюється з метою з’ясування причетності затриманого до злочину 
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і вирішення питання про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
[11]. Сьогодні ж склалася практика, коли працівники міліції намагаються протягом трьох діб 
довести не причетність, а вину особи у вчиненні того чи іншого злочину, перебираючи на себе 
функції суду. Нерозуміння справжньої мети затримання призводить до того, що встановлений за-
коном строк досудового слідства вони намагаються стиснути з 2-х місяців до 3-х діб. Подібне при-
скорення процесу дуже часто призводить до застосування протизаконних методів, бо зібрати всі 
необхідні докази на підтвердження вини особи у такий короткий термін майже неможливо. 

2.2.3. Підстави адміністративного затримання 

Згідно зі ст. 260 КУпАП адміністративне затримання може застосовуватися з метою: 
• припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу; 
• встановлення особи; 
• складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання 

його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов’язковим; 
• забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про 

адміністративні правопорушення [12]. 
Очевидно, що однією з підстав адмінзатримання є припинення адміністративних правопорушень. 

Проте, внаслідок недостатньо чітких формулювань низки статей Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, не завжди є можливим визначити, в чому саме полягає те або інше правопорушення. 

Так, стаття 178 КпАП передбачає можливість затримання особи за появу в громадських місцях 
у п’яному вигляді. Для прикладу подаємо тлумачення даної статті, що міститься в науково-практич-
ному коментарі до Кодексу України про адміністративні правопорушення [3, с.571], у п.8 сказано, що: 
«особливість об’єктивної сторони цього правопорушення полягає в тому, що особа перебуває в громад-
ському місці не просто в п’яному вигляді, а й у такому, що ображає людську гідність і громадську 
мораль, зокрема, якщо ...особа повністю або в значній мірі втратила орієнтування (безцільно стоїть 
на місці або також безцільно пересувається з місця на місце)» [переклад авт.]. При всій повазі до колег, 
зауважимо, що за даною підставою можна затримати будь-яку особу, яка не зможе дати чітких пояснень 
про причини свого стояння в певному місці або про причини свого переміщення в просторі. 

Крім того, формулювання статті містить дуже абстрактні поняття «людська гідність» та «гро-
мадська мораль», яким дуже складно дати правову оцінку. Внаслідок цього, при оцінці конкретної 
поведінки, працівник міліції повинен спиратися не на чітко визначені правові норми, а на свою власну 
уяву про існуючі в суспільстві норми моралі. 

Не менш розпливчасто звучить і формулювання ст. 185 КпАП, яка регламентує відповідальність 
за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського фо-
рмування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. Не зовсім 
зрозуміло, в чому саме має полягати законна вимога або розпорядження? І чи не мав законодавець 
на увазі, що будь-яке розпорядження або вимога працівника міліції є апріорі законними? На жаль, 
часто така вимога звучить досить лаконічно: «Пройдьомте». Відмова ж трактується як злісна непокора. 

Така невизначеність законодавчих норм призводить до того, що досить часто правоохоронець 
опиняється у спірній ситуації, розмірковуючи, чи достатньо в нього підстав для здійснення за-
тримання. В той же час, надто широке тлумачення положень зазначених статей призводить до знач-
них зловживань. 

2.2.4. Підстави взяття під варту 

На відміну від затримання особи, арешт може здійснюватися лише на підставі судового рішення 
(ст. 29 Конституції України, ст. 14 КПК), і тільки після порушення кримінальної справи [13; 4]. 

Згідно зі ст. 148 КПК арешт належить до запобіжних заходів і застосовується до підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства 
або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну дія-
льність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень. 
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При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім обставин, зазначених у 
статті 148 цього Кодексу, враховуються тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвину-
вачується особа, її вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання 
та інші обставини, що її характеризують (ст. 150 КПК). 

Тлумачення практики застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту було надано 
відповідною постановою Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. №4 «Про практику за-
стосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання 
під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» [14]. Хотілося б звернути увагу на ряд поло-
жень, які на нашу думку, слід враховувати працівникам міліції при вирішенні питання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту: 

• взяття під варту є найбільш суворим запобіжним заходом, у зв’язку з чим він обирається лише 
за наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи, передбачені ст. 149 КПК, 
можуть не забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим процесуальних обов’язків, що ви-
пливають із ч. 2 ст. 148 КПК, і його належної поведінки; 

• взяття під варту на стадіях дізнання і досудового слідства застосовується лише у випадку, ко-
ли особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено пока-
рання у вигляді позбавлення волі (ч. 1 ст. 155 КПК), і коли є достатні підстави вважати, що ця особа 
може ухилитися від слідства й суду або виконання процесуальних рішень, перешкоджати встанов-
ленню істини у справі чи продовжувати злочинну діяльність (ч. 2 ст. 148 КПК); 

• у разі, коли особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом пе-
редбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше трьох років, взяття під варту 
допускається лише у виняткових випадках (ч. 1 ст. 155 КПК). Такими є випадки, коли на підставі 
наявних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні 
заходи не забезпечать належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого. Це можливо, наприклад, 
коли особа не має постійного місця проживання, зловживає спиртними напоями чи вживає наркоти-
чні засоби, продовжує вчиняти злочини, підтримує соціальні зв’язки негативного характеру, пору-
шила умови запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, раніше ухилялася від слідства, 
суду чи виконання судових рішень або ж коли особу підозрюваного взагалі не встановлено. Винят-
ковість даного випадку має бути обґрунтована у поданні про обрання запобіжного заходу і в поста-
нові судді; 

• суди не повинні брати до провадження подання, внесені відповідно до ст. 165-2 КПК, якщо на 
порушення ч.2 цієї статті вони не були погоджені з прокурором, або той із ними не погодився, або з 
подання не зрозуміло, який саме прокурор (його посада і прізвище) дав згоду; 

• у розгляді подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту участь проку-
рора, а також підозрюваного, обвинуваченого, щодо якого надійшло подання, є обов’язковою. Неяв-
ка захисника чи законного представника підозрюваного, обвинуваченого не перешкоджає розгляду по-
дання, якщо їм було повідомлено про його час і місце; 

• розглядаючи подання, суддя з’ясовує, чи є підозра у вчиненні особою злочину або обвинува-
чення останньої обґрунтованими, тобто чи є в розпорядженні органу дізнання, слідчого встановлені 
у визначеному законом порядку достатні дані, що свідчать про наявність ознак злочину, вчиненого 
саме цією особою (ними можуть бути заяви й повідомлення про злочин, явка з повинною, документи, 
складені за результатами оперативно-розшукової діяльності, протоколи слідчих дій, висновки експертиз 
тощо); 

• при розгляді подання про взяття під варту суддя не вправі досліджувати докази, давати їм 
оцінку, в інший спосіб перевіряти доведеність вини підозрюваного, обвинуваченого, розглядати й 
вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінальної справи по суті. 
Досліджуються також обставини, які відповідно до ст. 150 КПК мають бути враховані при обранні 
запобіжного заходу: вік підозрюваного, обвинуваченого, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, 
вид діяльності, місце проживання. З’ясовуються дані про попередні судимості, соціальні зв’язки 
особи, її схильності (чи вживає наркотики, алкогольні напої тощо), спосіб життя, поведінку під час 
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провадження в цій або іншій кримінальній справі (чи не ухилялася раніше особа від слідства, суду 
або виконання судових рішень, чи не вчинювала злочини проти правосуддя); 

• дослідженню підлягають і відомості, що вказують на існування чинників, обставин чи мораль-
них цінностей, які можуть свідчити про те, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на волі, 
не порушуватиме покладених на нього процесуальних обов’язків та не займатиметься злочинною ді-
яльністю; 

• може бути з’ясовано питання про фінансові можливості підозрюваного, обвинуваченого чи 
інших осіб щодо внесення застави та визначено її розмір, який міг би забезпечити належну процесу-
альну поведінку підозрюваного, обвинуваченого; 

• суди мають дотримувати вимог щодо змісту постанови про обрання запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту, передбачених ч. 2 ст. 165-1 КПК. У мотивувальній частині цієї постанови, 
зокрема, зазначаються підстави для обрання такого заходу, мотивується висновок про їх наявність, 
наводяться аргументи на користь того, що підозрюваний, обвинувачений може ухилятися від слідства 
й суду чи від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або 
продовжувати злочинну діяльність і що застосування більш м’яких, ніж узяття під варту, запобіжних 
заходів може не забезпечити його належної процесуальної поведінки. Якщо цей захід застосовується у 
справі про злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 
трьох років включно, в постанові має бути зазначено, чому даний випадок є винятковим. У ній також 
наводяться мотиви, з яких суд не погодився з висунутими під час розгляду подання доводами підо-
зрюваного, обвинуваченого, захисника чи законного представника. 

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо непо-
внолітнього, суди мають керуватися ст. 434 КПК, згідно з якою до такої особи зазначений запо-
біжний захід може застосовуватись у виняткових випадках, коли це зумовлено тяжкістю злочи-
ну, у вчиненні якого вона обвинувачується, за наявності підстав та в порядку, передбачених 
статтями 148, 150, 155 КПК. Крім запобіжних заходів, перелічених у ст. 149 КПК, до цієї особи 
може бути застосований один із заходів, передбачених ст. 436 КПК, – передача під нагляд батьків, 
опікунів чи піклувальників, а якщо вона виховується в дитячій установі, – під нагляд адмініст-
рації цієї установи. 

Про затримання і взяття під варту неповнолітнього обов’язково сповіщаються його батьки чи 
особи, що їх замінюють (ч.2 ст. 434 КПК). 

Аналіз міжнародних нормативно-правових актів свідчить про те, що у світовій практиці все ча-
стіше застосовуються запобіжні заходи, альтернативні взяттю під варту. Для прикладу можна навести 
наступні цитати: 

– утримання під вартою осіб, які очікують судового розгляду, не повинно бути загальним прави-
лом, але звільнення може ставитися в залежність від представлення гарантій явки в суд, явки на судовий 
розгляд у будь-якій іншій його стадії та, у разі потреби, явки для виконання вироку [15]; 

– попередн. взяття під варту використовується в судочинстві по кримінальних справах як край-
ній захід за умови належного врахування інтересів розслідування передбачуваного правопорушення і 
захисту суспільства і жертви [16]; 

– з метою забезпечення більшої гнучкості відповідно до характеру і ступеня тяжкості правопору-
шення, особи і біографії правопорушника, а також з інтересами захисту суспільства і щоб уникнути не-
виправданого застосування тюремного ув’язнення система кримінального правосуддя повинна перед-
бачати широкий вибір заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням, від досудових до післясудових 
заходів [16]. 

Комітет ООН із прав людини вважає, що затримання до судового розгляду має використовувати-
ся лише у випадках, коли воно є законним, розумним і необхідним. Затримання може бути необхід-
ним, якщо воно диктується необхідністю недопущення втечі, внесення яких-небудь змін у свідчення 
свідків або повторення злочинів, або коли особа, якої воно стосується, є безперечною і серйозною за-
грозою для суспільству, яку не можна запобігти ніяким іншим чином [17]. 
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3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ 

3.1 ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ У ЄКПЛ 

Міжнародні нормативно-правові акти не містять конкретних вказівок, щодо тривалості проце-
суальних строків затримання або арешту. Згідно з частиною 3 ст. 5 ЄКПЛ: «Кожен, кого заарешто-
вано або затримано згідно з положеннями підпункту (с) пункту 1 цієї статті, має негайно постати 
перед суддею чи іншою службовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і має пра-
во на судовий розгляд упродовж розумного строку або на звільнення до початку судового розгляду. Таке 
звільнення може бути обумовлене гарантіями явки на судове засідання» [9, c.23]. 

Як можна побачити, ч.3. ст. 5 містить два поняття, пов’язані із тривалістю процесуальних строків, 
а саме «негайно» та «розумний строк». 

Поняття «негайно» 

Європейський суд виробив підходи до визначення «негайності», які, мабуть, наділяють держави 
великими дискреційними можливостями, ніж це випливає з тексту частини 3 статті 5. Так, у справі 
Brogan and others Суд відзначив: той факт, що ув’язненому не пред’явлено звинувачення, або те, що 
він не з’явився перед судом, само по собі не є порушенням першої частини пункту 3 статті 5. Пору-
шення частини 3 статті 5 не виникне, якщо затримана особа буде негайно звільнена до того, як 
могла б бути здійснена яка-небудь судова перевірка затримання. Якщо затриманий не звільнений 
негайно, він одержує право негайно бути доставленим до судді або іншої посадової особи, наділеної 
судовою владою (див. рішення у справі de Jong, Baljet and van den Brink від 22 травня 1984 р., п. 52). 

Приписування триваючому ув’язненню важливості внаслідок специфічних рис справи, які до-
зволяють виправдати тривалий період утримання під вартою без слухання в суді або іншому судо-
вому органі, було б занадто широкою інтерпретацією терміна «негайно». Подібна інтерпретація 
стала б серйозним ослабленням процесуальних гарантій параграфа 3 статті 5 на шкоду обвинува-
ченому і спричинила б негативні наслідки, які серйозно підривають саму сутність права, що охоро-
няється даною статтею (Рішення від 18 січня 1978 р., параграфи 212–22, Рішення від 29 листопада 
1999 р., параграфи 55–59, X v. Netherlands, рішення від 6 жовтня 1966 р., без параграфа). 

Гарантії частини 3 статті 5, на нашу думку, полягають у тому, що після доставлення до судді 
останній, здійснюючи незалежну судову владу, повинен визначити, чи було затримання особи об-
ґрунтованим або ж затриманого слід негайно звільнити. 

Слід також звернути увагу на той факт, що ні слідчі, до яких доставляються обвинувачені, ні 
прокурори, які схвалюють ордер на затримання, не можуть розглядатися як «посадові особи, наді-
лені судовою владою» за смислом пункту 3 статті 5 Конвенції (див. справу H.B.v. Switzerland від 5 
квітня 2001 г.). 32 

Поняття «розумний строк» 

Будь-яка особа, що притягається до кримінальної відповідальності, має право на те, щоб її 
справа була розглянута в розумний термін. Тим більше таке право є в особи, яку власті тримають 
під вартою до того, як судовий орган визнає її винною. Дане право слід тлумачити як презумпцію 
звільнення до суду. 

Попереднє утримання під вартою не повинно ставати фактичним відбуванням покарання до ви-
року суду, що знаходилося б у прямому протиріччі з гарантіями презумпції невинуватості, закріп-
леними частиною 2 статті 6 Конвенції. 

З цього питання Комісія відзначила, що тривалість попереднього ув’язнення може розрізня-
тися залежно від характеру злочину і передбаченого та очікуваного покарання. Проте, при ви-
значенні співвідношення між покаранням і тривалістю ув’язнення необхідно враховувати пре-
зумпцію невинуватості, гарантовану пунктом 2 статті 6 Конвенції. Якщо тривалість ув’язнення 
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дорівнюватиме тривалості очікуваного покарання за вироком суду, принцип презумпції невину-
ватості буде порушений [10, с.227]. 

Стаття 5, яка починається з підтвердження права кожного на свободу і особисту безпеку, далі 
вказує на обставини та умови, за яких можуть бути зроблені винятки з цього принципу, зокрема, з 
метою захисту публічного порядку, що вимагає караності злочину. Отже, головним чином у світлі 
факту тримання особи, стосовно якої ведеться розслідування, під вартою, національні суди, а мож-
ливо, згодом і Європейський Суд, мають визначити, чи перевищив розумну межу той час, який об-
винувачений відбув в ув’язненні, до моменту винесення судового рішення, тобто особа зазнала більшої 
шкоди, що могла, враховуючи обставини справи, розумно очікуватися від особи, яка передбачалась 
невинуватою. 

Іншими словами, відповідно до пункту 3 статті 5 попереднє ув’язнення обвинувачених не повин-
но продовжуватися за межі розумного терміну. Попереднє взяття під варту не повинно наперед пе-
редбачати обвинувальний вирок або бути «формою його очікування» і може застосовуватися тільки 
в строго необхідних випадках для припинення продовження вчинення злочину, а також для запобігання 
ухилення від явки в суд та інших форм протидії правосуддю, наприклад, дії на свідка (Wemhoff v. 
Germany, рішення від 27 червня 1968 р., параграф 2, 5). 

Перш за все, слід мати на увазі, що має бути дотриманий термін, встановлений внутрішнім пра-
вом держави, якщо національним законодавством передбачені більш високі стандарти, вони не можуть 
бути пониженими застосуванням норм Конвенції. 

3.2. СТРОКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ 

Чинним законодавством України передбачено різні строки адміністративного затримання 
(ст. 263 КпАП, ст. 11 Закону «Про міліцію») [12;18]. За загальним правилом воно може тривати не 
більше трьох годин (ч.1 ст. 263 КпАП), але у виняткових випадках, у зв’язку з особливою потребою 
законами України може бути встановлено інші строки. Так, зокрема: 

– осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний ко-
рдон України в необхідних випадках – для встановлення особи і з’ясування обставин правопору-
шення – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокуророві протягом двадцяти чотирьох 
годин з моменту затримання, або на строк до десяти діб із санкції прокурора, якщо правопорушни-
ки не мають документів, що посвідчують їх особу; 

– осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин для встанов-
лення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних 
засобів і психотропних речовин та їх дослідження може бути затримано до трьох діб з повідомлен-
ням про це письмово прокуророві протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на 
строк до десяти діб із санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посвід-
чують їх особу; 

– осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі 
працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимог праців-
ника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку в Збройних силах України, може 
бути затримано до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органу 
внутрішніх справ; 

До розгляду суддею справи може бути затримано також осіб, які незаконно перетнули або зро-
били спробу незаконно перетнути державний кордон України, вчинили злісну непокору законному 
розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби 
України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордо-
ну, порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій 
або проявили неповагу до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях. Іноземців та осіб без 
громадянства, які порушили правила перебування в Україні і транзитного проїзду через територію 
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України, може бути затримано до розгляду справи суддею або посадовою особою органу Державної 
прикордонної служби України. 

П.5 ст. 11 Закону України «Про міліцію» містить деякі уточнення щодо строків затримання, 
зазначених у ст. 263 КпАП. Так, наприклад, осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника 
міліції може бути затримано до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години. Крім того, 
цією ж статтею передбачені й інші підстави та строки адміністративного затримання, зокрема: 

• осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську 
гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли 
завдати шкоди оточуючим або собі, – до передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки 
до місця проживання, а при відсутності таких – до їх витвереження; 

• осіб, яких запідозрено в бродяжництві, – на строк до 30 діб із санкції прокурора; 
• осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на примусове лікування 

від хронічного алкоголізму або наркоманії, – на строк до 3 діб; 
• осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну 

небезпеку для себе та оточуючих, – до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш ніж на 24 
години. 

Таким чином аналіз чинного законодавства України свідчить про можливість тривалого затри-
мання особи без відповідного судового рішення. Так, як уже зазначалося, правопорушників у сфері 
обігу наркотичних речовин можна затримати на строк до 10 діб, а осіб, яких запідозрено у бродяж-
ництві – до 30 діб із санкції прокурору. Але ж зазначені положення вітчизняних нормативних актів 
грубо порушують ст. 5 Європейської конвенції з прав людини. Відповідно до п.4 ст. 5 ЄКПЛ кожен, 
кого позбавлено свободи внаслідок арешту або затримання, має право на судовий розгляд, при якому 
суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затри-
мання є незаконним. 

3.3. СТРОКИ ЗАТРИМАННЯ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ 

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати більше сімдесяти двох годин. 
Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання: 

1) звільняє затриманого, якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, вичерпався встано-
влений законом строк затримання або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених 
частинами першою і другою цієї статті; 

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

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту [4]. 

Якщо у встановлений законом строк для затримання постанова судді про застосування до за-
триманої особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або постанова про звільнення затри-
маного не надійшла до установи досудового ув’язнення, начальник місця досудового ув’язнення 
звільняє цю особу, про що складає протокол і направляє повідомлення про це посадовій особі чи ор-
гану, який здійснював затримання. 

При розгляді правового врегулювання процесуальних строків затримання, слід звернути увагу 
на певні недоліки національного законодавства, на що неоднарозово звертав увагу у своїх доповідях 
Європейський комітет проти катувань. Зокрема йдеться про визначення моменту, з якого почина-
ється строк затримання. Проблема полягає в тому, що термін затримання обчислюється не з момен-
ту фактичного затримання особи, а з моменту доставлення порушника для складання протоколу (ч.5 
ст. 263 КпАП). Законом зовсім не врегульовано тривалість часу з моменту фактичного затри-
мання особи до її доставлення у відділення міліції. Єдине посилання на термін доставлення по-
рушника можна знайти у ст. 259 КпАП. У частині 6 цієї статті сказано, що доставлення порушника 
має бути проведено в можливо короткий строк. Але таке абстрактне формулювання є передумовою 
для значних зловживань бо, як свідчать результати соціологічних дослідженнь, саме у період між 
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фактичним затриманням і складанням протоколу про затримання трапляється найбільша кількість 
випадків застосування незаконного насильства з боку працівників міліції. 

Аналіз практики Європейського суду свідчить про те, що моментом затримання треба вважати 
момент, після якого особа втрачає можливість діяти на свій розсуд. Таким чином, навіть якщо особа 
примусово залишається в кабінеті слідчого для «бесіди», – з цього моменту затримання вже почалося. 
Можна навести багато прикладів, коли адвокатів не допускають до підзахисних, які протягом кіль-
кох годин утримуються в підрозділі міліції, посилаючись на те, що слідчий просто розмовляє з ними, 
опитує їх або допитує в якості свідків і, відповідно, підстав до залучення адвокатів немає. Подібні 
випадки є результатом нерозуміння справжнього моменту затримання. 

Зрозуміло, що якщо працівник міліції запрошує особу до райвідділу міліції для того, щоб отрима-
ти від неї необхідну для слідства інформацію, то немає підстав негайно вважати, що було застосоване 
затримання. Проте, якщо зазначена особа категорично відмовляється від дачі свідчень і протестує 
проти утримування в райвідділі, то можна стверджувати, що в такому разі йдеться про затримання, 
яке необхідно оформити належним чином.   

3.4. СТРОКИ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту 
передувало затримання підозрюваного, – з моменту затримання, та закінчується в день надходження 
справи до суду. У строк тримання під вартою включається час перебування особи на стаціонарному 
експертному дослідженні в психіатричній медичній установі будь-якого типу. У разі повторного 
взяття під варту особи в тій самій справі, а також у приєднаній до неї або виділеній з неї іншої спра-
ви або пред’явлення нового обвинувачення строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням 
часу тримання під вартою, що був раніше (ст. 156 КПК ). 

За загальним правилом, тримання під вартою під час досудового розслідування не повинно 
тривати більше двох місяців. Але, у випадку, коли у зазначений термін розслідування справи закін-
чити неможливо, а підстав для скасування чи заміни запобіжного заходу на більш м’який немає, він 
може бути продовжений: 

1) до чотирьох місяців – за поданням, погодженим із прокурором, який здійснює нагляд за до-
держанням законів органами дізнання і досудового слідства, або самим цим прокурором, суддею 
того суду, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу; 

2) до дев’яти місяців – за поданням, погодженим із заступником Генерального прокурора 
України, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя та прирівня-
них до них прокурорів, або самим цим прокурором у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини, 
суддею апеляційного суду; 

3) до вісімнадцяти місяців – за поданням, погодженим із Генеральним прокурором України, 
його заступником, або самим цим прокурором в особливо складних справах про особливо тяжкі 
злочини, суддею Верховного Суду України. 

У разі закінчення строку тримання під вартою як запобіжного заходу, передбаченого частинами 
першою і другою цієї статті, якщо цей строк не продовжено у встановленому цим Кодексом поряд-
ку, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу з-під варти. 

Начальник місця досудового ув’язнення зобов’язаний негайно звільнити з-під варти обвинува-
ченого, щодо якого постанова судді про продовження строку тримання під вартою на день закін-
чення строків тримання під вартою, передбачених частинами першою, другою і шостою цієї статті, 
не надійшла. При цьому він направляє повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває 
справа, та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за розслідуванням. 

Аналізуючи правове врегулювання строків тримання під вартою, вказаних вище, скрізь призму 
рішень Європейського суду з прав людини, можна звернути увагу на значну різницю в підходах до 
забезпечення права людини на свободу. Так, як уже зазначалося раніше, строк тримання під вартою 
може бути продовжено, якщо немає підстав для скасування чи заміни запобіжного заходу на більш 
м’який (ст. 156 КПК). Проте відповідно до бачення Європейського суду з прав людини, держава 
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повинна навпаки, довести, що є достатні підстави для продовження строку тримання під вартою. 
Так, зокрема, Суд зазначив, що: 

• «Продовження строків тримання під вартою може бути виправдано лише якщо є конкретні 
ознаки того, що цього дійсно вимагають суспільні інтереси, які, незважаючи на презумпцію невину-
ватості, перевищують право поваги до свободи особи» [Smirnova v. Russia, рішення від 24 липня 
2003 р., параграфи 58-61]. 

• «Будь-яка система обов’язкового попереднього ув’язнення сама по собі несумісна зі ч.3 ст. 5 
ЄКПЛ ...коли внутрішнє законодавство передбачає презумпцію стосовно чинників, які мають зна-
чення для продовження строку тримання під вартою ... наявність конкретних чинників, які б пере-
вищували правило поваги до особистої свободи, мають бути переконливо продемонстровані. Крім 
того, Суд переконаний, що обов’язок встановлення таких чинників належить державі. Покладання 
тягаря доказування у таких питаннях на заарештовану особу є рівнозначним скасуванню ст. 5 ЄКПЛ – 
норми, яка робить взяття під варту винятковим відхиленням від принципу свободи особи, яке до-
зволене лише у строго визначених випадках» [Ilijkov v. Bolgaria, рішення від 26 липня 2001 р., пара-
графи 84-85]. 

Якщо ж утримання під вартою продовжується тільки з побоювання, що обвинувачуваний втече 
від правосуддя, його, однак, слід звільнити з-під варти, якщо він надасть відповідні гарантії, що не 
сховається від суду, наприклад, внесе заставу. 

Показники порушення розумного строку: 

1. Складність справи (багатотомна, багатоепізодна, велика кількість потерпілих, свідків і т.п.). 
При цьому складність справи має бути не уявною, а реальною. Так, у справі Kalashnikov v. Russia 
формально в обвинувальному висновку значилося 2,5 тис. потерпілих, проте реально допитано 18 чо-
ловік (Kalashnikov v. Russia, рішення від 15 липня 2002 р., параграф 76). 

2. Поведінка заявника, наявність або відсутність затягування процесу або ознак іншої несумлінної 
поведінки з його боку. 

3. Ведення справи з боку держави – чи не було необґрунтованих відкладень справ, призначення 
експертиз із тривалим їх непроведенням, нез’явлення учасників процесу або, наприклад, відпустка 
судді в той час, як підсудний знаходиться під вартою, і т.п. 

У зв’язку з останнім із перерахованих критеріїв Європейський суд неодноразово відзначав, що 
власті повинні проявляти особливу відповідальність, ретельність при забезпеченні права на розум-
ний термін розгляду справи відносно осіб, які знаходяться в попередньому ув’язненні. Дані критерії, 
що приводяться внутрішньодержавними властями на виправдання затримання особи, мають бути до-
статніми та адекватними (Wemhoff v. Germany, рішення від 27 червня 1968 р., параграфи 5, 16). 

Мотиви продовження утримання під вартою: 

(a) Тяжкість фактів. Наявність, неодноразово підтверджених, серйозних ознак винності, поза 
сумнівом, є важливим чинником, але Суд, як і Комісія, вважає, що само по собі вони не виправдовують 
такого тривалого попереднього ув’язнення. 

(b) Охорона публічного порядку. Суд визнає, що деякі правопорушення через їх особливу тяж-
кість і реакцію на них громадськості здатні спричинити соціальні хвилювання, що виправдовує по-
переднє ув’язнення, принаймні протягом певного часу. Проте його можна вважати явним і достат-
нім тільки тоді, коли воно засновано на фактах, які свідчать, що звільнення ув’язненого дійсно здатне 
порушити публічний порядок або якщо цей порядок знаходиться під реальною загрозою. 

(c) Небезпека тиску на свідків і змови з іншими обвинуваченими у справі. 
(d) Небезпека втечі. Суд нагадує, що небезпеку втечі не можна оцінювати тільки на підставі 

тяжкості покарання; вона повинна оцінюватися на підставі сукупності додаткових даних, які мо-
жуть або підтвердити її наявність, або показати, що вона настільки невелика, що не може виправдову-
вати тривалість попереднього ув’язнення (див. рішення у справі Летельє від 26 червня 1991 р. Серія А, 
т. 207, з. 19, п. 43).   
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4. ПРАВА ЗАТРИМАНИХ ТА ЗААРЕШТОВАНИХ 

Комітет проти катувань (CPT) приділяє особливу увагу трьом правам тих осіб, яких затримала 
поліція: 1) праву особи повідомити про факт свого затримання третю сторону за власним ви-
бором (члена родини, друга, консульство), 2) праву доступу до адвоката і 3) праву вимагати ме-
дичного обстеження лікарем за власним вибором (додатково до медичного обстеження, яке здійс-
нюється лікарем, що його запросили поліцейські органи). Комітет вважає, що ці права є трьома основ-
ними гарантіями проти жорстокого поводження із затриманими особами, і вони мають 
застосуватися від самого початку затримання, незалежно від того, як таке затримання визнача-
ється у відповідній правовій системі (затримання, арешт і т. п.) [19, с.12]. 

Особи, яких затримала поліція, повинні бути негайно поінформовані про свої права, зокрема 
про ті, що викладені в попередньому абзаці. Для досягнення цього Комітет вважає доречним від са-
мого початку тримання особи під вартою в поліції регулярно надавати такій особі пам’ятку, в якій 
ці права будуть викладені в доступному вигляді. Окрім цього, слід просити особу, якої це стосується, 
підписом підтвердити те, що вона була справді ознайомлена зі своїми правами [19, с.6]. 

Крім того, будь-яка надана державним органам можливість відстрочки здійснення одного з на-
ведених вище прав має бути чітко визначена, а її застосування жорстко обмежене в часі. Що стосу-
ється більш конкретно права доступу до адвоката і вимоги медичного обстеження не тим лікарем, 
якого запросили поліцейські органи, то при системах, де, у виняткових випадках, адвокати та лікарі 
можуть обиратися з попередньо визначених переліків, складених за згодою з відповідною професійною 
організацією, будь-яка відстрочка у здійсненні цих прав, має бути скасована. 

Доступ до адвоката для осіб, яких тримають під вартою в поліції, передбачає право зв’язатися 
з адвокатом та право на візит адвоката (в обох випадках обов’язковою умовою є гарантія конфіден-
ційності переговорів). Так само важливим є право особи на присутність адвоката під час допиту. 

Право на допомогу адвоката має включати право бесідувати з ним віч-на-віч. У принципі, за-
триманому має бути надане право на присутність його адвоката на всіх допитах, що їх проводить 
поліція. Природно, це не має позбавляти поліцію можливості допитати затриманого з невідкладних 
питань за відсутності адвоката (якщо він не може одразу з’явитись) чи виключати заміну адвоката, 
який заважає належному ходу розслідування. 

Комітет визнає, що в окремих випадках для забезпечення інтересів правосуддя існує необхід-
ність протягом певного часу не дозволяти особі, яку тримають під вартою, побачення з її адвокатом. 
Однак це не повинно призводити до повної відмови у праві на адвоката протягом періоду, про який 
ідеться. У подібних випадках слід організувати контакт з іншим незалежним адвокатом, стосовно яко-
го можна бути певним, що він не порушить законні інтереси поліцейського розслідування [19, с.9]. 

Особам, яких тримають у поліції під вартою, закон має надавати право бути оглянутим ліка-
рем. Іншими словами, якщо особа вимагає медичного огляду, лікар має бути викликаний негайно, а 
представники поліції не повинні відсіювати аніякі подібні вимоги. Більш того, право бути оглянутим 
лікарем має включати право затриманого бути оглянутим тим лікарем, на якому він зупинить свій 
вибір (додатково до будь-якого медичного огляду, здійсненого лікарем, якого викликала поліція). 

Усі медичні огляди затриманих поліцією осіб мають проводить так, щоби розмову між затри-
маним і лікарем ніколи не було чутно і також не було видно (окрім випадків, коли сам лікар вимагає 
інакшого) представникам правоохоронних органів. 

Також важливо, щоби всі особи, звільнені з-під поліцейської варти без постання перед суддею, 
мали право безпосередньо вимагати медичного огляду, медичної довідки у/від лікаря, визнаного судо-
во-медичним експертом. 

Враховуючи зазначені вимоги Комітету проти катувань, Верховною Радою України було прийня-
то Закон N 2322-IV від 12.01.2005 [20], яким було внесено зміни до низки законодавчих актів, що 
значно підсилило правовий захист осіб, які затримуються правоохоронними органами або перебува-
ють під вартою. Зокрема, ст. 5 Закону України «Про міліцію» було доповнено положеннями, згідно 
з якими міліція: 
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• негайно, але не пізніше як через дві години після затримання або арешту (взяття під варту) 
осіб повідомляє про їхнє місцеперебування родичам та в разі заявлення усної або письмової вимоги – 
захисникові, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання; 

• у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та іншої допомоги за-
триманим та заарештованим (узятим під варту) особам (ч.5); 

• у разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) особами усної або 
письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них на-
дання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника (ч.6). 

Про заявлення вимоги щодо залучення захисника або про відмову у залученні захисника у про-
токолі затримання або постанові про арешт (взяття під варту) робиться відповідний запис, який 
скріплюється підписом затриманої або заарештованої (взятої під варту) особи (ч.7). 

Крім того, особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції: 
• повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз’яс-

нюється право оскаржувати їх у суді; 
• надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції України, права відмови-

тися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкова-
ному вигляді – роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, за-
триманих або заарештованих (узятих під варту), встановлених законами, у тому числі права за-
хищати свої права та інтереси особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або 
арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень 
до прибуття захисника (ч.8). 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАТРИМАННЯ АБО АРЕШТ 

Законом N 2322-IV від 12.01.2005 [20], який вже згадувався вище, було значно підсилено відпо-
відальність працівників міліції за порушення прав осіб, які затримуються або перебувають під вар-
тою. Так, ст. 5 Закону України «Про міліцію» було доповнено ч. 9, згідно з якою у разі невиконання 
працівниками міліції вимог, встановлених ст. 5 (перелічені вище), особа, права якої були порушені, 
та/або її представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування 
шкоди у встановленому законом порядку. 

Відшкодуванню підлягають у повному обсязі: 
1) заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних дій або бездіяль-

ності працівників міліції; 
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки від них, цінні папери та відсотки від 

них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та 
прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, 
якщо його повернення в натурі та в тому ж стані стало неможливим; 

3) суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданням йому юридичної допомоги; 
4) моральна шкода (ч. 10). 
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії або бездіяльність пра-

цівників міліції завдали моральної втрати громадянинові, моральних страждань, призвели до пору-
шення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації 
свого життя (ч. 11). 

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи 
психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх 
звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків мораль-
ного характеру (ч. 12). 

Працівники органів міліції несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними 
діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом (ч. 13). 
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Стаття 53-1 КПК регламентує обов’язок органу дізнання, слідчого, прокурора і суду вжити 
заходи для відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями. Так, у разі за-
криття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю в діянні складу злочину 
або за недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, а також у разі постановлення виправ-
дувального вироку орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов’язані роз’яснити особі порядок 
поновлення її порушених прав і вжити необхідних заходів до відшкодування шкоди, завданої особі 
внаслідок незаконних засудження, притягнення як обвинуваченого, затримання, застосування запо-
біжного заходу та у разі незаконного продовження виконання призначеного покарання у випадках, 
коли кримінальний закон, який усуває караність діяння, набрав чинності. Підстави і порядок відшкоду-
вання шкоди визначаються законодавством України. 

Діючим законодавством України окрім матеріальної, передбачена й кримінальна відповідаль-
ність за незаконний арешт та затримання (ст. 371 КК). Так, відповідно до ч.1 зазначеної статті заві-
домо незаконне затримання або незаконний привід караються позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або обмеженням волі на 
строк до трьох років. 

Відповідальність за завідомо незаконний арешт або тримання під вартою є більш суворою, 
та відповідно до ч.2. ст. 371 КК карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років 
або позбавленням волі на той самий строк. 

Якщо ж дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, спричинили тяжкі наслід-
ки або були вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, то вони караються 
позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

6. ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ТА АРЕШТУ 

До найбільш типових порушень на етапі затримання та арешту можна віднести: 

1. ПОРУШЕННЯ НА ЕТАПІ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ 

Саме на даному етапі має місце більшість зловживань, пов’язаних з тими або іншими порушен-
нями прав громадян. До таких можна віднести: 

– підміна підстав затримання, коли особа, затримувана за вчинення адміністративного право-
порушення, фактично підозрюється у вчиненні кримінального злочину. В даному разі найчастіше 
співробітники міліції використовують ст. 173. Дрібне хуліганство, ст. 178. Розпивання спиртних на-
поїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у нетверезому вигляді, ст. 185. Злісна непо-
кора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця; затримання особи за пі-
дозрою в бродяжництві до 30 діб при фактичній наявності документів і постійного місця проживання 
(ст. 11 Закону «Про міліцію»); 

– неповідомлення справжніх причин затримання. Часто особа запрошується у відділення міліції 
під якимсь слушним приводом, а лише пізніше вона дізнається про справжні причини затримання. 
(ст. 5 Закон «Про міліцію». Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції 
повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз’яснюється 
право оскаржувати їх у суді); 

– неповідомлення і не роз’яснення прав затриманої особи; 
– відсутність реєстрації затриманої особи у відповідних журналах у підрозділі міліції; 
– застосування заходів фізичного примусу, не викликаних поведінкою затримуваної особи. Досить 

часто відразу після затримання, така особа стає жертвою незаконних методів розкриття злочину, зо-
крема жорстокого поводження, або навіть катувань. 
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2. ПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗАТРИМАНИМ ДОСТУПУ ДО АДВОКАТА: 

– недопуск адвоката – існує практика, коли адвокатів не допускають до підзахисних, які протя-
гом кількох годин утримуються в підрозділі міліції, посилаючись на те, що слідчий просто розмовляє 
з ними, опитує їх або допитує в якості свідків і, відповідно, підстав до залучення адвокатів не має. 

– відмовляння від користування послугами адвоката – ця група порушень відноситься виключ-
но до слідчого. Такий стан справ викликає особливу стурбованість, тому що слідчий діє в рамках 
процесуального закону (не порушує термінів, складає всі необхідні документи і т. ін.), але це все 
робить без належного інформування підозрюваного або звинуваченого (його захисника) та надання 
їм можливості будувати власний захист. Ми вбачаємо в таких діях слідчого намагання максимально 
забезпечити безпроблемне розслідування кримінальної справи, тому що, наприклад, задоволення 
клопотання підозрюваного, звинувачуваного або їх захисника про притягнення до справи свідка, 
спеціаліста, експерта спричиняє додаткові слідчі заходи, що у свою чергу призводить до збільшення 
термінів досудового слідства, появи нових можливостей для всебічного захисту від звинувачень. 

Крім того, досить часто можна спостерігати ситуацію справжньої конкуренції між міліцією та 
адвокатурою за можливість захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві у якості 
підозрюваних та обвинувачених. З боку міліції це проявляється у пропозиції «власних послуг» підо-
зрюваним за певну суму «переписати» рапорт, протокол, «сприяти» у вирішенні питання про непо-
рушення кримінальної справи. У разі згоди підозрюваної особи справа так і не доходить до адвокатів, 
а залучають їх лише до тих справ, де фігурантами виступають особи, які не спроможні оплатити ані 
роботу адвокатів, ані «послуги» працівників міліції. 

– відсутність можливості залучення безкоштовного кваліфікованого захисника до процесу. 
Це частково пов’язано з проблемою, що обговорювалася вище, але тут є і власні особливості. Самі 
адвокати по-різному пояснюють це: небажанням витрачати час на оформлення необхідних документів 
для отримання відшкодування, незначною оплатою роботи за призначенням (близько 15 грн. за один 
судодень, тяганина при зверненні до відділів Міністерства юстиції тощо). 

– проведення слідчих дій стосовно неповнолітніх затриманих за відсутності адвоката або за-
конного представника; 

– здійснення практики домовленостей між міліцією та адвокатами, коли, наприклад, за безо-
платну справу (робота за призначенням), адвокат отримує від слідчого «платного клієнта» . 

3. ПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗАТРИМАНИМ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ЛІКАРЯ 

Доступ до лікаря є однією з основних гарантій забезпечення належного поводження із затрима-
ними особами. Проте, нажаль, діючим кримінально-процесуальним законодавством це питання фа-
ктично не врегульовано. Відповідно до ч.5 ст. 5 Закону України «Про міліцію» міліція....у разі необ-
хідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та іншої допомоги затриманим та заареш-
тованим (узятим під варту) особам. В той же час, на практиці склалася ситуація, коли лікаря викликають 
лише у крайніх випадках. Слід також враховувати той факт, що у більшості ІТТ посади фельдшерів є 
вакантними, що також негативно впливає на своєчасність надання медичної допомоги. 

4. ПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З УМОВАМИ УТРИМАННЯ 

Європейський комітет попередження катувань ставить такі загальні вимоги до місць утримання 
затриманих (камери ІТТ, кімнати для доставлених осіб). «Усі поліцейські камери мають бути чис-
тими й достатньо просторими (з розрахунку не менше 5 м2 на одну особу) для тієї кількості осіб, які 
в ній поміщуються, мати адекватне освітлення (тобто достатнє для читання, виключаючи періоди 
сну). Камери мають бути обладнані засобами для відпочинку, а осіб, які повинні залишатися під ва-
ртою цілодобово, слід забезпечити чистими матрацами й ковдрами. Особи, яких затримано поліці-
єю, повинні мати доступ до туалету та мати можливість помитися, а також мають бути забезпечені 
харчуванням, щоденними прогулянками на свіжому повітрі. 
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На жаль, практично в усіх ІТТ України площа камер занадто мала для розміщення осіб, туалети та 
умивальники знаходяться у поганому стані, освітлення незадовільне, приміщення значно застарілі та по-
требують перебудови. На харчування утримуваних осіб у середньому виділяється 4,8-5,5 грн. на добу. 
Важко собі уявити, як можна забезпечити нормальним харчуванням людину на таку суму. 

Аналіз практики роботи мобільних груп із дотримання конституційних прав та свобод громадян 
[21] свідчить про те, що крім зазначених порушень умов тримання осіб в ІТТ, досить часто мають місце: 

– відсутність штатного лікаря; 
– відсутність постільної білизни у затриманих; 
– спільне утримання з особами, які хворі на туберкульоз; 
– відсутність можливості прийняти душ; 
– утримання неповнолітніх разом із дорослими; 
– скорочення часу на прогулянку; 
– відсутність нормальної вентиляції, освітлення, придатного для читання. 

7. СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРОТЯГОМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

СИТУАЦІЯ 1 

Повертаючись з роботи до дому приблизно о 20.00, працівники заводу металевих конструкцій 
Петров та Іщенко вирішили випити пива. Придбавши у продовольчому магазині дві пляшки пива 
«Славутич», вони розмістилися на одній з лавок, розташованих на шкільному спортивному майдан-
чику. О 21.15 до Петрова та Іщенко підійшов патруль міліції і попросив пред’явити документи. Ані 
Петров, ані Іщенко документів, які б засвідчували їх особи при собі не мали. Старший патруля сер-
жант Михайлов вирішив затримати громадян Петрова та Іщенко для встановлення їх осіб. Петров та 
Іщенко були затримані та поміщені в кімнату для доставлених у райвідділі міліції. Через дві з полови-
ною години вони були відпущені додому. 

Питання: 

1. Оцініть законність дій працівників міліції відповідно до вимог національного законодавства. 
2. Чи відповідає затримання громадян Петрова та Іщенко положенням ст. 5 Європейської конвенції 

з прав людини? 
3. Як треба було діяти працівникам міліції в даній ситуації? 

СИТУАЦІЯ 2 

В 22.00 в чергову частину одного з райвідділів Харкова подзвонила громадянка М. та повідомила, 
що у сусідній квартирі хтось моторошно кричить та чутно звуки боротьби та ударів. На місце події 
виїхала чергова слідчо-оперативна група. Прибувших на зазначену адресу працівників міліції зу-
стріла громадянка М. та провела до квартири сусідки. Вхідна дверь була відкрита. Увійшовиши до 
квартири працівники міліції знайшли труп сусідки, громадянки К., 1980 р.н., з численними ранами 
на тілі. Під час поквартирного опитування, мешканець квартири, розташованої на 2 поверхи нижче, 
громадянин Н., 1930 р.н., повідомив, що вигулюючи собаку, приблизно о 22.15 він помітив, як з їх-
нього під’їзду вийшов чоловік з великою спортивною сумкою. Чоловік, зі слів громадянина Н., був 
схожий на відомого в місті боксера, який мешкає у будинку поруч. Враховуючи фізичні дані боксе-
ра, старший групи, капітан Петренко вирішив викликати загін спеціального призначення «Беркут» 
для його затримання. Після затримання громадянин С. (боксер) був доставлений до райвідділу та, 
після оформлення протоколу затримання, поміщений до ІТТ. Через 71 годину він був звільнений у 
зв’язку з недоведенням його причетності до вчинення злочину. 

Питання: 

1. Якими статтями Кримінально-процесуального кодексу врегульовано затримання за підозрою 
у скоєнні злочину? 



ГЛАВА 5. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ Й АРЕШТУ  

 107 

2. Чи було затримання законним у даному випадку? 
3. Як треба було діяти працівникам міліції? 

СИТУАЦІЯ 3 

В 14.30 до квартири громадянина С. подзвонили. Відкривши двері, він побачив двох чоловіків, 
які представилися працівниками міліції. Вони повідомили, що у квартирі, яка розташована на 3 по-
верхи вище було скоєно вбивство, і вони перевіряють всіх мешканців під’їзду на причетність до 
цього злочину. Тому громадянину С. треба проїхати до райвідділу й зняти відбитки пальців. Грома-
дянин С. відповів, що він не може залишити дома 5-ти річного сина самого, а дружина прийде до-
дому лише в 20.00. Працівники міліції сказали, що це лише формальність і через півгодини він вже 
буде дома. Приїхавши до райвідділу, громадянина С. відвели до одного з кабінетів карного розшу-
ку, де йому повідомили, що він підозрюється у крадіжці автомобіля з гаражного кооперативу, роз-
ташованого поруч з його домом. Громадянин С. відмовився давати будь-які свідчення без адвокату. 
Оперуповноважений К. відповів, що обвинувачення йому ще не пред’явлено, тому права на адвока-
та він не має. Громадянин С. пробув у райвідділі 20 годин, після чого слідчий обрав до нього запобіж-
ний захід у вигляді підписки про невиїзд. 

Питання: 

1. Чи були дотримані положення національного законодавства, які регламентують процедуру 
затримання за підозрою у вчиненні злочину? 

2. Як треба було діяти працівникам міліції? 
3. Які права має затримана особа? 
4. З якого моменту затримана особа має право на адвоката? 

8. РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ЗА СТ. 5 ЄКПЛ 

8.1 ТОМАЗІ ПРОТИ ФРАНЦІЇ (TOMASI V. FRANCE). СУДОВЕ РІШЕННЯ ВІД 27 СЕРПНЯ 1992 РОКУ 

Короткий виклад обставин справи 

Громадянин Франції Фелікс Томазі 23 березня 1983 року був арештований поліцією в Бастії 
(Верхня Корсика) за підозрою у співучасті в убивстві та замаху на вбивство, вчинених 11 лютого 
1982 року колишнім членом Фронту Національного Визволення Корсики. 25 березня 1983 року йо-
му було висунуто обвинувачення, і протягом тривалого часу він перебував під вартою. Г-н Томазі 
23 рази подавав прохання про звільнення під заставу або поручительство, але щоразу його прохання 
відхилялося. Крім того, 23 березня 1983 року він подав скаргу на жорстоке поводження з ним під 
час утримання в поліцейській дільниці. Його обстежили кілька медичних експертів, які виявили в 
нього різні тілесні ушкодження. Тривале слідство, у ході якого змінився слідчий, і судові розгляди 
врешті завершилися тим, що 22 жовтня 1998 року Томазі був виправданий судом і одержав як від-
шкодування збитку компенсацію в 300 000 франків. 

У скарзі в Європейську комісію із прав людини г-н Томазі твердив, що під час утримання під 
вартою в комісаріаті поліції м. Бастії він піддавався жорстокому поводженню, несумісному зі стат-
тею 3 Європейської Конвенції про захист прав людини й основних свобод. Крім того, тривалість 
строку тримання його під вартою порушує пункт 3 статті 5 Конвенції. Нарешті, тривалість розгляду 
скарги г-на Томазі на поводження з ним у поліції з вимогою про відшкодування шкоди порушує, на 
думку заявника, пункт 1 статті 6 Конвенції. 

Витяг із судового рішення 

Про ймовірне порушення статті 5 Конвенції 

Європейський суд з прав людини врахував, що наявність серйозних підстав підозрювати ареш-
тованого у вчиненні правопорушення є умовою sine qua non2 правомірності тримання під вартою. 
                                                        
2 Необхідною умовою 
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Але після закінчення певного строку тільки цього вже недостатньо. Суд повинен у цьому випа-
дку визначити, чи виправдовують позбавлення волі інші взяті до уваги судовою слідчою владою 
аргументи. Якщо вони виявляться «такими, що стосуються справи» і «достатніми», Суд пови-
нен установити, чи виявили національні компетентні органи «особливу старанність» у ході роз-
слідування. 

Для відхилення прохання г-на Томазі про звільнення слідчі органи висували чотири основні причи-
ни: вага фактів; збереження громадського порядку; небезпека тиску на свідків і змови з іншими обвину-
вачуваними у справі; небезпека втечі. 

Наявність, неодноразово підтверджена, серйозних ознак винності, безсумнівно, є важливим чин-
ником, але сама по собі вона не виправдовує настільки тривалого досудового ув’язнення. 

У цій справі від початку існувало порушення громадського порядку, але згодом воно зникло. 
На думку Суду, реальна небезпека тиску на свідків існувала від самого початку. Згодом вона 

зменшилася, але повністю не зникла. 
Що стосується небезпеки втечі, то в рішеннях слідчих органів не міститься пояснень того, чо-

му, незважаючи на аргументи, які надавав заявник у проханнях про звільнення, все ж визначальним 
елементом стала небезпека втечі і чому вони не намагалися поєднати його з використанням застави 
та режимом судового контролю. 

Суд згодний з тим, що особлива швидкість, на яку обвинувачуваний має право, перебуваючи 
під вартою, розраховувати при розгляді його справи, не повинна заважати ретельним зусиллям суддів 
щодо виконання їхніх обов’язків3 з належною доскіпливістю. Зі справи, проте, випливає, що французькі 
суди не виявили у цій справі належної оперативності. 

Отож, порушення статті 5, пункту 3 Конвенції мало місце. 

8.2 РІЄРА БЛЮМ (RIERA BLUME) ТА ІНШІ ПРОТИ ІСПАНІЇ. 
СУДОВЕ РІШЕННЯ ВІД 14 ЖОВТНЯ 1999 РОКУ 

Короткий виклад обставин справи 

19 червня 1984 року у зв’язку із провадженням слідства шістьох осіб, підозрюваних у належності 
до секти, було привезено поліцією в суд Барселони із клопотанням про застосування міри ізоляції. 
Судовий слідчий віддав усне розпорядження звільнити їх під опіку сімей, одночасно рекомендуючи 
помістити їх до психіатричної клініки. Потім підтвердив своє рішення в письмовій формі. 

Затриманих перевезли з приміщення суду в каталонську поліцейську дільницю. 20 червня 1984 
року співробітники поліції помістили їх у готель і там передали їх рідним. Також приїхали діячі ор-
ганізації «Pro Juventud», що допомагають людям із психічними розладами. Затриманих із побоювання, 
що вони можуть вчинити спробу самогубства, замкнули окремо в номерах із зачиненими вікнами, 
під постійним наглядом найнятих людей. Протягом перших трьох днів затримані не могли залишати 
номери. Вони були піддані кодуванню психологом і психіатром. 29 і 30 червня 1984 року офіцер ката-
лонської поліції провів із ними застережливі бесіди та допитав у присутності призначеного адвоката. 
30 червня їм дозволили покинути готель. 

Відразу ж після звільнення вони подали скаргу на шефа каталонської поліції й інших відповідаль-
них осіб, звинувачуючи їх у різних злочинах, у тому числі в нелегальному позбавленні волі. Окружний 
суд у Барселоні, а пізніше Конституційний суд ухвалили, що в цьому не було нічого нелегального. 

У скарзі до Суду Єлена Рієра Блюм та інші висунули обвинувачення у тому, що вони нелегально 
були позбавлені волі (стаття 5 Конвенції). 

Іспанія не заперечувала, що заявників було позбавлено волі, стверджуючи, однак, що у цьому не 
можна звинувачувати каталонських поліцейських, які без злого наміру намагалися виконати вказівки 
судового слідчого передати затриманих родинам і запропонували їм добровільно обстежитися в психіа-
тричній установі для відновлення рівноваги. Відповідальність за позбавлення волі несли родини й орга-
нізація «Pro Juventud», які оплатили номери в готелі. Рідні перебували там протягом усього періоду «ко-
                                                        
3 Див. рішення у справі Той проти Австрії (Toth v. Austria) від 12 грудня 1991 р.  
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дування». По дорозі з поліцейської дільниці у готель до них ставилися як до вільних людей, вони не бу-
ли взяті в наручники. 

Витяг із судового рішення 

Суд підтвердив, що, проголошуючи право на свободу, стаття 5 розділу 1 говорить про фізичну 
свободу людини. Вона повинна гарантувати, що ніхто не буде самовільно позбавлений волі. Оцінка 
того, чи відбулося в конкретному випадку позбавлення волі, у розумінні статті 5, залежить від конк-
ретних обставин, оцінюваних за різними критеріями. 

Суд не мав сумнівів, що переміщення поліцією заявників у готель і затримання протягом десяти 
днів, з огляду на застосовані обмеження, дійсно було позбавленням волі. 

Залишилося встановити, чи відповідало це статті 5 розділу 1. Суд підтвердив, що це положення 
апелює головним чином до національного права й зобов’язує відповідати його матеріальним і про-
цедурним положенням. Вимагає, однак, щоб кожна міра, що веде до позбавлення волі, відповідала 
меті статті 5, тобто захисту людини від сваволі. 

З огляду на передбачену в цьому положенні умову, що позбавлення волі має відповідати проце-
дурі у порядку, встановленому законом, затримання або арешт повинні мати підставу в національному 
праві. Заявники стверджували, що немає такої підстави ні в іспанському праві, ні в міжнародному. 
Власті не заперечували, однак вважали, що це не поліцейські, а родини несуть відповідальність. Саме 
вони організували затримання всієї групи в готелі під своїм контролем. 

Таким чином, належало розглянути, якою мірою власті брали участь у позбавленні заявників волі, і 
чи була їхня участь, як стверджували останні, вирішальною. 

Суд підкреслив, що саме співробітники автономної каталонської поліції, діючи відповідно до 
інструкцій своїх начальників і частково судового слідчого, перевезли заявників із поліцейської діль-
ниці в готель. Вони зробили це без їхньої згоди. Заявники, після передачі батькам, були позбавлені 
волі, начебто їх незаконно заарештували. Протягом останніх двох днів їх допитували поліцейські. Із 
цього ясно, що власті були поінформовані про цю ситуацію й нічого не зробили, щоб припинити її. 

Поліцейські, таким чином, не виконали в повному обсязі розпорядження слідчого, згідно з яким 
належало надати психіатричну допомогу винятково добровільно. Адже це дорослі люди. Навіть як-
що існувала небезпека самогубств, то це не виправдовує такої серйозної форми позбавлення волі. 
Подача скарги на співробітників та інших відповідальних осіб за незаконний арешт й інші злочини 
відразу ж після звільнення, безперечно, говорить про те, що вони були насильно поміщені в готель. 

Суд визнав, що власті весь цей час мовчазно погоджувалися з позбавленням волі заявни-
ків. Родини й організація несли безпосередню відповідальність за нагляд над ними протягом десяти 
днів позбавлення волі, однак, з іншого боку, без активного співробітництва каталонських органів 
влади, взагалі б цього не відбулося. Остаточну відповідальність за те, що відбулося, несуть власті. 
Таким чином, має місце порушення статті 5 розділ 1 Конвенції (одноголосно). 

Іспанія зобов’язана виплатити кожному заявникові 250 тисяч песет як відшкодування мораль-
ної шкоди й усім разом 500 тисяч песет на відшкодування видатків і витрат. 

8.3 ВІТОЛЬД ЛИТВА ПРОТИ ПОЛЬЩІ 

Короткий виклад обставин справи 

Заявник народився в 1946 році, він – інвалід, не бачить на одне око, його друге око бачить дуже слабко. 
5 травня 1994 року опівдні заявник разом із собакою, що служить йому провідником, прийшов на 

пошту № 30 у Кракові, щоб перевірити свої поштові скриньки. Його супроводжував В. К. Поштові 
скриньки заявника були відкриті й порожні. Заявник поскаржився поштовому службовцеві й попросив 
запросити начальника, щоб з ним поговорити. Замість цього поштовий службовець викликав поліцію, 
звинувачуючи заявника у тому, що він п’яний і поводиться агресивно. 

У той же день о 12.20 поліцейські завезли заявника до витверезника у Кракові й затримали його 
там на шість годин і тридцять хвилин. У протоколі, зокрема записано: «Скандалив на пошті в райо-
ні Уроча. Відчутний запах алкоголю, у свідомості, балакучий, ходить, хитаючись, мова невиразна, 
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зіниці нормальні. Стан алкогольного сп’яніння лікар визначив як середній. В. Литва відмовився від 
обстеження алкоматом, а також не підписав протокол». 

10 травня 1994 року заявник подав заяву районному прокуророві в Кракові про порушення 
кримінальної справи стосовно поліцейських, які 5 травня 1994 року затримали його, та щодо персо-
налу витверезника в Кракові. Він звинуватив поліцейських у тому, що вони його побили, і поскар-
жився на поводження персоналу витверезника. 

29 травня 1994 року заявник подав позов до воєводського суду в Кракові до державного казна-
чейства про відшкодування шкоди «за протиправне позбавлення 5 травня 1994 року волі й напад дер-
жавних службовців». Суд ухвалив, що позов заявника має розглядатися як заява про відшкодування 
шкоди за несправедливий арешт, на підставі статті 487 Кримінально-процесуального кодексу. 

Польські суди відмовили у задоволенні позову заявника, вважаючи, що затримання мало правову під-
ставу, і була легальною. Прокуратури припинили провадження у справі, не знайшовши складу злочину. 

З огляду на все це, заявник подав скаргу до Суду з прав людини на необґрунтоване позбавлення 
його волі. 

Витяг із судового рішення 

Так само, як і Комісія, Суд вважає, що поміщення заявника у витверезник є позбавленням волі в 
розумінні статті 5 розділу 1 Конвенції. 

Литва стверджував, що воно не підлягало жодній категорії, що дає право позбавляти волі, перера-
хованій у цій статті. Польські органи влади посилалися на розділ 1, буква «е», що дозволяє відповідно 
до закону позбавляти волі алкоголіків. 

Суд нагадав, що стаття 5 розділ 1 містить вичерпний список дозволених підстав позбавлення 
волі. Воно не відповідає праву, якщо тільки не перебуває в одній із категорій, перерахованих у пун-
ктах «a-f» статті 5. Позбавлення волі може бути правомочним за однією або більше категорій. Сто-
рони були одностайні, що ситуації, описані в інших, ніж літера «е», фрагментах, не мають значення. 
Суд із цим погодився. Таким чином, він повинен був переконатися, чи була порушена стаття 5 роз-
ділу 1, пункт «е» (законне взяття під варту осіб з метою запобігання поширення інфекційних захво-
рювань, а також законне взяття під варту душевнохворих, алкоголіків, наркоманів або бродяг). При 
оцінці вирішальним було розуміння слова алкоголік. 

Органи влади погодилися з інтерпретацією цього поняття, зробленою Комісією; таким чином, 
йдеться не тільки про осіб з алкогольною залежністю, але й тих, що перебувають у стані окказіональ-
ного сп’яніння. Це випливає із записів підготовчих робіт над текстом Конвенції, у якому йшлося про 
визнання права держав-сторін вживати необхідних заходів для викорінювання пияцтва. 

Слово «алкоголік» звичайно означає особу, котра перебуває в алкогольній залежності. У статті 5 
розділу 1 вона перебуває серед декількох інших категорій осіб, а саме: душевнохворих, наркоманів, 
бродяг. Зв’язок між цими особами полягає в тому, що їх можна позбавити волі з метою лікування 
або беручи до уваги соціальну політику або з двох причин відразу. Таким чином, існують підстави, 
щоб визнати, що головним доводом є не тільки загроза суспільній безпеці, але й особисті інтереси 
цих осіб. Отже, не можна її інтерпретувати так, що вона дозволяє позбавляти волі осіб тільки в клініч-
ному стані алкоголізму. Суд визнав, що на підставі цієї статті особи, які з медичних міркувань не 
вважаються алкоголіками, але які своєю поведінкою під впливом спиртних напоїв створюють не-
безпеку громадському порядку й собі самим, можуть бути позбавлені волі з метою захисту суспільства 
або їхніх власних інтересів, таких як здоров’я й особиста безпека. 

Це не означає, що ця постанова дозволяє позбавляти волі винятково за саме тільки вживання 
спиртних напоїв, однак, у ньому нічого не говориться, що воно забороняє вживання спиртних напоїв 
за таких саме обставин. Зловживання спиртними напоями, безсумнівно, являє собою небезпеку для 
суспільства, а нетвереза людина може бути небезпечною і для себе, і для інших, незалежно від того, 
є вона алкогольно залежною чи ні. 

Литва стверджував, що підстав для його затримання не було, тому що він не був п’яний і пово-
дився спокійно. Після поміщення у витверезник він був поверхово оглянутий лікарем. На його дум-
ку, взяття його під варту було протиправним і свавільним. На думку органів влади, він був затрима-
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ний тому, що, перебуваючи в п’яному вигляді, порушив порядок у громадському місці. Це виправдо-
вувало поміщення його у витверезник. 

Суд підтвердив, що на підставі статті 5 Конвенції взяття під варту має бути законним, тобто воно 
має бути вчинене у порядку, встановленому законом. Конвенція звертається, по суті, до національного 
права й вимагає, щоб воно відповідало матеріальним і процедурним установленням. Кожний засіб, що 
означає позбавлення волі, має відповідати меті статті 5, а саме захисту людини від сваволі. 

Суд підкреслив, що затримання поліцією й поміщення у витверезник відбулося в порядку, 
установленому законом, і мало законну підставу в польському праві. Головні умови, передбачені 
законом, застосування цієї міри – це нетверезий стан особи, збурювання громадського порядку й 
обставини, що створюють загрозу її життю й здоров’ю або життю й здоров’ю інших осіб. В обов’язок 
Суду не входить оцінка, чи відповідали рішення національних органів влади польському праву, 
а чи відповідало взяття під варту алкоголіка автономному розумінню Конвенції. 

Суд висловив сумнів із приводу того, що поведінка Литви була небезпечною для всіх або для нього са-
мого. Сумніви Суду зміцнила фактична підстава позбавлення волі, а також і те, що заявник майже сліпий. 

Якщо взяття під варту здійснюється за законом, то воно не може бути самоуправним. Ця міра 
виправдана тільки в тому разі, якщо інші менш суворі заходи було взято до уваги, але визнано недо-
статніми. Це означає, що не досить того, щоб узяття під варту здійснювалося відповідно до націона-
льного права, воно має бути необхідним за даних обставин. Указувалося кілька різних мір, які мож-
на застосувати до нетверезої особи, серед них поміщення у витверезник є найбільш суворою мірою. 
Інші взагалі не було взято до уваги. Суд ухвалив, що взяття під варту не можна визнати законним на 
підставі статті 5 розділу 1 пункт «е» Конвенції. Має місце порушення цього положення (шістьма го-
лосами проти одного). 

Польща має виплатити заявникові 8 тисяч злотих як відшкодування моральної шкоди та 15 тисяч 
злотих на відшкодування видатків і витрат. 

9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

– в чому полягає відмінність у визначеннях понять «арешт» та «затримання» в міжнародних норма-
тивно-правових актах та вітчизняному законодавстві? 

– які підстави позбавлення волі визначені у Європейській конвенції з прав людини? 
– які правові підстави затримання згідно з вітчизняним законодавством? 
– які правові підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту? 
– скільки може тривати адміністративне затримання? 
– скільки може тривати затримання за підозрою у вчиненні злочину? 
– скільки може тривати тримання під вартою? 
– що треба враховувати для прийняття рішення про продовження строків тримання під вартою? 
– як визначає поняття «негайно» та «розумний строк» у своїх рішеннях Європейський суд з прав 

людини? 
– чи відповідає національне законодавство вимогам міжнародних нормативно-правових актів з 

погляду врегулювання процесуальних строків арешту, затримання й взяття під варту? 
– які права мають особи на етапі затримання? 
– які права мають заарештовані особи? 
– назвіть найбільш поширені порушення прав людини на етапі затримання й арешту? 
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ГЛАВА 6. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ 

ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ МІЛІЦІЇ 

План 
1. Визначення термінів. 
2. Правові підстави застосування працівниками міліції сили та вогнепальної зброї. 
3. Практика діяльності працівників міліції щодо застосування сили та вогнепальної зброї. 
4. Ситуації для обговорення. 
5. Контрольні запитання. 
6. Література 
 

Застосування сили – це передбачене законом використання фізичної сили (прийомів рукопаш-
ного бою, засобів зв’язування), спеціальних засобів (гумових кийків, сльозогінного газу, пристроїв 
для відстрілу гумових куль тощо) з метою припинення порушень правопорядку, для придушення 
заворушення або повстання, злочинного посягання на життя або здоров’я людини. 
Застосування вогнепальної зброї – це передбачене законом використання вогнепальної зброї 
особами із підтримання правопорядку у виключно передбачених законом або конвенціями випад-
ками. Використання вогнепальної зброї особами із підтримання правопорядку завжди має виключ-
ний характер та повинно застосовуватися лише після вичерпання всіх нелетальних засобів впливу. 

 
Демократичні країни наділяють органи із підтримання правопорядку правовими повноважен-

нями із застосування сили з метою легітимного та обґрунтованого підтримання правопорядку у всіх 
необхідних випадках. Країни не тільки дозволяють своїм посадовим особам із підтримання право-
порядку застосовувати силу та вогнепальну зброю, але зобов’язують у суворо окреслених законом 
випадках застосовувати силу чи зброю, тобто наділяють таких посадовців дискреційними повнова-
женнями. Це означає, що у відповідності до внутрішнього законодавства (Закон України «Про мі-
ліцію», Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.02. 1991 р. № 49 «Про затвердження Правил застосу-
вання спеціальних засобів при охороні громадського порядку» тощо) посадова особа із підтримання 
правопорядку має обов’язок застосувати силу чи зброю, якщо в окремій ситуації поставлену суспільно 
важливу мету (захист життя та здоров’я людини, боротьба із проявами тероризму, попередження 
злочину тощо) не може досягти іншим шляхом. Таку силу неможливо застосовувати лише в тому 
разі, коли використання останньої буде вважатися неприйнятним за даних конкретних обставин, 
тобто із урахуванням важливості поставленої мети (правоохоронного об’єкта), а також пропорційнос-
ті сили, яка фактично необхідна для її досягнення. 

Міжнародне законодавство у сфері застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами 
з підтримання правопорядку поділяється на договірне, що встановлюється міжнародними догово-
рами, в першу чергу конвенціями, пактами, протоколами (обов’язкове для країн-учасниць) та поза-
договірне, те, що має рекомендаційний характер та встановлюється різноманітними базовими прин-
ципами, правилами, кодексами поведінки. Особливе положення, а у зв’язку із цим особливу юридичну 
силу маю мають рішення органів міжнародної судової юрисдикції, таких як, у першу чергу, Міжнарод-
ного трибуналу у Гаазі, Європейського суду із прав людини у Страсбурзі тощо. Враховуючи те, що 
Україна належить до континентальної системи права чи романо-германської, тобто системи писаного 
права, для неї рішення цих органів стосовно інших країн не є обов’язковими, але опосередковано, у 
порядку виконання міжнародних зобов’язань, що взяла на себе Україна у зв’язку із ратифікацією 
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Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, такі рішення стають частиною 
національного законодавства, а значить, є обов’язковими для виконання всіма органами та посадо-
вими особами держави. Перелік міжнародних нормативно-правових документів не є вичерпним, а 
лише окреслює сферу застосування останніх та підкреслює життєву важливість чіткої регламентації 
питання застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами із підтримання правопорядку. 

Табл. 1 

СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ 
ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

 

Договірне 
Позадоговірне 

Європейська конвенція про захист 
прав людини та основних свобод 

Звід основних принципів застосування 
сили та вогнепальної зброї 

Кодекс поведінки посадових осіб 
із підтримання правопорядку 

Європейський кодекс поліцейської 
етики 

Рішення суддівських органів міжнародної юрисдикції  
(Міжнародний трибунал у Гаазі, Європейський суд із прав людини у Страсбурзі) 

Декларація про поліцію 

Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права 

Правила поводження із ув’язненими  

Міжнародне законодавство у сфері застосування сили та вогнепальної зброї 
посадовими особами з підтримання правопорядку 

Загальна декларація прав людини 
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Основним договірним документом, тобто таким, що має силу закону є Конвенція про захист 
прав людини та основних свобод. Так, стаття 2 Конвенції містить формулювання права на життя: 
«Право кожної особи на життя охороняється законом. Ніхто не може бути навмисно позбавле-
ний життя інакше як на виконання вироку суду смертного вироку, що винесено судом за скоєння 
злочину, стосовно якого законом передбачено таке покарання». Однак, вказане право не має абсо-
лютного характеру і може бути обмеженим, у тому разі, коли воно є результатом абсолютно не-
обхідного застосування сили: 

a) при захисті будь-якої особи від незаконного насильства; 
b) при здійсненні законного арешту або для запобігання втечі особи, яка законно тримається під 

вартою; 
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання. 
Пункт «а» частини 2 статті 2 включає і самозахист, і захист іншої особи. Пункт «б» частини 2 

статті 2 використовує поняття «законний арешт» і «затриманий на законних підставах». Ці поло-
ження мають інтерпретуватися у відповідності до статті 5 Конвенції, яка передбачає свободу й без-
пеку особи. Позбавлення життя може бути виправданим лише в тому разі, якщо воно здійснено з 
метою законного затримання або попередження втечі особи, затриманої на законних підставах. Але 
навіть у цьому випадку засоби здійснення затримання/попередження втечі мають бути «абсолютно 
необхідними й пропорційними». Затримання, здійснене не у відповідності до вимог статті 5, авто-
матично призводить до порушення статті 2, якщо не має місця винятку. 

Конституція України у ст. 27 також забезпечує захист права на життя: «Кожна людина має не-
від’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави 
– захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я 
інших людей від протиправних посягань». 

Так, Розділ 2 Особливої частини Кримінальний Кодексу України повністю присвячений злочи-
нам проти життя та здоров’я людини, якими передбачено кримінально-правову охорону найвищої 
соціальної цінності – життя людини. Кримінальним кодексом передбачено захист особи не тільки 
від посягань інших осіб, але й від незаконного застосування сили та вогнепальної зброї. Традиційно 
такі дії осіб із підтримання правопорядку кваліфікуються як перевищення службових повноважень 
(ст. 365 КК України), або якщо вони скоєні військовослужбовцем, то відповідальність за такі дії пе-
редбачена ст. 424 КК України. 

При наданні посадовим особам із підтримання правопорядку правових повноважень із викорис-
тання сили та вогнепальної зброї держави не звільняють їх від відповідальності щодо захисту права 
на життя, свободу й безпеки всіх людей. Такі правові повноваження зафіксовані в законах, які чітко 
окреслюють обставини, за яких при припускається застосування сили та вогнепальної зброї, що мо-
жуть бути використані в конкретній ситуації (ст. ст. 12-15 Закону України «Про міліцію»). Такі си-
туації детально описані в низці міжнародно-правових документів й одним з головних є Кодекс по-
ведінки посадових осіб із підтримання правопорядку. Цей Кодекс спрямований на створення стан-
дартів для практики підтримання правопорядку, які б відповідали положенням основних прав та 
свобод людини. Через встановлення ряду керівних принципів, що мають високий етичний і право-
вий рівень, він спрямований на забезпечення впливу на практичне ставлення й поведінку посадових 
осіб із підтримання правопорядку. 

У ст. 3 Кодексу вказано, що «посадові особи з підтримання правопорядку можуть застосовува-
ти силу лише в разі суворої необхідності й у тій мірі, яка необхідна для виконання їхніх обов’язків». 

Положення цієї статті підкреслює, що використання сили посадовими особами із підтримання 
правопорядку має носити виключний характер й ніколи не виходити за рівень, розумно необхідний 
для досягнення легітимних цілей підтримання правопорядку. У зв’язку із цим застосування вогне-
пальної зброї має розглядатися лише як крайній захід. 

Основні принципи використання сили й вогнепальної зброї хоча й не є договором, цей ін-
струмент спрямований на забезпечення авторитетного керівництва для «Держав-членів у їх завданні 
із забезпечення й розвитку належної ролі посадових осіб із підтримання правопорядку»; викладені у 
ньому принципи «повинні враховуватися й поважатися урядами у рамках їх національного законо-
давства й практики, а також доводиться до відома посадових осіб із підтримання правопорядку, а 
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також інших осіб, таких як судді, прокурори, юристи, члени виконавчої гілки, законодавчих органів 
й громадськості». 

Основні принципи містять у собі напрямки, за якими держави мають розробляти правила, які б 
містили положення: 

• про розробку максимально широкого кола засобів для озброєння посадових осіб різними видами 
зброї й боєприпасів, що забезпечують диференційоване використання сили та вогнепальної зброї; 

• про розробку несмертоносної попереджувальної зброї для обмеження застосування засобів, 
які здатні викликати смерть або травму; 

• про озброєння посадових осіб засобами самозахисту, такими, як щити, шоломи, куленепро-
бивні жилети й куленепробивні засоби транспортування з метою зменшення потреби у використан-
ні зброї будь-якого виду; 

• про забезпечення ретельної оцінки розробки й використання несмертоносної попереджува-
льної зброї із метою мінімізації ризику піддати небезпеці сторонніх осіб, а також для того, щоб ви-
користання будь-якої зброї ретельно контролювалося; 

• про визначення обставин, за яких посадовим особам із підтримання правопорядку дозволя-
ється носити вогнепальну зброю, а також за приписами видів дозволеної вогнепальної зброї і боє-
припасів; 

• про забезпечення положення, за якого вогнепальна зброя використовується лише тоді, коли 
це доречно, до того ж у такий спосіб, який скоріш за все призведе до зменшення ризику заподіяння 
шкоди, яка не є необхідною; 

• про заборону використання вогнепальної зброї та боєприпасів, які викликають необґрунто-
вані травми або такі, що являють собою необґрунтований ризик; 

• про регулювання процедури контролю, зберігання й видачі вогнепальної зброї та боєприпа-
сів, і включення процедур, що спрямовані на забезпечення таких умов, за яких посадові особи зві-
тують про зброю та боєприпаси, які їм видають; 

• про необхідність попередження у випадку, якщо це, коли планується зробити постріл з вог-
непальної зброї; 

• про встановлення системи звітності щодо випадків застосування посадовими особами із під-
тримання правопорядку табельної вогнепальної зброї під час виконання службових обов’язків. 

ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

Застосування вогнепальної зброї задля досягнення легітимних цілей із підтримання правопорядку 
завжди повинно розглядатися як виключний захід. Із цією метою розроблені Загальні принципи 9, 10 й 11: 

 
Посадові особи із підтримання правопорядку не повинні використовувати вогнепальну зброю 

проти людей, за винятком випадків: 
• самозахисту або захисту інших осіб проти неминучої загрози смерті або серозної травми; 
• попередження особливо тяжкого злочину, пов’язаного із загрозою для життя; або 
• арешту чи попередження втечі особи, яка являє собою таку небезпеку та спричиняє опір їх 

повноваженням; 
й лише у тих випадках, коли застосування менш летальних засобів є недостатнім для досяг-

нення таких цілей. 
Навмисне летальне застосування вогнепальної зброї припускається лише у випадку, коли воно 

суворо неминуче з метою захисту життя. 
Як було підкреслено, використання вогнепальної зброї являє собою винятковий захід. Це також 

може бути продемонстровано правилами поведінки, яких посадові особи із підтримання правопо-
рядку повинні дотримуватися до їх практичного застосування. 

Основний принцип 10 Загальних принципів визначає наступні правила, які є обов’язковими для 
дотримання у будь-який час, за будь-яких обставин. 



ГЛАВА 6. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ  

 117 

Ситуація із застосування зброї (покрокова стратегія) 

 

НЕПРАВОМІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

«Уряд повинен забезпечувати покарання за свавільне або неналежне застосування сили та вог-
непальної зброї посадовими особами із підтримання правопорядку як за кримінальний злочин у відпо-
відності до закону» (ЗП 7). 

«Заборонено посилатися на виняткові обставини, такі, як внутрішня політична нестабільність або 
надзвичайний стан, для виправдання будь-яких відхилень від вказаних основних принципів» (ЗП 8). 

Свавільне або надлишкове використання сили та вогнепальної зброї посадовими особами із 
підтримання правопорядку складає закінчений склад кримінального злочину згідно з національним 
кримінальним законом. Крім того, це являє собою порушення права людини на життя тими посадо-
вими особами із підтримання правопорядку, до обов’язків яких входить дотримання їхніх прав. Зло-
вживання силою та вогнепальною зброєю можна розглядати як порушення людської гідності й ціліс-

Посадова особа повинна ідентифікувати себе як таку 

Дати чітке попередження про свій намір застосувати вогнепальну зброю 
із наданням достатнього часу для дотримання такого попередження 

 

За винятком, коли 
виконання вказаного 
необґрунтовано поста-
вило б посадову особу 
із підтримання правопо-
рядку в стан ризику 

 

За винятком, коли було б 
створено ризик загибелі 
або заподіяння серйозної 
шкоди для інших осіб 

 

За винятком, коли 
виявилося б недоречним 

або не мало б сенсу 
за обставин даного 

інциденту 

 

Застосувати/не застосувати зброю 

Звітувати про застосування зброї рапортом керівникові (начальникові) 

Провести ретельне розслідування факту застосування вогнепальної зброї 
із винесенням рішення про законність/незаконність її застосування  
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ності як посадових осіб, які беруть участь у цьому, так власне й жертв. Однак, незалежно від того, як 
це розглядається, фактично це зашкодить стосункам між посадовою особою і правоохоронним орга-
ном в цілому та громадою. 

УЧАСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СИЛ У РОЗГОНІ НЕЗАКОННИХ ЗІБРАНЬ 

У всіх міжнародно-правових документах зафіксовано право кожного на свободу мирних зібрань 
та об’єднань. Тобто уряди й органи із підтримання правопорядку повинні визнавати, що використання 
сили та вогнепальної зброї проти незаконних зібрань припустимо лише у відповідності до Основних 
принципів 13 і 14. 

При розгоні протизаконних, але таких, які не мають насильницького характеру зібрань посадові 
особи із підтримання правопорядку повинні уникати використання сили або, якщо таке практично 
неможливо, повинні обмежувати використання сили до мінімально необхідного ступеню (ОП 13). 
При розгоні зібрань, що мають ненасильницький характер, посадові особи із підтримання правопо-
рядку можуть використовувати вогнепальну зброю, тільки коли використання менш небезпечних 
засобів практично неможливо, 

 
І ЛИШЕ у мінімально необхідному ступені, 
 
І ЛИШЕ у відповідності до умов, які передбачені Основним принципом 9 (ОП 14). 
Аналізуючи ОП 14 можна було б зробити початковий висновок про те, що він є додатковою об-

ставиною, яка дозволяє законне використання вогнепальної зброї. Це, однак, невірно, тому що на-
справді він повторює той факт, що використання вогнепальної зброї може бути виправдано лише 
умовами, які вказано в ОП 9, тобто неминуча загроза смерті або серйозної травми. Додаткові ризики, 
що виходять з насильницького зібрання – великі натовпи, стихійність й дезорганізованість – змушу-
ють сумніватися в тому, що використання вогнепальної зброї взагалі має практичний сенс у таких 
ситуаціях із приводу потенційних наслідків для осіб, які присутні, але не беруть участі. Цей принцип 
(ОП 14) не дозволяє використання хаотичної стрілянини по натовпу, який безчинствує, як прийнят-
ної тактики розгону натовпу. 

ПРОЦЕДУРИ ЗВІТНОСТІ Й ПЕРЕВІРКИ 

Уряди й посадові особи із підтримання правопорядку повинні встановлювати ефективну процедуру 
звітності й перевірки стосовно всіх інцидентів, коли: 

• смерть чи травма викликані застосуванням сили та вогнепальної зброї з боку посадових осіб із 
підтримання правопорядку; 

• посадові особи із підтримання правопорядку застосовують вогнепальну зброю при виконанні 
своїх обов’язків. 

Щодо інцидентів, які підлягають звітності у відповідності до зазначеної процедури, встановлені 
такі положення: 

• уряди й посадові особи із підтримання правопорядку зобов’язані забезпечити наявність ефек-
тивного процесу перевірки, а також 

• можливість застосування у відповідних обставинах юрисдикції незалежних адміністративних 
або прокурорських органів влади; 

• у випадку смерті, серйозної травми чи інших важких обставин детальний звіт має негайно на-
правлятися у компетентні органи, відповідальні за проведення адміністративної перевірки й судового 
контролю (ОП 22); 

• особи, стосовно яких було застосовано силу й вогнепальну зброю або їх уповноважені пред-
ставники повинні мати доступ до незалежного процесу, включаючи судовий розгляд; 

• у разі смерті таких осіб це положення стосується їх утриманців (ОП 23). 
Смерть, яку було спричинено у результаті застосування сили та вогнепальної зброї поліцією 

обов’язково має стати предметом ефективного розслідування. Так, у справі Kaya проти Туреччини, 
Європейський суд з прав людини надав таку інтерпретацію. «Суд нагадує, що загальна правова за-
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борона свавільного позбавлення життя Державою, яка передбачена статтею 2 Конвенції, була б на 
практиці неефективною, якби не було процедури контролю законності застосування державними 
органами силових методів, що здатні заподіяти смерть. Обов’язок захищати право на життя, згідно 
із статтею 2, разом із загальним обов’язком Держав за статтею 1 Конвенції забезпечити «кожній 
людині, яка знаходиться під їх юрисдикцією, права й свободи, які визначені у Конвенції», передба-
чають наявність дієвої форми офіційного розслідування у тому випадку, коли осіб позбавляють 
життя у результаті застосування сили inter alios представниками Держави». 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ІЗ ПІДТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ 

Уряди й органи з підтримання правопорядку мають забезпечувати положення, при якому вищі 
посадові особи із підтримання правопорядку відповідають, якщо: 

їм відомо або має бути відомим про те, що підлеглі їм посадові особи вдаються чи вдавалися до 
незаконного використання сили й вогнепальної зброї, 

і 
вони не вдалися до всіх наявних засобів для попередження або припинення чи не доповіли про 

таке застосування (ОП 24). 
Уряди й посадові особи із підтримання правопорядку повинні забезпечувати таке становище, за 

якого кримінальні або дисциплінарні санкції не можуть застосовуватися до посадових осіб із під-
тримання правопорядку, які у відповідності до Кодексу поведінки й Основних принципів: 

 
• відмовляються виконувати [протизаконний] наказ про застосування сили й вогнепальної зброї або 
• які доповідають про таке [протизаконне] застосування іншими посадовими особами (ОП 25). 
Виконання наказів зверху не повинні являти собою захист, якщо посадові особи із підтримання 

правопорядку: 
знали про те, що наказ про застосування сили й вогнепальної зброї, що спричинив смерть або 

важку травму особи, був очевидно протизаконний 
І вони 
мали розумну можливість відмовитися від його виконання. 
Розумність у даній ситуації також визначається вищестоящими особами, які віддавали про-

тизаконні накази (ОП 26). 
Ці принципи чітко визначають, що відповідальними за використання сили та вогнепальної зброї 

є разом як посадові особи, які беруть участь у конкретному інциденті, так й вищестоящі посадові 
особи. Не знімаючи індивідуальної відповідальності із посадових осіб із підтримання правопорядку 
за їхні дії, вони тим самим покладають на вищестоящих посадових осіб проявити належну увагу й опіку. 

Посадові особи із підтримання правопорядку повинні розуміти співвідношення між цими поло-
женнями та положеннями про неправильне застосування сили й вогнепальної зброї (ОП 7 и 8). 

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

Застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами із підтримання правопорядку, а 
саме працівниками міліції регламентується Законом України «Про міліцію», Постановою Ради Мініст-
рів УРСР від 27.02. 1991 р. № 49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при 
охороні громадського порядку», наказом МВС України від 25.11.2003 № 1444 «Про затвердження 
Інструкції із заходів безпеки при поводженні із табельною вогнепальною зброєю». 

Працівники міліції при виконанні покладених на них обов’язків мають право використовувати 
засоби фізичного впливу та спеціальні засоби. 

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має передувати попередження про 
намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні за-
соби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю грома-
дян чи працівників міліції. 

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю 
до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності 
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та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 
працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору. 

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необ-
хідної для виконання покладених на міліцію обов’язків і має зводитись до мінімуму можливості за-
вдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує 
подання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший строк. 

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, а також 
про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником мі-
ліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та 
письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві. 

Окремо регламентовано законом застосування засобів впливу, спеціальних операцій. Пра-
цівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопаш-
ного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійс-
нюється із застосуванням сили щодо працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були за-
стосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію обов’язків. 

Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для забезпечення проведення контролю-
ючими органами перевірок суб’єктів господарської діяльності лише за рішенням судді або суду. 

Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції надається лише у випадках, коли перевірка 
проводиться в рамках розслідування кримінальних справ. 

Органам міліції забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для забезпе-
чення проведення контролюючими органами планових та позапланових перевірок суб’єктів господар-
ської діяльності, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування. 

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, 
сльозогінні речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і 
примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні й транспортні засоби, а 
також використовувати службових собак у таких випадках: 

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю 
або здоров’ю; 

2) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку; 
3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх 

належності, або їх звільнення у разі захоплення; 
4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, які вчинили право-

порушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під вар-
ту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони 
можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; 

5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення 
груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, 
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей; 

6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або 
громадські обов’язки щодо охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю; 

7) для звільнення заручників. 
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з ураху-

ванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення та особи правопорушника. 

ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких ви-
падках: 

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, а також звільнення заруч-
ників; 
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2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, якщо їх життю або здоров’ю 
загрожує небезпека; 

3) для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, житлові приміщення громадян, примі-
щення державних і громадських підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоп-
лення; 

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти; 
5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також 

озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров’ю 
працівника міліції; 

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями 
створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або працівника міліції. 

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні 
людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. 

Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або викли-
ку допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю громадян або працівника 
міліції. 

Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, 
що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Спроби особи, яка 
затримується працівником міліції з оголеною вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, скоротив-
ши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до його зброї, дають працівникові міліції 
право застосовувати вогнепальну зброю. 

Окрема стаття закону містить гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції. Пра-
цівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в 
обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців 
чи правопорушників або осіб, яких працівник міліції запідозрив у скоєнні злочинів чи правопору-
шень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може привести у готов-
ність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування. 

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
СТОСОВНО ПОРУШЕНЬ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ 

Європейський суд з прав людини у власній практиці дійшов висновку, що винятки, наведені в 
частині 2 статті 2 Конвенції, можуть тлумачитися як навмисне позбавлення життя, але насправді йо-
го не утворюють. Стаття 2 «заздалегідь» не визначає обставини, за яких припускається навмисне по-
збавлення життя людини, але описує ситуації, у яких припускається спричинення смерті як ненавмис-
ний результат (справа МакКанн та інш. проти Сполученого Королівства, рішення від 05.09.1995 р.). 
Більшість випадків, розглянутих Судом, у яких заявлялося про порушення статті 2, стосувалися спри-
чинення смерті в ході боротьби з тероризмом. Навіть, коли йдеться про таку боротьбу, Суд у справі 
Гюл проти Туречини, рішення від 14.12.200 р., вирішив: 

Антитерористичні операції мають плануватися й контролюватися таким чином, щоб максимально 
мінімізувати межі застосування сили, яка може спричинити смерть. 

Суд чітко зайняв позицію щодо використання сили, яка потенційно може призвести до смерті у 
справі Ільхан проти Туреччини, рішення від 27.06.2000 р. За змістом частини 2 статті 2 Конвенції, у 
виняткових випадках припускається можливість спричинення смерті. За визначення того, чи можна 
дії посадових осіб з підтримання правопорядку, які спричинили смерть вважати несумісними із суттю 
та метою статті 2, враховується, серед інших чинників, ступінь і вид насильства, що використано, 
визначеність намірів або мета використання насильства. 

Заподіяння смерті має бути «абсолютно необхідним» задля досягнення тих цілей, які закріплено у 
пунктах а–с частини 2 статті 2 Конвенції. Це більш суворий до обов’язків критерій, аніж критерій 
«необхідно у демократичній державі», який застосовується на підставі частини 2 статей 8–11. Підкре-
слюється, що сила, яка застосовується має бути суворо пропорційна цілям. Оскільки стаття 2 захищає 
одне з фундаментальних прав, Суд однозначно встановив, що факти позбавлення життя завжди мають 
якнайприскіпливіше перевірятися. Це стає особливо актуальним у випадку навмисного вбивства. 
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У справі справа МакКанн та інш. проти Сполученого Королівства Суд врахував, що державні 
органи були поставлені перед серйозною дилемою. З одного боку, від них вимагалося забезпечення 
захисту життя людей, які мешкають у Гібралтарі, включаючи власний військовий персонал, а з іншого 
боку, державні органи були обмежені у власних діях проти підозрюваних, які збиралися завдати шко-
ди іншим. Відповідно, одне з запитань, на яке Суд звернув увагу, полягало в тому, чи були дії військо-
вих за конкретних обставин справи суворо пропорційні уявлюваній загрозі. Суд врахував інформа-
цію, яку було отримано військовими, і той факт, що вони були переконані в необхідності застрелити 
підозрюваних з тим, щоб попередити вибух бомби, який міг спричинити велику кількість жертв. 
Суд дійшов висновку, що дії у цьому випадку, сприймалися військовими як «абсолютно необхідні» 
з метою збереження невинних життів. У зв’язку із цим порушення статті 2 встановлено не було.  

У справі Гулеч проти Туречични син позивача був убитий під час демонстрації в селі на півден-
ному сході Туреччини. Сили безпеки відкрили вогонь із броньованого авто. Суд зауважив, що де-
монстрація також не була мирною. Хоча держава стверджувала, що постріли здійснювали суто у 
повітря й потерпілого було вбито членами ПКК, докази свідчили, що загиблого було вбито зі знаряддя 
броньованого авто спадною траєкторією. Суд висловився, що оскільки використання сили потенційно 
може бути виправданим у даному випадку, необхідно встановити, чи був витриманий баланс цілі й 
дій. Суд врахував, що жандарми використовували досить потужну зброю, вони не мали ані кийків, 
ані сльозогінного газу, ані щитків, ані водяної гармати, ані гумових куль. Узявши до уваги те, що дер-
жава не надала ніяких доказів наявності зброї у демонстрантів, Суд дійшов висновку, що застосування 
сили у даному випадку не було «абсолютно необхідним». 

У справі Андроніку і Константіну проти Кіпру поліція брала участь у перемовах із чоловіком, 
який утримував у заручниках протягом дня на прицілі двоствольної рушниці власну співмешканку. 
Жінка була налякана, було чути як вона кричала, що він погрожує її вбити. Чоловік погрожував 
вбити її, якщо поліція зламає двері. Було залучено допомогу спеціальних сил, які спробували вряту-
вати жінку. Коли вони почали штурм, чоловік використав жінку в якості живого щита й застрелив 
офіцера поліції, після чого поліцейські розстріляли чоловіка й жінку, випустивши 29 куль. Суд дійшов 
висновку, що поліцейські мали право відкривати вогонь на поразку з метою врятувати життя жінки 
та вдатися до всіх заходів, які за їх чесною та обґрунтованою думкою, були необхідними з тим, щоби 
зменшити ризик, який загрожував її або його життю. Використання сили не було надмірним, тому що 
вони вважали, що це є «абсолютно необхідним». 

У справі Гул проти Туреччини поліцейські постукали у двері оселі позивача, у якій він мешкав 
із двома синами та їхніми родинами. Поліція стверджувала, що вони мали відомості про знаходження 
у квартирі членів ПКК. Коли син заявника Мехемет Гул відчинив двері, 3 поліцейських випустили в 
нього більше 50 куль. Пізніше він помер від отриманих поранень. Жодного з членів ПКК у квартирі 
знайдено не було. Суд узяв до уваги, що така кількість пострілів у відчинені двері не може бути 
оправданою жодними переконуваннями поліцейських, що їхньому життям загрожував хтось у квар-
тирі. Більш того, явно непропорційно було відкривати вогонь з автоматичної зброї по цілі, яку не 
видно у блочному житловому будинку, у якому мешкає велика кількість невинних людей, включаючи 
жінок і дітей. 

У справі Огюр проти Туреччини сили безпеки провели збройну операцію на території, яка нале-
жить гірничо-видобувній компанії. Син заявника, який працював на шахті охоронцем, був убитий о 
6.30 ранку, коли повертався додому. Держава стверджувала, що його було вбито попереджувальним 
пострілом. Суд відмітив, що за визначенням, попереджувальні постріли робляться у повітря, щоб 
бути впевненим, що вони не влучать у підозрюваного. Важко уявити, що насправді попереджуваль-
ний постріл міг влучити потерпілому в шию. Суд стверджував, що навіть якщо припустити, що загиб-
лого було вбито попереджувальним пострілом, сам постріл не може бути виправданий, такі дії є грубою 
халатністю. 

Використання сили державними органами у відповідності до частини 2 статті 2 може бути ви-
правдано, коли воно засновано на щирому переконанні в той момент, що сила застосовується з бла-
гою метою, хоча опісля може з’ясуватися, що це не відповідає дійсності. Зовсім інший підхід може 
покласти нестерпний тягар на державу й співробітників його правоохоронних органів, можливо, за-
подіяння шкоди їхнім життям та життям інших осіб. Відповідно Суд звертає увагу не тільки на дії 
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представників держави, які застосовують зброю, але й на всі обставини, включаючи планування та 
контроль операцій. Мета цього – оцінити, чи здійснювалося у вказаних обставинах планування та 
контроль за діями, чи вдалися державні органи до відповідних заходів для забезпечення мінімізації 
ризику, чи уважно поставилися до вибору самих дій. 

У справі МакКанн та інш. проти Сполученого Королівства Суд зазначив, що рішення не зупи-
няти трьох терористів на в’їзді в Гібралтар, відсутність сумнівів відносно достовірності даних вій-
ськових, й автоматичне застосування військовими зброї та смертельний випадок, призвело до ви-
сновку, що використання сили не було «абсолютно необхідним» для захисту людей від незаконного 
насильства у відповідності до пункту «а» частини 2 статті 2. Суд відмітив, що солдат, який здійсню-
вав зовнішній огляд автомобіля, не був спеціалістом із вибухових речовин чи із радіокомунікаційних 
пристроїв (вважалися, що можлива бомба керується за допомогою радіопередавача) і вирішили, що 
в машині знаходиться бомба, тільки на тій підставі, що в машині була відсутня антена. Солдати 
отримали інструкції відкрити вогонь на поразку за наявності відповідної інформації. 

У справі Стюарт проти Сполученого Королоівства в людини роз’яснила поняття «абсолютної 
необхідності» й постановила, що сила може бути застосована суворо пропорційно для досягнення 
цілей, вказаних у другому пункті статті 2 ЄКПЛ. В оцінці суворої пропорційності основу увагу слід 
приділити природі мети, що її поставлено, небезпеки життю або заподіяння тяжких поранень у да-
ній ситуації й ступінь ризику, який у результаті застосування сили може призвести до смертельного 
випадку. 

У справі Андроніку і Константіну проти Кіпру Суд розглядав переважно питання планування й 
контролю у ході операції. Суд вивчив обставини справи, включаючи рішення використовувати спе-
ціальні сили з тим, щоб з’ясувати, чи вдалися посадові особи до всіх заходів для мінімізації ризику 
для життя, і вирішив, що влада не була «необережною». Суд відмітив, що національні органи влади 
знали, що мають справу не із закоренілим злочинцем, і до останньої хвилини вели перемови. Ці дії 
демонструють, що використання спеціальних сил було застосовано лише як останній засіб. Слід 
вважати, що була відома схильність чоловіка до насильства (він мордував жінку), перемови не вдали-
ся, жінка кричала, що її життя в небезпеці, а чоловік був озброєний. Усе це призвело до спроби про-
никнути до квартири з тим, щоб визволити жінку, роззброїти чоловіка й заарештувати його. Співробіт-
ники спеціальних сил були проінструктовані використовувати зброю лише в крайньому разі, інакше 
кажучи, лише якщо життю жінки або їхнім життям загрожує небезпека. Тому порушення статті 2 не 
було встановлено. 

Питання про відповідальність держави також може виникнути, коли цивільні особи були вбиті 
співробітниками сил безпеки у результаті випадкових пострілів. Також це стосується держави, якщо 
правоохоронці при визначенні засобів і методів проведення операцій проти опозиційної групи не 
вдалися до всіх заходів безпеки з метою уникнути або хоча б якось мінімізувати жертви серед цивіль-
ного населення. 

У справі Ерджі проти Туреччини сили безпеки вчинили засідку в селі на південному сході Ту-
реччини для арешту членів ПКК. Вони вели безприцільний вогонь протягом години, під час якого 
було вбито сестру заявника, а також її доньку. Суд встановив, що в місці знаходження загиблих ризик 
потрапити в перестрілку між силами безпеки й терористами ПКК був значним. Суд вважає, що навіть 
якщо сили безпеки діють із метою захисту мирного населення, немає жодних підстав вважати, що 
ПКК буде діяти таким же чином й при зворотному вогні. Відомостей про вжиття яких-небудь заходів 
безпеки щодо захисту сіл, які знаходилися в зоні конфлікту не було. Суд дійшов висновку, що опера-
ція проводилася без належного рівня захисту й контролю, що є порушення статті 2. 

4. СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

СИТУАЦІЯ 1 

Приблизно о 2.00 ранку працівники патрульно-постової служби, перебуваючи в добовому на-
ряді із охорони громадського порядку, патрулювали одну з вулиць міста К. До виїзду на маршрут 
патрулювання старший наряду отримав повідомлення про скоєну крадіжку в районі несення служби. 
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При наближенні до дитячого садочка працівники міліції помітили двох неповнолітніх, які розклею-
вали агітаційні листівки однієї з політичних партій. Завбачивши працівників міліції, юнаки злякалися, 
покинули драбину, клей, листівки та стали втікати. На вимоги працівника міліції вони не відреагу-
вали, і не зупинилися, працівник міліції попередив про застосування зброї: «Стій! Буду стріляти!». 
Молодики не відреагували. Після недовгого переслідування міліціонер наздогнав одного з юнаків, 
повалив на землю і приставив пістолет, який було знято із запобіжника й поставлено курок на бойо-
вий звід. При застосування спеціального засобу – наручників і супроводу до спеціального автомобіля 
пролунав постріл, яким було тяжко поранено юнака. Після пострілу міліціонер ППСМ доставив по-
терпілого до лікарні, де йому було терміново зроблено операцію, після якої його життю вже не за-
грожувала небезпека, але повне відновлення здоров’я відбулося лише через 2 місяці. 

Запитання для обговорення (для всіх працівників міліції): 

1. Чи було у даному випадку застосовано табельну вогнепальну зброю у відповідності до закону? 
2. Чи було таке застосування зброї пропорційним? 

Запитання для обговорення (для керівної ланки міліції): 

1. Підготуйте повідомлення для медіа (матеріали прес-конференції) із оцінкою діяльності такого 
патруля в умовах проведення передвиборчої кампанії у країні. 

2. Яку відповідальність несуть керівники за незаконне застосування зброї їхніми підлеглими? 

СИТУАЦІЯ 2 

Під час конвоювання двох особливо небезпечних злочинців із місця утримання, ними було ско-
єно напад на конвой, під час якого вони роззброїли міліціонерів охорони й зникли. Був оголошений 
план «Перехоплення» й невдовзі один злочинець був затриманий. Працівники міліції затягнули йо-
го в міліцейське авто й почали мордувати, щоб отримати інформацію про місцезнаходження його 
спільника. Після декількох хвилин затриманий повідомив співробітникам адресу, де може перехову-
ватися втеклий злочинець. 

Оперативні працівники прибули за вказаною адресою, й оточили район. Вони зібралися ввійти 
до квартири, щоб провести огляд, коли з під’їзду вийшов чоловік. За описом він був схожий на злочин-
ця, який утік. Два оперативники, вдягнені у цивільне, крикнули йому: «Стій! Міліція!», з тим щоб він 
зупинився й стояв на місці. Вони почали наближатися до чоловіка, але коли оперативники були за 
15 метрів від нього, він почав утікати. Один з оперативних працівників вистрелив у нього, утікач від 
отриманих поранень невдовзі помер. Після чого було встановлено, що вбитий не був підозрюваним 
злочинцем, а реального злочинця було затримано через дві години в іншому місці. 

Питання для обговорення (для всіх працівників міліції): 

1. Яким чином дії працівника міліції порушують положення Основних принципів застосування 
сили та вогнепальної зброї посадовими особами із підтримання правопорядку? 

2. До яких дій повинен був би вдатися оперативний працівник після того, як з поїзда вийшов 
чоловік, що за описом схожий на злочинця, який утік? 

Запитання для обговорення (для керівної ланки міліції): 

1. До яких дій ви б вдалися після отримання повідомлення про подібну пригоду? 
2. Підготуйте прес-реліз для локальних медіа із детальним поясненням пригоди та дайте оцінку 

правомірності дій працівників міліції. 

СИТУАЦІЯ 3 

Працівники дорожньої патрульної служби отримали повідомлення по радіостанції з орієнтуван-
ням про викрадене авто. Під час отримання додаткової інформації по радіо про те, що серед крадіїв 
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є вагітна жінка та ще 2 чоловіків, підозрюване авто проїжджає вздовж міліцейського поста й ігнорує 
вимогу про зупинку. Після того, як вкрадене авто не зупинилося, працівники міліції починають пе-
реслідування й постійно через гучномовець наказують водієві авто зупинитися. По радіо працівники 
міліції, які переслідують крадіїв, постійно передають маршрут руху підозрюваних. Але передбачити 
рух злочинців не вдається. Автомобіль підозрюваних зненацька спрямовується у бік парку культури 
й відпочинку, де в той момент знаходиться значна кількість людей, у тому числі й дітей. Працівники 
міліції приймають рішення застосувати вогнепальну зброю для зупинки автомобіля і без попереджен-
ня стріляють по ньому. У результаті пострілів авто крадіїв перекидається, водій гине на місці, вагітна 
жінка отримує серйозні тілесні ушкодження, що призвели до переривання вагітності. 

Запитання для обговорення (для всіх працівників міліції): 

1. Чи правомірно було застосовано вогнепальну зброю згідно із вимогами українського законо-
давства? 

2. Чи було у даному випадку застосування вогнепальної зброї «абсолютно необхідним»? 

Запитання для обговорення (для керівної ланки міліції): 

1. Як би ви проінструктували своїх підлеглих з метою уникнення подібних інцидентів у майбут-
ньому? 

2. Підготуйте проект заяви для ЗМІ, яке буде опубліковано в місцевих газетах і повідомлено на 
ТВ-каналах із роз’ясненням дій працівників міліції у даному інциденті; із запевненням представни-
ків громадськості в тому, що працівники міліції були належним чином проінструктовані й обладнані 
для того, щоб мати справу із ситуаціями подібного характеру; обов’язково описати, які дії було здійс-
нено у відповідь на даний інцидент. 

3. Яку тактику необхідно було б застосувати у даному випадку? 

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Опішить міжнародно-правову систему забезпечення правомірного застосування сили та вогне-
пальної зброї. 

2. Які правові підстави застосування сили особами із підтримання правопорядку в сучасній демо-
кратичній державі? 

3. Які правові підстави застосування вогнепальної зброї особами із підтримання правопорядку в 
сучасній демократичній державі? 

4. Який порядок застосування вогнепальної зброї? 
5. Яку відповідальність передбачено за неправомірне застосування сили та вогнепальної зброї 

особами із підтримання правопорядку в сучасній демократичній державі? 
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ГЛАВА 7. ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ 
У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ∗ 

План 
1. Визначення понять. 
2. Приватність в міжнародному праві. 
3. Механізми порушення приватності. 
4. Огляд деяких рішень Європейського суду, що стосуються порушення приватності в діяльності 

поліції 
5. Дотримання прав на приватність в Україні 
6. Контрольні запитання. 
7. Література до розділу. 
 

Приватність – переклад українською мовою англійського privacy – усамітнення, приватна, особи-
ста справа. Право на приватність означає право на захист від втручання держави в особисте жит-
тя та стосунки особи чи її родини безпосередньо фізичним шляхом або через публікацію інформації. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

Із усіх визнаних на міжнародному рівні прав людини приватність, напевне, визначити найскла-
дніше1. Приватність має глибокі історичні корені. Численні посилання на приватність можна знайти 
в Біблії2. Приватність була об’єктом загального захисту за часів давньоєврейської культури, класич-
ної Греції, древнього Китаю. Захист головним чином зводився до права на усамітнення. Визначення 
приватності дуже різняться між собою і залежать від контексту. У багатьох країнах зроблено 
прив’язку до захисту даних, інтерпретуючи таким чином приватність з точки зору обробки інфор-
мації особистого характеру. За межами цього досить суворого контексту захист приватності часто 
має вигляд рамок того, наскільки далеко суспільство може втручатися в особисті стосунки3. 

У праві особи на приватність можна виділити кілька аспектів: 
• інформаційна приватність, що включає в себе встановлення правил збору та обігу персо-

нальних даних, таких як інформація кредитних установ та медичні записи. Стаття 32 Конституції 
України забороняє збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. Кожному громадянинові гарантується право знайомитися 
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомос-
тями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. 

• тілесна приватність, що стосується захисту від втручань стосовно фізичного стану людей, 
наприклад, тестування щодо вживання наркотиків та обстеження порожнин; 
                                                        
∗ Детальніше матеріал цього розділу викладений в книзі: Свобода інформації та право на приватність в Україні. Том 2. Право на 
приватність: conditio sine qua non / Харківська правозахисна група. – Харків: Фоліо, 2004. – 200 с. 
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• комунікаційна приватність, тобто безпека та приватність поштових відправлень, телефон-
них розмов, електронних повідомлень та інших видів комунікацій. Так, стаття 31 Конституції 
України кожному гарантує таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої ко-
респонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, 
з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, 
якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Стаття 32 забороняє втручання в 
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається 
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічно-
го добробуту та прав людини. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 14-1) також за-
безпечує кримінально-правову охорону особистого життя громадян, таємниці листування, теле-
фонних розмов і телеграфних повідомлень, банківських вкладів та рахунків. Прослуховування 
телефонних та інших розмов, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійсню-
ється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, крім випадків, пе-
редбачених законодавством України. 

• територіальна приватність, що стосується встановлення обмежень на втручання в домашнє 
та інше навколишнє середовище, наприклад, робоче місце чи громадське оточення. Стаття 30 Кон-
ституції України кожному гарантує недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла 
чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рі-
шенням суду. У невідкладних випадках, пов’язаних із порятунком життя людей та майна чи з без-
посереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встанов-
лений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них 
огляду та обшуку. 

Кримінально-процесуальний кодекс (ст. 14-1) передбачає особливу процедуру проведення об-
шуку в помешканнях громадян. Так, громадянам гарантується недоторканність житла. Ніхто не має 
права без законної підстави увійти в житло проти волі осіб, які проживають в ньому. Обшук, виїмка, 
огляд приміщення у громадян, накладення арешту на кореспонденцію і виїмка її в поштово-
телеграфних установах можуть проводитись тільки на підставах і в порядку, встановлених КПК 
України. Прослуховування телефонних та інших розмов, розкриття інформації, яка містить банків-
ську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, 
крім випадків, передбачених законодавством України. 

Відсутність єдиного визначення не повинно створювати враження, що це питання є неважливим. Як 
зазначив один письменник, «у певному розумінні, усі права людини є аспектами права на приватність»4. 

Декілька поглядів на приватність: 
У дев’яностих роках минулого століття майбутній суддя Верховного Суду США Луїз Брандез сфор-

мулював концепцію приватності як права особи «бути залишеною у спокої» («right to be left alone»). 
Брандез переконував, що приватність – найцінніша із демократичних свобод і виступав за те, щоб це бу-
ло відображено в Конституції5. 

На думку Рута Гавісона, існує три складових елементи приватності: таємність, анонімність, уса-
мітнення. Це стан, який може бути втрачено або за вибором самої особи, або через дії іншої особи6. 

Приватність може бути визначено як фундаментальне (проте не абсолютне) право людини. Ви-
токи законодавства в галузі приватності можна знайти вже в 1361 році, коли англійські мирові судді 
застосовували арешт за підглядання та підслуховування7. У 1765 році британський Лорд Кемден, 
протестуючи проти санкції на доступ до приміщення та виїмки документів, писав: «Ми можемо із 
задоволенням сказати, що не існує закону в цій країні, яким можна було б виправдати дії підсудних; 
якби такі існували, це могло б зруйнувати всі суспільні цінності. Що ж стосується документів, то це 
– найдорожча власність, що належить людині»8. Член Парламенту Вільям Пітт писав: «Найбідніша 
людина може у своєму будинку не підкорятися навіть всій королівській владі. Будинок може бути 
хитким, його дах може бути ненадійним, його може продувати вітер, всередину може увірватися 
буря, може забивати дощ, – але Король Англії не може туди увійти, усі його повноваження на дають 
йому права переступати поріг халупи, що розвалюється». 
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2. ПРИВАТНІСТЬ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

Сучасну основу права на приватність можна знайти в Загальній декларації прав людини 1948 ро-
ку, що в основному захищає територіальну та комунікаційну приватність. Згідно зі статтею 12 Декла-
рації «Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте та сімейне життя, безпідста-
вного 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 посягань»9. 

Ціла низка міжнародних угод з прав людини має посилання на приватність як на право. Міжна-
родний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція ООН про працівників-мігрантів10, Кон-
венція ООН про права дитини11 оперують однаковими поняттями12. На регіональному рівні ці права 
наповнюються більшою силою. Стаття 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основ-
них свобод захищає право на приватність таким чином13: 

1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці ко-
респонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права інакше ніж згідно із 
законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві в інтересах національної і громадської 
безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб. 

На підставі Конвенції з метою нагляду за дотриманням її положень засновано Європейську ко-
місію з прав людини, Європейський суд з прав людини, у складі Ради Європи створено і працюють 
два Генеральних директорати з прав людини. Всі вказані органи виявляють велику активність у за-
стосуванні права на приватність і послідовно дотримуються широкого тлумачення статті як засобу 
захисту і вузького тлумачення передбачених статтею обмежень14. У своєму першому рішенні щодо 
приватності Комісія зауважила: «На думку багатьох англосаксонських та французьких авторів пра-
во на повагу «приватного життя» є правом на приватність, правом жити за власним бажанням, пра-
вом бути захищеним від публічності». На думку Комісії, однак, право на повагу приватного життя 
цим не обмежується. Воно включає в себе також певною мірою право встановлювати та розвивати 
стосунки з іншими людьми, особливо в емоційній сфері для розвитку та становлення особистості15. 

Суд розглянув законодавство держав-членів і наклав санкції на деякі країни за неврегульова-
ність питань прослуховування з боку державних органів та приватних осіб16. Він також розглянув 
випадки, що стосуються доступу осіб до їхніх персональних відомостей у базах даних та реєстрах 
державних органів з тим, щоб пересвідчитися, що необхідні процедури запроваджено17. Ним розпо-
всюджено захист, передбачений статтею 8, за межі діяльності державних органів. На них покладено 
обов’язок заборонити вчинення таких дій з боку приватних осіб18. Можливо, виходячи з таких взає-
мопов’язаних висновків, Суд міг би зобов’язати застосовувати закон про захист даних у випадках, 
коли дані оброблялись неналежним чином, завдаючи шкоду суб’єктові цих даних19. Стаття 11 Аме-
риканської Конвенції про права людини в питанні приватності використовує термінологію, бли-
зьку до визначень Загальної декларації прав людини20. У 1965 році Організація Американських 
Держав проголосила Американську Декларацію про права та обов’язки людини, що містить у собі 
заклики до захисту багатьох прав людини, у тому числі права на приватність21. Міжамериканський 
суд з прав людини також почав звертатися у своїх рішеннях до питань приватності. 

Коли замислитися про основні права людини, то проголошене у статті 8 право на приватність, 
можливо, це не перше, що спадає на думку. Існують інші, набагато більш драматичні порушення, 
наприклад, статті 2 (право на життя) і статті 3 (заборона катувань) Конвенції. Проте саме з-
винувачення в порушенні права на приватне життя найчастіше викликають найпалкіші суперечки в 
суспільстві. Коли британські спецназівці у Гібралтарі застрелили трьох терористів, які вже не чини-
ли опору, засоби масової інформації не особливо намагалися захистити право на життя цих терори-
стів. Однак ліберальна преса підняла великий галас про втручання в приватне життя, коли групу бі-
ржових брокерів і банкірів піддали судовому переслідуванню за груповий садомазохізм у приватній 
обстановці у себе вдома. Точно так само преса поводилася, коли (уже досить давно) обговорювало-
ся питання, чи вводити обов’язкове використання ременів безпеки для автолюбителів. 
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Питання, що підпадають під статтю 8 стосовно «права на повагу до приватного життя», часто 
викликають палкі дебати. З одного боку, можлива причина в тому, що «приватне» життя – загальна 
основа, щось природне, що не потребує обговорення. Переважній більшості законослухняних гро-
мадян звичайно не потрібно хвилюватися, що влада буде їх катувати, розстрілювати, або, якщо 
справа стосується кримінального обвинувачення, позбавляти доступу до правосуддя. Однак їх поте-
нційно і безпосередньо стосуються будь-які дії держави, що порушують їхнє право за статтею 8. 
Якщо глянути з більш академічної точки зору, саме тут постає питання про межу між правом люди-
ни вибирати, де, з ким і як вона проводить своє життя, і тією сферою, яку буде контролювати і рег-
ламентувати державна влада. 

Стаття 8 Конвенції, загалом, відображає структуру статей 9, 10 і 11. Відповідно, при розгляді 
питання про те, чи була порушена стаття 8 Конвенції, необхідно відповісти на низку питань: 

• чи мало місце втручання у «приватне» життя згідно з § 1 статті 8? Якщо так, то 
• чи є це втручання обґрунтованим згідно з § 2 статті 8, а саме: 
• чи було втручання законним? Якщо так, то 
• чи мало втручання законну мету; і якщо так, то 
• чи було втручання необхідним у демократичному суспільстві (зокрема, чи було воно адекват-

ною реакцією на суспільну необхідність, що не потребує зволікань)? 
Якщо постає питання про позитивне зобов’язання, то дослідження не переходить у сферу пара-

графа 2. Розгляд мети і співмірності переноситься у площину загального зважування доводів про те, 
чи існувало позитивне зобов’язання. 

Європейський суд дотепер не дав чітке визначення «приватного» життя. Суд зовсім свідомо 
уникає спроб такого роду і надає перевагу (як правило) зосередженню на конкретному питанні. Кі-
лькість справ, пов’язаних із правом на «приватне» життя (чи приватність), відносно невелика. Крім 
того, поняття стикається з іншими сферами, що захищаються статтею 8 Конвенції: сімейним жит-
тям, житлом, кореспонденцією. У низці справ такий збіг був відображений у загальному підході, 
який був обраний судом стосовно порушень статті 8, не конкретизуючи, який саме аспект був по-
рушений. Наприклад, у справі «Класс проти Німеччини»(1978) обвинувачення в перехопленні ко-
мунікацій (пошти і телефонних розмов) було визначено судом як потенційне втручання в сімейне і 
приватне життя, кореспонденцію і житло. У справах «Ментес та інші проти Туреччини» (1997) і 
«Кіпр проти Туреччини» (2001) Суд вирішив, що навмисне знищення спецслужбами житла і майна 
заявників торкається всієї сфери прав особистості, які захищаються статтею 8: сімейне життя, при-
ватне життя і житло. Суд ухвалив, що немає потреби у їх розподілі. Вислання осіб, які довгий час 
проживали у країні, Суд також визначив як втручання у приватне життя за статтею 8 (справи «Dalia 
проти Франції» (1998), «Слівенко проти Латвії» (2003), «Якубович проти. Австрії» (2003)). Огля-
даючи практику Європейського суду за статтею 8 Конвенції, можна зробити висновок, що діяль-
ність поліції стосується майже усіх аспектів приватності∗. Ми повернемося до практики Європейсь-
кого суду з прав людини після розгляду найбільш загрозливих для приватності сфер життя. 

Інтерес до права на приватність зріс у 60-х, 70-х роках ХХ століття з появою інформаційних 
технологій. Потенційні можливості для стеження з допомогою потужних комп’ютерних систем ста-
вив на перший план вимоги встановлення спеціальних правил щодо збору та обігу інформації осо-
бистого характеру. У багатьох країнах це право було відображено в конституціях. Походження су-
часного законодавства в цій сфері було закладено першим у світі законом про захист даних, який 
було введено в дію на землі Гессе в Німеччині в 1970 році. Наступними були національні законодавчі 
акти Швеції (1973), Сполучених Штатів (1974), Німеччини (1977) та Франції (1978)22. 

З цих законів виникло два надзвичайно важливих міжнародних інструменти. Це – прийнята в 
1981 році Конвенція Ради Європи №108 «Про захист осіб у зв’язку з обробкою інформації про осо-
бу та відсутністю обмежень на переміщення такої інформації»23 та Правила забезпечення захисту 
приватності у зв’язку із транскордонним переміщенням інформації про особу, встановлені Органі-
зацією Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР)24, якими визначено спеціальні вимоги 
                                                        
∗ Детальніше див.: Довідас Віткаускас. Право на повагу до приватного життя відповідно до статті 8 Європейської конвенції захисту 
прав людини та основних свободю //Свобода висловлювань і приватність, №1(21)Б 2004. – С. 15-29. 
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стосовно обігу електронних даних. Правила, встановлені цими двома документами, були покла-
дені в основу законів про захист даних багатьох країн. Ці Правила визначають інформацію особис-
того характеру як дані, щодо яких встановлюється захист на кожному рівні їх використання від збо-
ру, зберігання до надання. Первинним серед цих Правил є право людини на доступ та внесення змін 
до своїх даних. Стосовно захисту даних немає великих розбіжностей у різних деклараціях та зако-
нах. Усі включають вимоги стосовно інформації особистого характеру. Отож, вона має бути: 

• отримана чесним та законним шляхом; 
• використаною лише із заздалегідь визначеною метою; 
• відповідною до поставленої мети, без зайвої інформації, що виходить за межі визначеної мети; 
• точною і регулярно оновлюватися; 
• знищеною, коли мета досягнута. 
Ці два договори мали великий вплив на прийняття законодавчих актів у всьому світі. Більше 

двадцяти країн дали згоду на дію Конвенції Ради Європи і ще шість її вже підписали, але вона ще не 
набрала чинності на їх територіях. Принципи ОЕСР також широко застосовуються в національному 
законодавстві різних країн, навіть тих, що не є членами ОЕСР. 

Протягом трьох останніх років Європейський Союз ухвалив дві директиви, що забезпечать гро-
мадянам більш широкий спектр механізмів захисту від зловживань їхніми даними. Директиви ви-
значають рамковий загальний рівень забезпечення приватності, що не тільки підтверджує принципи, 
уже передбачені в законодавстві про захист даних, але розширює їх, встановлюючи спектр нових 
прав. Директива про захист даних визначає загальні принципи для національного законодавства, на 
підставі яких буде уніфіковано законодавство всіх країн-членів Європейського Союзу25. До жовтня 
1998 року кожна країна, що є членом ЄС, має внести зміни до свого законодавства, хоча вірогідно, що 
не всі з них завершать цей процес до початку 1999 року. Директива про телекомунікації26 встановлює 
особливий захист користувачів телефонів, цифрового телебачення, мереж мобільного зв’язку та інших 
систем телекомунікації. 

Кілька принципів захисту даних посилено положеннями Директив, а саме: право знати похо-
дження даних, право виправлення неточних даних, право на оскарження в суді незаконної обробки 
даних та право на видачу дозволу на використання даних за певних обставин. Наприклад, особам на-
дається право вільно та безкоштовно, за власним вибором, без повідомлення причини відмовлятися від 
отримання матеріалів, що розповсюджуються шляхом прямого маркетингу. Директивою про захист да-
них передбачено посилення засобів захисту стосовно використання вразливих персональних даних, на-
приклад, у сфері охорони здоров’я або фінансового характеру. У майбутньому використання державни-
ми та комерційними структурами такої інформації буде можливим лише за умов «чіткої та однозначної» 
згоди суб’єкта даних. 

Основний зміст європейської моделі можна визначити як «забезпечення механізмами виконан-
ня». Європейський Союз прагне того, щоб суб’єкти даних мали чітко визначені права і також мали 
можливість звернутися до посадової особи чи органу, який має вжити певних дій на їх користь. У 
кожній країні, що є членом ЄС, буде призначено уповноваженого із захисту даних або інший орган, що 
впроваджуватиме правила стосовно їх захисту. Очікується, що країни, з якими співробітничають держа-
ви Євросоюзу, матимуть схожий рівень контролю. 

Директива накладає зобов’язання на держави-члени забезпечити, щоб інформація особистого 
характеру стосовно громадян країн, що входять до Євросоюзу, передавалася та оброблялася за його 
межами лише на визначених законом підставах27. Ця вимога спричинила зростаючий тиск поза Єв-
росоюзом на користь прийняття законів про приватність. Ті країни, що ухиляються від прийняття 
ефективних законодавчих актів про приватність, можуть бути позбавлені можливості обміну пев-
ними видами інформації з країнами-членами Європейського Союзу, особливо якщо вона містить 
вразливі дані. 

Директива про телекомунікації накладає великий обсяг обов’язків на посередників та постача-
льників послуг щодо гарантій приватності користувачів засобів комунікацій. Нові правила заповнять 
прогалини існуючого законодавства про захист даних. Доступ до даних про фінансові розрахунки бу-
де суворо обмежено, як і до даних про ринкову діяльність взагалі. Замовники засобів ідентифікації зо-
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бов’язані передбачити можливості для блокування кожної лінії передачі даних. Інформація про вико-
нання комунікаційних послуг має знищуватися одразу ж після завершення сеансу зв’язку. 

3. МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕННЯ ПРИВАТНОСТІ 

Наведемо приклади технічних засобів, що викликають стурбованість стосовно можливих по-
рушень права на приватність, особливо, коли вони застосовуються поза сферою правового захисту. 

СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

Ідентифікаційні картки 

Ідентифікаційні картки в тій чи іншій формі використовуються практично в усіх країнах світу. 
Їх форма, призначення та зміст різняться між собою. У більшості країн існує офіційна національна 
ідентифікаційна картка встановленого зразку, однак у багатьох розвинених країнах такої картки не 
існує. Серед них Сполучені Штати, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Сполучене Королівство, Ір-
ландія та країни Півночі. Такі картки існують у Німеччині, Франції, Бельгії, Греції, Люксембурзі, 
Португалії та Іспанії. 

Ідентифікаційні картки вводяться з різною метою. Старі ідентифікаційні системи були побудовані 
на даних стосовно раси, релігії, політичних переконань. Загроза повстань, релігійної дискримінації 
або політичного екстремізму використовувалася як спільне обґрунтування для введення систем іде-
нтифікації, що має привести до визначення ворогів держави або зробити їх вразливими без необхід-
них документів. У Пакистані картки використовуються для реалізації системи квотування. 

За останні роки ідентифікаційні картки пов’язують з національними системами реєстрації, які 
у свою чергу формують основу для державного управління. У таких системах, наприклад Іспанії, 
Португалії, Таїланду та Сінгапуру ідентифікаційні картки стають лише одним видимим компонен-
том набагато більшої системи. З появою магнітних стрічок та мікропроцесорів такі картки можуть 
використовуватися для отримання послуг з боку державних органів. Таким чином картки стають 
поєднанням засобів ідентифікації та доступу до послуг. В основі цих планів є також паралельне 
розширення повноважень поліції. Навіть у демократичних країнах поліція має право вимагати по-
свідчення особи під загрозою затримання. У деяких країнах таку практику було успішно оскаржено 
на підставі конституційних гарантій приватності. У 1998 році Верховний Суд Філіппін ухвалив рі-
шення про те, що національна система ідентифікації є порушенням конституційного права на при-
ватність. У 1991 році Конституційний суд Угорщини дійшов висновку, що закон про введення бага-
тоцільових особистих ідентифікаційних номерів порушує конституційне право на приватність28. 

Біометрія 

Біометрія – це процес збору, обробки та зберігання персональних фізичних характеристик з ме-
тою ідентифікації та встановлення автентичності. Найбільш популярними видами біометричних си-
стем є сканування сітківки ока, геометрія долоні, сканування великого пальця, відбитки пальців, 
розпізнавання голосу та відцифровані (що зберігаються в електронному вигляді) фотографічні зо-
браження. Такі технології викликають інтерес як з боку державних органів, так і приватних компа-
ній, оскільки на відміну від інших засобів ідентифікації, таких, як картки чи паперові документи, 
вони здатні гарантувати точну та глибоку ідентифікацію. 

Засоби біометричної ідентифікації застосовуються у всьому світі. Іспанія почала застосовувати 
національну систему відбитків пальців для встановлення права на отримання виплат безробітнім та 
надання медичних послуг. Росія оголосила плани введення в банківській сфері національної систе-
ми електронних відбитків пальців. Жителі Ямайки зобов’язані пройти сканування великого пальця 
перед тим, як скористатися правом голосу. У Франції та Німеччині проходить випробування облад-
нання, що заносить на кредитну картку інформацію про відбитки пальців. Такі технології викори-
стовуються крамницями роздрібної торгівлі, державними органами, центрами догляду за дітьми, 
поліцейськими структурами, у засобах автоматичного підрахунку. Автоматизована імміграційна си-
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стема, створена Службою імміграції та натуралізації Сполучених Штатів використовує геометрію 
долоні. Геометричні дані долоні осіб, що часто здійснюють подорожі, зберігаються на мікропроце-
сорних платах «розумних» карток. Подорожуючі кладуть свою долоню на сканер і вставляють карт-
ку в паз. У зв’язку з цим понад 70 000 осіб стали перед судом. Ця система може в результаті переро-
сти у всесвітню систему ідентифікації подорожуючих. 

Найбільш спірна форма біометрії – ідентифікація ДНК – має переваги при застосуванні з нови-
ми засобами сканування, що здатні протягом хвилин автоматично встановлювати відповідність 
ДНК зразкам, занесеним до великої бази даних. Поліцейські структури в деяких країнах, наприклад, 
Сполучених Штатах, Німеччині і Канаді створюють національні бази даних ДНК. У Сполученому 
Королівстві та Сполучених Штатах поліція вимагає, щоб особи в певних регіонах добровільно нада-
ли зразки, інакше їх будуть підозрювати. 

КОНТРОЛЬ ЗА КОМУНІКАЦІЯМИ 

Майже всі країни мають певні засоби, здатні знімати інформацію з каналів телефонного, фак-
симільного, телексного зв’язку. У більшості випадків такі перехоплення ініціюються та здійснюються 
правозастосовчими органами. Відомо про зловживання в сфері знімання інформації в більшості країн, 
іноді дуже масштабні, коли відбуваються тисячі випадків незаконного прослуховування. Зловживання 
незмінно стосуються осіб, що представляють «інтерес» для уряду. Об’єктами стають політичні опо-
ненти, студентські лідери, правозахисники29. Правозастосовчі органи традиційно тісно співпрацюють з 
телекомунікаційними компаніями для створення можливостей, щоб телефонні системи добре прослу-
ховувалися. Такі заходи є різними: від надання поліції фізичного доступу до телефонних станцій до 
встановлення обладнання для автоматичного перехоплення інформації. 

Сполучені Штати є світовим лідером у докладанні зусиль для обмеження індивідуальної приват-
ності і збільшенні можливостей своєї поліції та спеціальних служб підслуховувати особисте спілку-
вання. Кампанія має два юридичних аспекти. Перший – зобов’язати всіх, хто забезпечує зв’язок з до-
помогою цифрових, мобільних, супутникових телефонів, та хто займається розвитком комунікаційних 
технологій, передбачити можливості для контролю; другий – обмежити розповсюдження програмного 
забезпечення для криптографії, технічних засобів, що надають людям можливості захисту своїх засо-
бів комунікації та баз даних від доступу до них з боку інших осіб30. 

Водночас Сполучені Штати утримують лідерство в застосуванні електронного контролю та по-
слабленні законодавства про банківську таємницю. Директор ФБР Луїз Фріх активно здійснював 
всесвітні вояжі з метою розширення застосування засобів зняття інформації в нових країнах вільного 
світу, таких, як Угорщина та Чеська Республіка. 

Контроль за Інтернетом та електронною поштою 

За останнє десятиліття Інтернет став важливим засобом зв’язку та проведення досліджень. Тех-
нологічний розвиток відбувається дуже високими темпами, щороку з’являються мільйони нових ко-
ристувачів. Усе більше зростає використання Інтернету з комерційною метою. Місткість, спромож-
ність, швидкість та надійність Інтернету постійно зростають, що призводить до постійного розвитку 
та нового використання середовища. 

Проте Інтернет не захищений від перехоплення інформації та контролю з боку органів влади. 
Оскільки середовище є новим, йому часто бракує захисту, зокрема такого, що мають телефонні 

системи загального користування. Правозастосовчі органи та служби національної безпеки по всьому 
світу швидко почали нарощувати можливості для перехоплення й оцінки повідомлень електронної 
пошти та руху інформації через мережу Інтернет. Правоохоронні органи Сполученого Королівства 
намагаються переконувати, що перехоплення повідомлень електронної пошти має бути дозволено че-
рез укладення угоди між поліцією та провайдерами послуг Інтернету. Це викликало занепокоєння з 
боку правозахисних груп, які вимагають, щоб перехоплення повідомлень електронної пошти не від-
різнялося від процедур, встановлених для прослуховування телефонних розмов. У Сінгапурі доступ 
до Інтернету здійснюють організації, що самі є під контролем, або пов’язані з державними органами 
і, згідно з повідомленнями, регулярно надають інформацію урядовим структурам. 
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Однією з найбільших загроз для приватності в Інтернеті стає запис інформації про певну діяль-
ність в Інтернеті. Кожного разу при відвідуванні веб-сторінки сервер, на якому розміщено сторінку, 
реєструє звернення користувача, при цьому фіксується час і дата звертання. Деякі сайти розміщу-
ють у машинах користувачів «cookies», що допомагає більш детально спостерігати за діяльністю 
людей в Інтернеті. Інші запитують імена користувачів, адреси, іншу персональну інформацію перед 
тим, як надати можливість доступу. Купівля товарів через Інтернет контролюється таким же чином. 
Он-лайнівські крамниці дуже високо цінують таку інформацію, не в останню чергу за те, що її мож-
на продати торгівцям та іншим організаціям. Уже винайдено деякі технічні засоби для запобігання 
таким діям. Програмне забезпечення, що гарантує анонімність, дозволяє користувачам відвідувати 
веб-сторінки, не повідомляючи своєї адреси в Інтернеті. Програми знищення cookies, що зараз пе-
редбачені в більшості браузерів, не дають можливості сайту розмістити cookies у машині користу-
вача. Анонімний цифровий готівковий розрахунок дозволяє споживачам здійснювати платежі не на-
зиваючи себе. 

ВІДЕОСТЕЖЕННЯ 

За останні роки використання камер відеостеження – Приховане кругове телебачення – ПКТБ 
(Closed Circuit Television, CCTV) досягло в усьому світі безпрецедентного рівня. Лише у Сполуче-
ному Королівстві витрачається щороку від 150 до 300 мільйонів фунтів стерлінгів на індустрію сте-
ження, що включає близько 200 000 камер для контролю за громадськими місцями31. Більшість міст 
та містечок починають користуватися ПКТБ для стеженням за такими місцями, об’єктами нерухо-
мості та автостоянками. Зростання ринку таких засобів оцінюється приблизно в 15-20 відсотків щоро-
ку. Багато центральних ділових кварталів Великобританії контролюються зараз при допомозі систем 
відеостеження , включаючи системи пов’язаних між собою камер для створення повної панорами, 
можливостями зміни положення камер у просторі, зміни масштабу зображення, використання ін-
фрачервоного випромінювання. Їхнє використання у приватній власності також стає популярним32. 

Такі системи мають складну технологію. Використовується також нічне бачення, комп’ютерна 
обробка і можливості визначення рухливих об’єктів. Це дозволяє операторові передбачити можли-
вості, щоб система подавала сигнал тривоги, коли що-небудь рухається перед об’єктивом камери. 

Системи відеокамер усе більше виконують функцію куленепробивного жилета та засобів авто-
матичного самозахисту. Якість зображення, як правило, є досить високою. З допомогою багатьох 
систем можна прочитати назву сигарет на коробці, маючи відстань сто метрів. Часто такі системи 
можуть працювати в суцільній темряві, при цьому забезпечуючи зображення як при денному світлі. 
Технічні засоби будуть врешті пов’язані із складним програмним забезпеченням, що дозволить ав-
томатично розпізнавати обличчя, аналізувати поведінку натовпу і (в певному середовищі) досить 
близько спостерігати, що відбувається між поверхнею шкіри людини та її одягом. Можливості ка-
мер будуть і надалі зростати, у той час як вартість і розміри будуть зменшуватися. Слід узяти до 
уваги, що таємне візуальне стеження в певних місцях буде повсюдним. 

4. ОГЛЯД ДЕЯКИХ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 
ПОРУШЕННЯ ПРИВАТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

КОНТРОЛЬ ЗА КОМУНІКАЦІЯМИ 

Розглядаючи справи Класс проти Німеччини, Малоун проти Об’єднаного Королівства, Ювіг 
проти Франції, Крюслен проти Франції, можна сформульовані принципи∗, яким мусить відповідати 
закон, що регулює контроль комунікацій, щоб він не порушував статтю 8. Перехоплення повідом-
лень повинне здійснюватися на підставі закону, який має бути доступним (тобто щоб людина мала 
можливість переконатися, що перехоплення відповідає законодавчим нормам, які використані в да-
                                                        
∗ Прослушивание телефонных разговоров в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран. – Харьков: 
Фолио, 1999. – 152 с. Слід відзначити, що усі вказані справи були пов’язані з прослуховуванням телефонних розмов. На наш по-
гляд, сформульовані принципи відносяться до будь-яких видів зняття інформації з каналів зв’язку. 
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ному конкретному випадку), передбачуваним (тобто людина повинна бути здатна передбачити на-
слідки своїх можливих дій) і задовольняти необхідному критерію якості. Зокрема, це означає, що 
закон має вказувати: 

– список злочинів, здійснення яких може привести до перехоплення повідомлень; 
– обмежуватися випадками, коли фактичні підстави підозрювати особу в здійсненні тяжкого 

злочину уже виявлені іншими засобами (Класс); 
– санкціонувати перехоплення тільки на підставі мотивованої письмової заяви визначеної висо-

кої посадової особи (Класс); 
– дозволяти перехоплення повідомлень тільки після одержання санкції посадової особи або ор-

гану, що не належить до виконавчої влади, бажано, судді (Класс); 
– встановлювати обмеження на тривалість перехоплення: повинний бути зазначений період, 

протягом якого санкція на перехоплення дійсна (Ювіг, Крюслен); 
– визначати правила, що стосуються звітів, які містять матеріали перехоплених повідомлень 

(Ювіг, Крюслен); 
– передбачати запобіжні заходи проти обміну цими матеріалами між різними державними орга-

нами (Ювіг, Крюслен); 
– визначати обставини, за якими записи можна чи необхідно знищити (Ювіг); 
– встановлювати, що треба робити з копіями або переписаними матеріалами, якщо обвинуваче-

на особа буде виправдана (Ювіг).  
Перехоплення повідомлень повинне також здійснюватися як необхідне в демократичному су-

спільстві, тобто «тільки в такій мірі, що необхідна для безпеки демократичних інститутів», і «за 
виняткових умов, що необхідні у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки 
і/або попередження заворушень чи злочину» (Класс). 

Нарешті, будь-яка особа в країні, де діє закон про таємне перехоплення повідомлень, може ви-
магати визнання себе жертвою без будь-якого обов’язку наводити докази чи навіть на підставі голо-
слівного твердження, що спостереження дійсно велося. 

Цікавою є справа «Хелфорд проти Великобританії» (1997). Колишній британський помічник 
начальника поліції Елісон Хелфорд скаржилась, що після подання нею скарги на поліцію стосовно 
статевої дискримінації, її робочий телефон почали прослуховувати. У той час, як уряд Великобританії 
стверджував, що це були законні і правильні дії, Хелфорд стверджувала, що це є порушенням права 
на приватність, передбаченого Європейською Конвенцією про права людини. Суд із цим погодився і ви-
знав, що поліція вчинила невірно, прослуховуючи телефон пані Хелфорд. 

ВІДЕОСТЕЖЕННЯ 

Багато дій держави прямо чи побічно торкаються можливості людини у самореалізації, 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 знижу-
ється 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 при-
ватне життя при фотографуванні людей, що брали участь у публічному заході, і щодо заяв, зробле-
них у ході публічних слухань. Можна стверджувати, що «приватне» життя закінчується там, де по-
чинається суспільна діяльність. У справі «Фрідл проти Австрії» (1994) такий підхід вважали цілком 
доречним. Мова йшла про застосовність статті 8. Поліція сфотографувала позивача під час публіч-
ного заходу і зберігала знімки в досьє. Було вирішено, що фотозйомка не була вторгненням у прива-
тне 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. 

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 «Пек проти Великобританії» (2003). Тема набула розвитку в рішенні 
Суду по іншій справі, «Перрі проти Великобританії» (2003). Суд вирішив, що звичайне викорис-
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тання 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 порушен-
ням 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 даному випадку застосовна. 

Ідентифікація особи. Збір, збереження та розголошення персональних даних 
і доступ до них 

Якщо інформація, що стосується приватного життя, зберігається у державних установах, мо-
жуть виникнути суперечки за відмови надати до неї доступ. На сьогоднішній день найбільш показо-
вим у цьому відношенні є справа «Гаскін проти Великобританії» (1989). Позивач, який майже усе 
своє дитинство провів на державному піклуванні, звернувся в місцеві органи влади з проханням на-
дати доступ до документів про нього самого. На думку позивача, ці документи характеризували пе-
ріод його дитинства і дорослішання і фактично заміняли собою те, що в звичайних родинах розпо-
відають дітям їхні батьки. Право особи на дані подібного роду випливає з відношення цієї інформа-
ції до його сутнісної особистості. Інформація мала формуюче значення для його особистості: вік, 
про який йде мова, такий, що достовірні спогади ще не формуються. Суд вирішив, що особи, які 
знаходяться в ситуації, близької до положення позивача, мають захищений Конвенцією життєвий 
інтерес в одержанні інформації, необхідної для пізнання і розуміння періоду свого дитинства і ран-
нього розвитку. З іншого боку, не можна забувати, що конфіденційність державних баз даних важ-
лива для одержання об’єктивної/достовірної інформації і для захисту інтересів третіх осіб. У бри-
танській системі доступ до архівів залежить від згоди особи, що надала про себе інформацію. Ця 
практика може, у принципі, розглядатися як така, що відповідає статті 8 з урахуванням повноважень 
держави. Проте що робити, якщо людина, яка надала інформацію, знаходиться поза межами досяж-
ності або відмовляється дати згоду з неповажної причини? Інтереси осіб, що прагнуть одержати до-
ступ до даних, у цьому випадку теж повинні бути захищені. Остаточне рішення про розкриття інфо-
рмації повинен приймати незалежний орган. Така система буде відповідати принципу домірності 
(пропорційності). Але у справі Гаскіна цієї можливості в позивача не було. 

Суд вирішив, що мова йде, швидше, про бездіяльність, ніж про акт втручання, і розглядав спра-
ву з огляду на те, чи малося позитивне зобов’язання з боку держави щодо надання доступу. Конфі-
денційність баз даних захищає дітей і права осіб, які надали інформацію. Вона важлива для одер-
жання об’єктивної і достовірної інформації. Однак хоча позивач мав життєвий інтерес в одержанні 
інформації, не було незалежної процедури доступу до даних. Таким чином, мало місце порушення 
статті 8. 

Буває, що людина заперечує проти збору і запису персональних даних з боку держави. Досвід 
розглянутих Судом справ показує: запис персональної інформації для цілей кримінального розслі-
дування звичайно розглядається як втручання у приватне життя, але є обґрунтованим для боротьби 
зі злочинами і заворушеннями. Сюди відносяться і записи про колишні правопорушення, і дані, що 
були отримані поліцією в ході розслідувань, які не завершилися пред’явленням кримінального об-
винувачення. Навіть якщо відсутні вагомі підозри щодо якого-небудь конкретного правопорушення, 
особливі міркування (наприклад, боротьба з тероризмом) можуть служити обґрунтуванням збере-
ження даних. У справі Маквея (1981) допит, обшук, зняття відбитків пальців і фотографування по-
зивачів і наступне збереження відповідних записів було визнано втручанням, але – втручанням об-
ґрунтованим (в інтересах суспільної безпеки і запобігання злочинності). Обставини справи такі. По-
зивачі прибули до Англії з Ірландії. Їх затримали на підставі закону про боротьбу з тероризмом, але 
кримінальна справа не була порушена. Суд визнав, що існувала настійна соціальна необхідність бо-
ротьби з тероризмом, яка переважувала те, що було визнано незначним порушенням прав позивачів. 

У справі Мюррей (1981) аналогічно було вирішено, що арешт позивачки, запис персональних 
подробиць (включаючи досить невтішний опис її зовнішності) і фотографування не виходять за за-
гальні законні межі процесу розслідування терористичного злочину. Жодна деталь не була врахова-
на, як така, що не стосується процедури арешту і допиту. Це, очевидно, передбачає, що Суд має на-
мір і далі встановлювати обмеження на характер і ступінь інформації, що збирають поліція і сили 
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безпеки (хоча, судячи з досвіду справ, розглянутих на сьогоднішній день, на практиці державі на-
даються широкі межі розсуду). 

У згадуваній справі Фрідла зйомка і збереження фотографій публічної демонстрації не була ви-
значена навіть як втручання. На фотографіях особистості людей явно не ідентифікувалися, а самі 
знімки зберігалися в загальному адміністративному досьє і не були введені в систему обробки да-
них. Підкреслювалося, що фото не були зроблені в ході якої-небудь операції з вторгненням у житло 
позивача. Збір персональних даних, що встановлюють особистість, і запис таких даних, дійсно, були 
втручанням, але – обґрунтованим, оскільки робилися для розслідування (утім, кримінальну справу 
так і не було порушено через незначність правопорушень). Оскільки дані зберігалися лише в зага-
льному адміністративному досьє за даним інцидентом, а не були введені в яку-небудь систему об-
робки даних, суд вирішив, що це «відносно невелике втручання» у приватне життя позивача. 

У згадуваній справі Перрі Суд вирішив, що звичайне використання відеокамер, що стежать, 
(будь то на публічній вулиці чи в приміщенні, такому як торговий центр чи поліцейська дільниця, де 
вони служать законним і передбачуваним цілям), саме по собі не викликає питань у контексті статті 8. 
Однак у даному випадку поліція відрегулювала кут огляду камери для одержання ясного зображен-
ня позивача, а отримане зображення змонтувала і продемонструвала свідкам для упізнання. Відео-
кадри були показані в ході відкритого судового процесу. Незалежно від того, знав позивач про існу-
вання відеокамери чи ні, він не мав підстав розраховувати, що його будуть знімати для наступного 
упізнання. Задум поліції перевищив звичайне й очікуване використання камер відеоспостереження. 
Тому запис кадрів і наступний монтаж можна розглядати як збір і обробку персональних даних про 
позивача. Більш того, кадри не були отримані добровільно чи за обставин, коли можна було б об-
ґрунтовано очікувати, що вони будуть записані і використані з метою упізнання. Тому мало місце 
втручання в приватне життя. У внутрішньому законодавстві існувала достатня підстава для втру-
чання, однак суди ухвалили, що поліція не дотрималась закладеної у процесуальному кодексі про-
цедури. У світлі цих судових постанов можна дійти висновку, що дії поліції в даній справі не відпо-
відають вимогам законів країни. 

В іншій справі, «Краксі проти Італії» (2003), мова йшла про оголошення в суді роздруківок те-
лефонних розмов, що були перехоплені під час слідства за кримінальною справою. Позивач, який 
був прем’єр-міністром Італії, піддався телефонному прослуховуванню. Роздруківки були представ-
лені в суді і прийняті як докази. Вирізки з низки перехоплених розмов були пізніше опубліковані в 
пресі (хоча ніхто не зізнався в їхньому розголошенні). Позивач був визнаний винним. По суті спра-
ви, Європейський Суд підтвердив, що висвітлення пресою судового процесу цілком відповідає ви-
мозі статті 8 про відкритість процесу. У завдання засобів масової інформації входить поширення 
інформації, а суспільство має право одержувати їх, особливо якщо це інформація про державних ді-
ячів. Однак суспільний інтерес в одержанні інформації поширюється лише на факти, пов’язані з 
кримінальними обвинуваченнями, висунутими проти обвинувачуваного. 

У справі Краксі деякі розмови, чий переказ потім був опублікований у пресі, носили приватний 
характер і майже не були (і зовсім не були) пов’язані з кримінальними обвинуваченнями. Їхня пуб-
лікація в пресі не відповідала насущній соціальній необхідності, виходить, втручання було невідпо-
відним. Проте, постає питання про те, чи є тут відповідальність держави? Публікації були зроблені 
приватними газетами, ніхто не заявляв про який-небудь контроль над ними з боку державної влади. 
Суд вважав установленим, що джерелом інформації були роздруківки, внесені до реєстру окружно-
го суду. Державний прокурор прийняв рішення не передавати їх у відкритий доступ (за італійськи-
ми законами внесення документу в базу даних відкриває до нього доступ лише сторонам процесу, 
але не громадськості). Таким чином, розголошення розмов не було прямим наслідком дій прокуро-
ра, а, швидше за все, було викликано збоєм у функціонуванні реєстру, або одержанням пресою ін-
формації від однієї зі сторін процесу або від адвокатів. Необхідно було встановити, чи прийняла 
влада необхідні кроки для забезпечення ефективного захисту прав позивача шляхом надання нале-
жних гарантій і проведення ефективного розслідування. Однак влада не виконала ці зобов’язання. 
Виходить, була порушена стаття 8. 

У згадуваній справі Пека Суд підтвердив, що зйомка осіб у громадському місці без збереження 
інформації сама по собі не представляє втручання у приватне життя. Однак регулярний і постійний 
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запис даних може бути таким втручанням. У справі Пека мова йшла про передачу в засоби масової 
інформації відеокадрів, зроблених за допомогою камери. На плівці була знята людина, що здійснила 
спробу самогубства у громадському місці. Позивач не стверджував, що спостереження за ним у ході 
спроби самогубства і постійний запис самі по собі були втручанням у приватне життя. Замість цього 
в позові говорилося, що розголошення цього запису у спосіб, який позивач не міг передбачати, при-
звело до втручання у приватне життя. Сама спроба самогубства, до речі, не була записана чи обна-
родувана. Однак усі події після цього були розкриті без належного маскування особистості позива-
ча. Це являло собою серйозне втручання у приватність. Що стосується необхідності обнародування 
даних, то мова не йшла про здійснення злочину. Не заперечувалось і важливе значення відеоспосте-
реження для виявлення і запобігання злочинів (роль, яку реклама робила ще більш ефективною). 
Однак у місцевої влади існували й інші можливості. По-перше, влада могла ідентифікувати людину 
і спробувати одержати його згоди. Хоча в загальному випадку це нелегко (у кадрі може опинитися 
відразу декілька людей), у даній ситуації була знята тільки одна людина. Очевидно, влада могла на-
вести довідки в поліції й установити його особистість. По-друге, влада могла підретушувати зобра-
ження. Хоча в них і не було відповідного обладнання, у їх власних документах говорилося про на-
мір таке обладнання одержати. Як би то не було, влада не зробила спроби підретушувати картинку, 
яку самі ж представники влади надали засобам масової інформації. По-третє, влада могла докласти 
зусиль, щоб переконати засоби масової інформації підретушувати зображення. Можна було, напри-
клад, не обмежуватися усними проханнями, а зажадати письмової гарантії. Влада зневажила пер-
шими двома можливостями, а початих нею кроків стосовно третього варіанту було недостатньо. Та-
ким чином, обнародування інформації не забезпечувалося достатніми гарантіями і являло собою 
непропорційне втручання у приватне життя позивача. 

Показ третім особам фотографії позивача з поліцейського досьє – втручання, але обґрунтоване 
(з метою запобігання злочину) і домірне. Фотографія використовувалася винятково в ході слідства, 
не була надана в розпорядження широкої публіки і не була зроблена таким чином, щоб вторгатися у 
приватне життя; іншими словами, була зроблена поліцією на законних підставах під час попере-
днього арешту (Рішення Європейської комісії з прав людини №20524/92, 1993). Використання су-
дом старого поліцейського протоколу для оцінки кримінальної відповідальності обвинувачуваного 
може бути визнано необхідним для запобігання злочину. 

У справі «А.К. проти Нідерландів» (1995) у пресі були опубліковані подробиці арешту позива-
ча, який підозрювався в розпусних діях щодо малолітніх. Серед іншого згадувалося і про те, що по-
ліція конфіскувала в будинку позивача велику кількість дитячої порнографії. Позивач стверджував, 
що поліція надала пресі невірні відомості, а також розголосила подробиці, що дозволяли сусідам 
упізнати його. Було вирішено, що немає вказівок на те, що відомості були невірні чи явно негативні 
за тоном. Навіть якщо припустити, що розголошення відомостей було втручанням у приватне жит-
тя, ця інформація була фактично точним коротким викладом, становила загальний інтерес і тому 
може розглядатися як необхідна для цілей права суспільства на одержання інформації. (Той факт, 
що інформація дозволила упізнати позивача кільком людям, розглянутий не був). 

Система персональних ідентифікаційних номерів (яка використовується, наприклад, при реєст-
рації актів громадського стану, при рішенні адміністративних питань, сплаті податків, в охороні 
здоров’я, для потреб соціальних служб тощо) сама по собі не є втручанням. Однак якщо система то-
ркається приватного життя, її використання підпадає під статтю 8. Так, було встановлене втручання 
у справі, де ім’я позивача фігурувало у реєстрі неплатників податків. Реєстр знаходився у відкрито-
му доступі (Рішення Європейської комісії з прав людини №10473/83, 1985). Втручання було визна-
но незначним і необхідним в інтересах економічного добробуту країни. Позивач не продемонстру-
вав, що йому дійсно відмовили у видачі кредиту через реєстр, – навпаки, він сам заявив про борги, 
коли звернувся в кредитну компанію. Крім того, він міг звернутися до суду. При винесенні остаточ-
ного рішення було визнано, що принцип публічного доступу до офіційних баз даних має велике 
значення. 

У рішенні за однією бельгійською справою Суд вирішив, що обов’язок носити посвідчення 
особи і пред’являти їх поліції не є втручанням, якщо картки не містять інформацію, що відноситься 
до приватного життя (Рішення Європейської комісії з прав людини №16810/90, 1992). Картка місти-
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ла ім’я, адресу, стать, дату і місце народження, а також персональний ідентифікаційний номер (від 
нього, утім, можна відмовитися). Проте, у справі Фрідла, де позивача заарештували під час демон-
страції і зажадали надати посвідчення особи, це було визнано втручанням у приватне життя, хоч і 
обґрунтованим як необхідне за даних обставин. 

У рішенні «Смірнова проти Росії» (2003) Суд ухвалив, що стаття 8 застосовна до відмови вла-
ди повернути паспорт позивачці після звільнення з ув’язнення. Суд відзначив, що позивачка не на-
вела жодного конкретного прикладу, який би виявляв собою неповагу до її приватного життя. Але 
Суд узяв до уваги, що в повсякденному житті російським громадянам найчастіше приходиться за-
свідчувати свою особистість навіть при здійсненні самих звичайних дій. Внутрішній паспорт необ-
хідний для більш важливих потреб, таких як влаштування на роботу й одержання медичного обслу-
говування. Тому позбавлення позивачки паспорта являло собою постійне втручання в її приватне 
життя. Відповідно до внутрішнього законодавства країни, паспорт повинний бути повернутий за 
вимогою особи, звільненої з ув’язнення, а держава не надала доказів того, що відмова повернути 
його за вимогою позивачки після звільнення з місць позбавлення волі має законну підставу. 

5. ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ В УКРАЇНІ 

Право на приватність визнається в Україні на конституційному рівні. Стаття 30 Конституції 
України захищає територіальну приватність («кожному гарантується недоторканність житла»), 
стаття 31 – комунікаційну приватність («кожному гарантується таємниця листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції»), стаття 32 – інформаційну приватність («ніхто не 
може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конститу-
цією 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 час-
тини статтей 30, 31, 32 Конституції, які формулюють вичерпний перелік підстав для втручання в 
право на приватність і умови для такого втручання, не отримали достатнього розвитку в законах і 
підзаконних актах. Доволі нечітке формулювання або взагалі відсутність регламентування дозволе-
них випадків втручання в право на приватність, обсягу та способів втручання є найбільш невиріше-
ною проблемою в законодавчому регулюванні дотримання права на приватність, що породжує чис-
ленні порушення цього права в практиці. 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

В Україні відсутнє належне законодавство щодо захисту персональних даних, яким би визнача-
лися підстави та порядок збирання таких даних, їхнє оброблення, захист та використання. Відповід-
но, 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 за-
хист персональних даних належним і чи забезпечує він дотримання прав людини, і охарактеризува-
ти відповідність українських реалій таким критеріям: 

1) Персональні дані повинні бути отримані законним шляхом: тобто має бути чітко визначений 
порядок їхнього отримання та встановлена відповідальність за їхнє отримання незаконним шляхом. 
Українським законодавством не визначено законні шляхи збирання інформації про особу 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 націона-
льної, 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 одним ко-
дом (ідентифікаційним номером), що становить пряму загрозу правам і основним свободам людини. 
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Проте саме така концепція втілюється зараз органами державної влади, які користуються відсутніс-
тю 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 адміністратив-
не переслідування, податкова історія, кредитна історія, пенсійний рахунок, банківські рахунки, біо-
метричні дані та багато інших) до єдиної автоматизованої системи під одним кодом для кожної осо-
би. Значний обсяг персональних даних планується розмістити в електронних паспортах кожної осо-
би. Така концепція, серед іншого, пояснюється нібито новими вимогами ЄС до паспортів іноземців, 
що перетинають його кордони. Слід зазначити, що об’єднання всіх зібраних даних про особу під 
одним кодом суперечить практиці більшості демократичних країн. 

4) Персональні дані повинні збиратися в мінімальному обсязі відповідно до мети їхнього зби-
рання. Українським законодавством не визначено обсягу даних про особу, що можуть збиратися. 
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 ко-
мерційними структурами. 

5) Персональні дані повинні бути точними, а також мають бути доступними для особи, якої во-
ни стосуються (носія персональних даних). Загальна адміністративна практика свідчить, що особа 
не має доступу до інформації про себе, якою володіє орган державної влади. Найчастіше особа про-
сто не знає про наявність її персональних даних у того чи іншого органу влади, оскільки вони не зо-
бов’язані повідомляти її про такі дії. 

6) Персональні дані мають бути знищені після того, як мета, з якою вони збиралися, досягнута і 
в них немає більше потреби. Законодавством не передбачені підстави та процедури знищення пер-
сональних 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. Ін-
формаційній приватності загрожують усі існуючі законопроекти щодо реєстрації та ідентифікації 
особи, які взагалі не враховують необхідності захисту інформації про особу (базовий закон про за-
хист персональних даних відсутній, парламентом прийнятий у першому читанні відповідний зако-
нопроект, який потребує суттєвої переробки). Усі вони базуються на застосуванні єдиного багатоці-
льового ідентифікаційного коду особи, введення якого буде порушувати усі визнані принципи захи-
сту персональних даних, оскільки призведе до можливості об’єднувати між собою різні реєстри, 
тобто бази даних, в яких міститься та чи інша персональна інформація, без згоди особи. 

На цей час основним електронним класифікатором, на основі якого відбувається збір та оброб-
ка персональних даних громадян України, є ідентифікаційний код, що надається Державною подат-
ковою адміністрацією. Сфера його використання постійно розширюється і виходить далеко за межі 
тієї мети, з якою він був запроваджений – податковий облік. За відсутності ідентифікаційного коду 
неможливими є легальне працевлаштування, доступ до пенсійного забезпечення, реалізація права на 
освіту, отримання стипендій та допомоги з безробіття, оформлення субсидій, відкриття банківських 
рахунків, реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності тощо. Фактично складається адміністра-
тивна практика використання ідентифікаційного податкового номера, для цілей, не передбачених 
Законом про єдиний реєстр фізичних осіб – платників податку. Це, безумовно, є порушенням між-
народних стандартів. 

Приватність комунікацій 

Найбільші порушення права на приватне життя в Україні, на нашу думку, стосуються комуні-
каційної 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 недостатні. Внаслідок цього ніхто не може контролювати кількість 
дозволів та необхідність здійснення прослуховування, а особи, щодо яких здійснювалися такі захо-
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ди, не знають про це і, відповідно, не можуть оскаржити такі дії в суді чи іншим чином захистити 
своє право на приватність∗. 

Прослуховування телефонів здійснюється з дозволу суду, проте на практиці суд розглядає такі 
подання правоохоронних органів автоматично, майже завжди надаючи дозвіл, не встановлюючи 
при цьому кінцевий термін прослуховування. Офіційна статистика щодо прослуховування (напри-
клад, щодо кількості наданих судами санкцій), як правило, не надається органами влади, які вважа-
ють такі статистичні дані секретними. Тим не менше деякі дані іноді оприлюднюються. 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 до-
зволів. За інформацією Генерального прокурора, кількість таких дозволів у 2005 році перевищила 
11 тисяч ще в вересні, а результати прослуховування були використані лише у 40 випадках («Права 
людини», №28, 1-15 жовтня, 2005). 

Президент України 7 листопада 2005 року видав Указ №1556/2005 «Про додержання прав лю-
дини під час проведення оперативно-технічних заходів», проте його положення надалі покладають-
ся на інституційні зміни в правоохоронних органах, а не на встановлення процесуальних гарантій 
від зловживань. Такі заходи видаються явно недостатніми. 

Закон про оперативно-розшукову діяльність дозволяє використовувати 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 кіль-
кості дозволів з кількістю тяжких та особливо тяжких злочинів, можна зробити висновок, що ці ОРЗ 
використовуються в значно більшому обсязі. Протягом 2004-2005 рр. політичне стеження в Україні 
набуло надзвичайно великих масштабів. Об’єктами стеження ставали народні депутаті, кандидати 
на посаду Президента, керівники органів державної влади∗. 

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 кримінальної 
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. 

Ще однією проблемою є відсутність законодавчої заборони переглядати кореспонденцію засу-
джених або осіб, яких тримають під вартою, що адресована Європейському суду з прав людини. 
Міністерство юстиції України розробило відповідний законопроект щодо зміни законодавства. Роз-
роблений Мінюстом законопроект пропонує зміни до Кримінально-виконавчого кодексу та Закону 
України «Про попереднє ув’язнення», які мають закріпити на законодавчому рівні заборону пере-
гляду кореспонденції, що направляється з місць позбавлення волі до Європейського суду з прав лю-
дини. Закон був прийнятий парламентом в грудні 2005 р. 

Європейський суд з прав людини визнав прийнятними 6 справ щодо України, в яких стверджу-
валося про порушення права на приватне життя через листування засуджених, отримання ними по-
силок і бандеролей, обмеження кількості побачень з рідними та умови, створені для цих побачень. У 
справах Полторацький проти України, Кузнєцов проти України, Алієв проти України, Назаренко 
проти України, Данкевич проти України, Хохлич проти України. Суд визнав порушення статті 8 
Конвенції з цих причин. 

Деякі інші аспекти права на приватність 

Не відповідає європейським стандартам і процедура проведення обшуку. Наприклад, проведен-
ня обшуку всіх приміщень, крім житла та іншого володіння особи, провадиться за постановою слід-
чого 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 фік-
                                                        
∗ Детальніше про комунікаційну приватність див. в статті: Євген Захаров. Оперативно-розшукова діяльність та приватність комуні-
кацій. – В кн.: Свобода інформації та право на приватність в Україні, т.2. – Харків: Фоліо, 2004. – с. 45-60. 
∗ Докладніше див.: «Права людини в Україні-2004. Доповідь правозахисних організацій”. – Харків: Фоліо, 2005. – С. 90-101 та 
«Права людини в Україні-2004. Доповідь правозахисних організацій”. – Харків: Права людини, 2006. – С. 76-87. 



ПРАВА ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ  

 142 

суються відмови у його проведенні. При цьому часто порушуються терміни його проведення та від-
повідна процедура. 

При процедурі усиновлення українське законодавство не враховує інтересів усиновленої дити-
ни. Таємниця усиновлення гарантується можливістю усиновителям дитини записати себе її батька-
ми (стаття 229 Сімейного кодексу), змінити вказівку про місце її народження в рамках 6 місяців і 
дату народження (стаття 230 Сімейного кодексу), а розкриття таємниці усиновлення тягне за собою 
кримінальне покарання (стаття 168 Кримінального кодексу України). Проте право дитини знати своїх 
біологічних батьків (стаття 7 Конвенції ООН про права дитини) та право на збереження своєї інди-
відуальності (стаття 8 Конвенції ООН про права дитини) цілком забуті. Навіть більше, закон містить 
положення про збереження таємниці усиновлення для самої дитини (частина 2 статті 226 Сімейного 
кодексу)∗. 

Проблемою залишається питання примусового медичного обстеження, а також втручання пра-
воохоронних органів в сімейне життя осіб, що мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Напри-
клад, до сих пір правоохоронні органи подають до Держкомстату відомості про виявлених гомосексу-
алістів, ведуть їхній облік, як групу ризику захворювання на СНІД4. Взагалі в законодавстві залишається 
ще старий підхід до цього питання, порівнюючи це з проституцією, наркоманією та алкоголізмом. 

Всеукраїнська мережа людей, що живуть із ВІЛ, повідомляє про численні факти розголошення 
медичного діагнозу ВІЛ-інфікованих осіб. ВІЛ-інфіковані особи втрачають можливість працевлаш-
тування, доступу до соціальних послуг. У багатьох регіонах особам, що хворі на СНІД, видаються 
спеціальні посвідчення, що зводить нанівець таємницю такого діагнозу. 

У лютому 2005 року своїм рішення Європейський суд з прав людини постановив рішення, якім 
визнав порушення Україною Статті 8 Європейської конвенції з прав людини та зобов’язав сплатити 
8 тис. євро громадянинові України Ромуальду Новоселецькому, який проживає в Уссурійську (Ро-
сія). Гроші повинні бути виплачені за відшкодування збитків, завданих унаслідок пропажі речей з 
квартири Новоселецького в той час, як там з незаконного дозволу державної установи жила інша 
людина, та за відшкодування нематеріальних збитків, заподіяних унаслідок неможливості позивача 
і його родини протягом тривалого часу жити у своїй квартирі. Європейський суд з прав людини ви-
знав, що внаслідок незаконного рішення Новоселецький змушений був жити з чужою родиною, чим 
було порушено його право на приватність (див. електронний ресурс Української Гельсінської спілки 
з прав людини: http://www.helsinki.org.ua). 

У справах про застосування статті 8 Конвенції щодо України слід окремо відзначити порушення 
права на власне ім’я, що є частиною права на приватність. Ці питання були розглянуті судом у справі 
«Булгаков проти України», яку 22 березня 2005 року Європейським судом було визнано прийнятною 
для подальшого розгляду. У згаданій заяві заявник, росіянин за походженням, скаржився на те, що 
записавши його ім’я в паспорті громадянина України як Дмитро, а не як Дмітрій, а по батькові Воло-
димирович замість Владіміровіч, українські державні органи порушили його право на власне ім’я. На 
його думку, вимога «записувати його ім’я українською мовою», передбачена чинним законодавством, 
означає лише можливість його транслітерації буквами українського алфавіту, так як жодна норма не 
вимагає від національних органів замінювати ім’я або по батькові російського походження україн-
ськими еквівалентами. Заявник вважав, що таке втручання є незаконним навіть з позиції національ-
ного права («Булгаков проти України», ухвала від 22 березня 2005 року). 

Розглянувши основні аспекти дотримання права на приватність особи, ми можемо зробити ви-
сновок, що у сучасному демократичному суспільстві існують досить тонкі межі приватного та суспі-
льного, захисту інтересів держави та охорони особистого життя людини й громадянина. Належний 
рівень забезпечення цього права гарантує гармонійний розвиток, соціалізацію індивіда у численних 
структурах громадянського суспільства. Правозастосовчі органи (і, зокрема, міліція) повинні зайняти 
нейтральну позицію, яка б забезпечила дотримання прав людини, зокрема, права на приватність, й 
                                                        
∗ 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. 
4 Звіт про результати роботи органів внутрішніх справ в боротьбі з проституцією, по виявленню груп ризику та результати їх об-
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нормальне функціонування держави в цілому. Але для цього необхідна відповідна законодавча база, 
відсутність якої в Україні призводить до порушень цього важливого права. 

6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Що таке приватність згідно із Європейською Конвенцією про захист прав людини та основ-
них свобод? 

2. Чи може бути виправданим порушення право на приватність у сучасному демократичному 
суспільстві? Якщо так, то за яких умов? 

3. Як визначається пропорційність втручання у приватне життя особи? 
4. Як Ви вважаєте, чи є створення в Україні єдиної ідентифікаційної системи реєстрації грома-

дян порушенням права на приватність? 
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ГЛАВА 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

План 
1. Визначення понять. 
2. Міжнародні стандарти дотримання прав людини в процесі здійснення ОРД. 
3. Національне законодавство щодо забезпечення прав людини при проведенні оперативно-роз-

шукової діяльності. 
4. Контроль за дотриманням прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності. 
5. Проблеми, пов’язані з дотриманням прав людини в процесі ОРД. 
6. Ситуації для обговорення. 
7. Контрольні питання. 
8. Література. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) – це система гласних і негласних пошукових, роз-
відувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та 
оперативно-технічних засобів.  

Оперативно-технічний захід (ОТЗ)– це захід, який здійснюється із застосуванням технічних 
засобів, призначених для негласного отримання інформації, у тому числі з каналів електрозв’язку, 
інформаційних систем та окремих технічних засобів обробки інформації, відео -, фото -, аудіоапара-
тури, та для організації проведення якого встановлюються спеціальні правила. 

Оперативні працівники – уповноважені працівники підрозділів, які здійснюють оперативно-
розшукову діяльність.  

Оперативне обстеження – таємне проникнення до жилого чи нежилого приміщення, транспорт-
них засобів, що є приватною власністю та їх обшук, тимчасове вилучення документів та ознайом-
лення з ними, вилучення зразків матеріалів, сировини, виробів та інших предметів з метою розслі-
дування без розкриття інформації про їх вилучення.  

Перехоплення телекомунікацій – спостереження, відбір і фіксація акустичної інформації, що 
передається електричними мережами телефонного зв’язку та одержання, перетворення і фіксація 
різних видів сигналів, що передаються технічними каналами зв’язку, за допомогою технічних за-
собів для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності. 

Прослуховування – збір і фіксація акустичної інформації всередині приміщень, споруд, 
транспортних засобів та на відкритій місцевості, що здійснюється із застосуванням технічних засобів 
або без їх застосування, з метою вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності. 

2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРД 

Міжнародне співробітництво в питаннях боротьби зі злочинністю основною своєю метою ста-
вить захист прав і свобод людини. Правовою основою цієї діяльності є міжнародно-правові докуме-



ПРАВА ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ  

 146 

нти, які регламентують захист прав і свобод людини, визначають світові підходи в боротьбі зі зло-
чинністю і встановлюють правила поведінки стосовно осіб, які знаходяться в розшуку, відбувають 
покарання за вироком суду, затриманих під час слідства або тих, хто утримується під вартою. 

Найважливішими з них є Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права (1966 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 
права (1966 р.), Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод з протоколами 
(1950 р.), Європейський соціальний статут (1961 р.), Європейська соціальна хартія (переглянута) 
(1996 р.), Європейська конвенція про громадянство (1997 р.) та ін.  

У 1949 р. була заснована Рада Європи – міжнародна регіональна організація європейських дер-
жав, які проголосили своєю метою розширення демократії, зближення всіх народів Європи, захист 
прав людини, співробітництво з основних питань права, культури, освіти, інформації, охорони до-
вколишнього середовища. 

Рада Європи забезпечує високі стандарти дотримання прав людини в державах-членах насам-
перед завдяки дії Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яка була підписана 4 лис-
топада 1950 р. Конвенція гарантує права людини на життя, захист її від незаконного насильства, по-
карання, підневільного стану, примусової праці; на свободу та особисту недоторканність (крім ви-
падків, передбачених законом), на захист у разі обвинувачення. Згідно з Конвенцією особі без будь-
якої дискримінації гарантуються: повага до її особистого і сімейного життя, житла, таємниця листу-
вання, свобода думки, совісті та релігії, виявлення поглядів, мирних зборів, права на організацію 
асоціацій з іншими людьми, одруження і створення сім’ї. 

Стаття 8 Конвенції передбачає такі основні права особи: на повагу до приватного життя, сімей-
ного життя, на недоторканність житла та на таємницю кореспонденції.  

Пункт 2 статті 8 Конвенції чітко визначає підстави, за яких втручання з боку держави у викори-
стання особою прав, зазначених в пункті 1 цієї ж статті, є виправданим. Таке втручання має бути 
передбаченим законом і необхідним у демократичному суспільстві, здійснюватися в інтересах на-
ціональної безпеки, громадського спокою або економічного добробуту країни, для охорони порядку і 
запобігання злочинності, охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав та свобод інших осіб. 

Втручання у права, передбачені статтею 8 Конвенції, може відбуватися на основі лише того за-
кону, який доступний громадськості (заходи втручання не можуть бути передбачені певними таєм-
ними інструкціями), і передбачає можливість для особи, права якої порушено, оскаржити заходи, 
вжиті щодо неї компетентними державними органами. 

Протягом більш ніж 50 років контрольним органом Конвенції – Європейським судом з прав 
людини – в рішеннях, які ним приймалися, було детально роз’яснено кожну статтю Конвенції. Ці 
рішення становлять систему прецедентного права Європейського суду. 

Конкретні судові рішення формально обов’язкові тільки для тих держав, що є відповідачами в 
конкретних справах. Однак інші країни фактично керуються ними при оцінці відповідності внутрі-
шнього правового порядку вимогам Конвенції. У ряді випадків ці рішення спонукали держави, які 
не були стороною у певній справі, до вдосконалення свого законодавства і правозастосовчої практики. 

У 1995 р. Україна стала тридцять сьомим членом Ради Європи і взяла на себе ряд обов’язків у 
сфері прав людини. Всі зобов’язання України перелічені в документі під назвою «Висновок Парла-
ментської асамблеї РЄ від 26 вересня 1995 р.» Ставши в листопаді 1995 р. членом Ради Європи, 
Україна ратифікувала її основоположний акт – Конвенцію про захист прав людини та основних сво-
бод, Перший протокол і протоколи № 2, 4, 6, 7, 11 до Конвенції. 

У системі міжнародних актів з прав людини особливе місце займають документи, які визна-
чають стандарти правоохоронної діяльності. Показовою в цьому плані є Декларація про поліцію 
Ради Європи (1979). В Декларації зазначається, що для повного здійснення прав людини та їх фу-
ндаментальних свобод необхідне мирне суспільство, де панують порядок та громадський спокій. І 
саме поліція відіграє важливу роль у цьому процесі, діючи в умовах, небезпечних для її працівни-
ків, які ускладнюються ще більше, якщо недостатньо визначено правила поведінки для співробіт-
ників поліції. 

Поліція використовує цю Декларацію для вироблення своїх стандартів професійної роботи. 
Отже, йдеться про стандарти, що, з погляду Парламентської Асамблеї, мають потребу в «максима-
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льній пропаганді». Декларація дає докладні інструкції – не тільки щодо обов’язків «поліцейських», 
але й умов, в яких повинні працювати поліцейські: 

• вона дозволяє поліцейським порушувати накази, якщо вони є незаконними, і звільняє їх від 
покарання за це;  

• дотримання Декларації дає поліцейським право на активну моральну і фізичну підтримку су-
спільства;  

• поліцейські мають пройти ретельну підготовку, мати відповідні умови роботи та справедливу 
оплату. 

У процесі здійснення своєї професійної діяльності поліцейський змушений піддавати правомір-
ному обмеженню цілий ряд громадянських прав людини (право на недоторканність особистого та 
сімейного життя, таємниця кореспонденції та ін.). Звичайно, «не повинно бути жодного втручання з 
боку державних органів у користування цим правом, за винятком втручання, передбаченого зако-
ном та необхідності в демократичному суспільстві в інтересах державної та громадської безпеки чи 
економічного добробуту країни, для охорони здоров’я чи моралі населення або захисту прав та сво-
бод інших осіб» (ст. 15 Декларації).  

Таким чином, застосування в сучасних умовах України норм міжнародного права має певні 
особливості. Щоб надати особі при провадженні в кримінальній справі і проведенні стосовно неї 
оперативно-розшукових заходів достатню можливість реалізувати свої права, а також, щоб їх не по-
рушити, слідчі, особи, які проводять дізнання, оперативні працівники, прокурор, судді повинні мати 
належне уявлення про всі права особи. Для цього необхідні знання положень міжнародних догово-
рів, які були ратифіковані Україною, загальновизнаних норм і принципів у галузі прав людини та 
основних її свобод. В іншому разі неможливо уникнути помилок та їх несприятливих наслідків для 
осіб, залучених до сфери кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності. 

Норми розглянутих та інших міжнародно-правових актів з прав людини знаходять свій розви-
ток і деталізацію в положеннях внутрішнього законодавства окремих держав, слугують для нього 
правовим орієнтиром, взірцем, оскільки вони є результатом світового досвіду, кращим надбанням 
людства щодо закріплення і гарантування прав людини. Відповідно до цих норм створюється і наці-
ональне законодавство України – держави за світовими мірками дуже молодої. 

3. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Оперативно-розшукова діяльність є важливою формою боротьби із злочинністю. Як складова 
частина загальної діяльності органів внутрішніх справ, органів безпеки, прикордонних військ та 
управління державної охорони оперативно-розшукова діяльність має державно-правовий характер. 
Вона тісно пов’язана з попереднім розслідуванням та дізнанням, діяльністю прокуратури і суду що-
до розкриття злочинів, викриття і покарання винних, припинення розвідувально-підривної діяльно-
сті проти України спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб. 

Оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових, розвідуваль-
них та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-
технічних засобів. 

Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ має завданням: 
• збір і фіксацію інформації,  
• документування протиправних дій осіб для запобігання правопорушенням та їх припинення,  
• виявлення і розкриття злочинів,  
• розшук осіб, які їх вчинили,  
• розшук осіб, які переховуються від органів розслідування, ухиляються від відбування кримі-

нального покарання,  
• розшук осіб, які безвісти зникли.  
Правова основа оперативно-розшукової діяльності – це сукупність норм, які регулюють діяль-

ність підрозділів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права і обов’язки, визначають 
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гарантії законності та нагляд за дотриманням законів при проведенні оперативно-розшукової діяль-
ності, а також соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, яких залу-
чають до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Ці норми встановлені Українською 
державою з метою захисту суспільства, держави та кожної людини від злочинних посягань. 

Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України, Криміна-
льно-процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про оператив-
но-розшукову діяльність», Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з корупцією 
і організованою злочинністю», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про державну та-
ємницю», Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», За-
кон України «Про статус суддів України», Закон України « Про забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві» та інші законодавчі акти й міжнародно-правові угоди і 
договори, учасником яких є Україна. 

Дотримання прав та свобод людини і громадянина, як принцип оперативно-розшукової діяль-
ності, викликає необхідність виконання правового режиму отримання, перевірки і використання 
оперативно-розшукової інформації. При здійсненні оперативно-розшукових заходів працівники опе-
ративних підрозділів мають дотримуватися принципів, викладених перш за все в законодавчих та 
інших правових актах щодо різних процедур отримання, перевірки, обробки та використання оператив-
но-розшукової інформації для виконання поставлених перед ними завдань. Під час здійснення опе-
ративно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і свобод людини. Так, Конституція 
України в ст. 29 гарантує кожній людині право на свободу та особисту недоторканність. У ст. 30 
кожному гарантується недоторканність житла і не допускається проникнення до житла чи до іншого 
володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 
Стаття 31 наголошує на тому, що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, пе-
редбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримі-
нальної справи, якщо іншими способами отримати інформацію неможливо. Ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте й сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. 
Кожний громадянин має право ознайомитися в органах державної влади, органах місцевого само-
врядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захи-
щеною законом таємницею (ст. 32 КУ). Обмеження цих прав і свобод (зняття інформації з каналів 
зв’язку, негласне проникнення у житлові приміщення тощо) мають винятковий і тимчасовий харак-
тер і можуть застосовуватись лише з санкції суду щодо особи, в діях якої є наявні ознаки тяжкого 
або особливо тяжкого злочину, та у випадках, передбачених законодавством України, з метою захи-
сту прав і свобод інших осіб, забезпечення безпеки держави. 

 У разі порушення прав і свобод людини, а також у разі, коли причетність до правопорушен-
ня особи, стосовно якої проводилась оперативно-розшукова діяльність, не підтвердилася, Міністер-
ство внутрішніх справ України зобов’язано поновити порушені права та відшкодувати спричинені 
матеріальну та моральну шкоди. Стаття 56 Конституції України наголошує: «Кожен має право на 
відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень». 

 Гарантом дотримання прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності виступає 
прокурорський нагляд за її здійсненням. Відповідно до ст. 121 Конституції України на прокуратуру 
покладаються функції нагляду за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшу-
кову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

Великими повноваженнями щодо забезпечення та захисту прав людини наділені суди загальної 
юрисдикції. Статті 55 та 124 Конституції України встановлюють, що всі права і свободи людини та 
громадянина захищаються судом. До того ж аналіз вітчизняного законодавства переконує, що суди 
тепер не тільки забезпечують право людини на судовий захист, але й розглядають законність засто-
сування найбільш суттєвих заходів процесуального примусу.  

Важливою складовою частиною правової основи оперативно-розшукової діяльності є криміна-
льно-процесуальне законодавство, завданням якого є охорона прав і законних інтересів фізичних і 
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юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття 
винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, 
був притягнутий до відповідальності й жоден невинуватий не був покараний. Стаття 14-1 Криміна-
льно-процесуального Кодексу «Недоторканність житла, охорона особистого життя, таємниці листу-
вання, телефонних розмов і телеграфних повідомлень» гарантує громадянам недоторканність житла 
та говорить про те, що особисте життя громадян, таємниця листування, телефонних розмов і теле-
графних повідомлень охороняються законом. Обшук, виїмка, огляд приміщення у громадян, накла-
дення арешту на кореспонденцію і виїмка її в поштово-телеграфних установах можуть провадитись 
тільки на підставах і в порядку, встановлених цим Кодексом. У разі наявності загрози вчинення на-
сильства або інших протиправних дій щодо осіб, узятих під захист, за письмовою заявою або пись-
мовою згодою цих осіб може проводитися прослуховування телефонних та інших переговорів, візу-
альне спостереження із застосуванням або без застосування звуко-, відеозапису, фото- і кінозйомки. 
Прослуховування телефонних та інших переговорів здійснюється за рішенням суду.  

У ході розслідування, згідно зі ст. 114 і 139 КПК України, слідчий вправі давати органам діз-
нання доручення і вказівки стосовно проведення оперативно-розшукових і слідчих дій щодо вста-
новлення необхідних обставин, включаючи розшук обвинувачуваного.  

Безпосереднє виявлення оперативними підрозділами при проведенні оперативно-розшукових 
заходів ознак злочину у відповідності до п. 5 ст. 94 КПК України є однією з підстав порушення 
кримінальної справи. Кримінально-процесуальний кодекс регламентує порядок проведення дізнан-
ня в кримінальних справах у залежності від ступеню тяжкості вчинених злочинів.  

У законі України «Про міліцію» стаття 2 основним завданням міліції визначає забезпечення 
особистої безпеки громадян, їх прав і свобод, законних інтересів. 

Слід зазначити, що чинне законодавство серед інших повноважень надає міліції право тимчасо-
во обмежувати права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї 
обов’язки. Безумовно, таке обмеження може бути застосоване лише на підставі закону. Так, статті 
12-15 Закону України «Про міліцію» передбачають умови і межі застосування працівниками міліції 
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. 

Конституційні принципи, такі як законність, недоторканність особи, недоторканність житла, 
охорона особистого життя громадян, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повід-
омлень, презумпція невинуватості, участь представників громадських організацій і громадян у бо-
ротьбі із злочинністю та інші, знайшли своє відображення в Законі України «Про оперативно-
розшукову діяльність». Згідно зі ст. 4 цього Закону оперативно-розшукова діяльність ґрунтується 
на принципах законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і на-
селенням. Ст. 6 містить вичерпний перелік підстав для проведення оперативно-розшукової діяльно-
сті. Приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав, пе-
редбачених у цій статті, забороняється. 

Оперативним підрозділам згідно зі ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених стат-
тею 6 цього Закону підстав надається право:  

– опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;  
– відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їхніх власників або мешканців для з’ясування 

обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну 
діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;  

– ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, 
установ та організацій, вивчати їх за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, за вимогою 
керівників підприємств, установ та організацій – виключно на території таких підприємств, установ 
та організацій, а з дозволу суду – витребувати документи та дані, що характеризують діяльність 
підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці 
або вчиненні злочину, джерело та розміри їхніх доходів, із залишенням копій таких документів та 
опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і по-
вернення у встановленому порядку; 
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– знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інфор-
мації;  

– контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштових відправлень;  
– здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і 

відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;  
– встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності та інші.  
Ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» наголошує, що в кожному випа-

дку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-
розшукова справа. Закон визначає гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності. А саме: 

− під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і сво-
бод людини. Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер 
(п. 5, ст. 9);  

− громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку отримати 
від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з 
приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії (п. 9, ст. 9); 

− отримані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого 
життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом 
дій, зберіганню не підлягають і мають бути знищені (п. 12, ст. 9) та інші. 

Особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, зобов’язані 
зберігати таємницю, що стала їм відома. Розголошення цієї таємниці тягне за собою відповідаль-
ність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що по-
рушують права людини. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» за-
бороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань медичних працівників, свя-
щеннослужителів, адвокатів, якщо особа, щодо якої вони мають здійснювати оперативно-розшукові 
заходи, є їхнім пацієнтом чи клієнтом.  

Нагляд за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійсню-
ється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, а 
також уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками та прокурорами 
управлінь, відділів Генеральної прокуратури України та прокуратур Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва і Севастополя (ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність»).  

Згідно із Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» спеціальним підрозділам органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою 
злочинністю надано право за рішенням суду додатково використовувати спеціальні технічні за-
соби у разі: 

– контролю, фіксації і документування розмов та інших дій осіб за наявності підстав вважати 
їх причетними до організованої злочинної діяльності; 

– фіксування та документування факту телефонної розмови між громадянами, надсилання 
листа або телеграфного повідомлення без порушення таємниці змісту телефонної розмови, листа 
або телеграфного повідомлення; 

– забезпечення особистої безпеки і безпеки житла, майна працівників спеціальних підрозділів 
органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, учасників кримінального судочинства, їхніх 
близьких родичів, за їхньою згодою, у разі загрози заподіяння їм шкоди у зв’язку з їхньою участю в 
боротьбі з організованою злочинністю (п. 1 ст. 15 Закону). 

До правової основи діяльності оперативних підрозділів входить також Закон України «Про 
прокуратуру», в якому велика увага приділяється організації нагляду з боку прокуратури за дотри-
манням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю. Основними завданнями цього нагля-
ду є сприяння розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, 
установ, організацій від злочинних посягань, а також виконанню вимог закону про невідворотність 
відповідальності за вчинені злочини.  
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Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві» передбачає можливість захисту органами внутрішніх справ потерпілих і свідків, які спри-
яли виявленню, запобіганню, припиненню і розкриттю злочинів (у разі надходження погроз на їхню 
адресу тощо). Так, орган, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, дізнання, слідчий, про-
курор, суд, одержавши заяву або повідомлення про загрозу безпеці особи, яка брала участь або 
сприяла у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів, зобов’язані перевірити цю за-
яву (повідомлення) і в строк не більше трьох діб, а в невідкладних випадках – негайно прийняти рі-
шення про застосування або про відмову в застосуванні заходів безпеки.  

Закон України «Про державну таємницю» у ст. 8 визначає, що до державної таємниці у сфері 
державної безпеки та охорони правопорядку може бути віднесена інформація «про засоби, зміст, 
плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати 
оперативно-розшукової діяльності; про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфі-
денційній основі з органами, що проводять таку діяльність; про склад і конкретних осіб, які є негла-
сними штатними працівниками органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність». У статті 
також обумовлено, що забороняється віднесення до державної таємниці будь-яких відомостей, якщо 
цим будуть звужуватися зміст і обсяг конституційних прав та свобод людини і громадянина, завда-
ватиметься шкода здоров’ю та безпеці населення. І вказано, що не відноситься до державної таєм-
ниці інформація про факти порушень прав та свобод людини і громадянина, а також про незаконні 
дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. 

Закон України «Про звернення громадян» забезпечує громадянам України можливість від-
стоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. Нагляд за дотриман-
ням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та під-
порядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень 
вони вживають заходів до поновлення порушених прав, законних інтересів громадян, притягнення 
порушників до відповідальності (cт. 29).  

Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» вста-
новлює систему особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів 
від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а 
так само від посягань на життя, здоров’я, житло і майно зазначених осіб та їхніх близьких родичів у 
зв’язку із службовою діяльністю цих працівників. 

 Відповідно до ст. 5 зазначеного Закону для забезпечення безпеки працівників суду і правоохо-
ронних органів та їхніх близьких родичів, недоторканності житла, а також збереження їхнього май-
на з урахуванням конкретних обставин можуть вживатися відповідно до законодавства такі заходи:  

o особиста охорона, охорона житла і майна;  
o видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; встановлення те-

лефону за місцем проживання; використання технічних засобів контролю і прослуховування теле-
фонних та інших переговорів, візуальне спостереження; 

o тимчасове розміщення в місцях, що забезпечують безпеку;  
o забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту;  
o переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зміна зовнішнос-

ті, переселення в інше місце проживання.  
Крім законів, правове регулювання оперативно-розшукової діяльності здійснюється також ука-

зами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.  
Указом Президента України «Про заходи щодо посилення контролю за розробленням, 

виготовленням і реалізацією технічних засобів негласного отримання інформації» від 
14 грудня 1998 р. № 1346/98 визначено, що розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних 
ТЗ для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації мож-
ливі лише за наявності ліцензії, виданої в порядку, передбаченому ст. 4 Закону України «Про 
підприємництво». Таку ліцензію видає Служба безпеки України . 

Важливим правовим актом, спрямованим на забезпечення конституційних прав громадян (недо-
торканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, 
невтручання в особисте і сімейне життя) під час проведення оперативно-технічних заходів є Указ 
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Президента України від 7 листопада 2005 р. № 1556 «Про додержання прав людини під час про-
ведення оперативно-технічних заходів». Цим Указом передбачено створення Служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України як центрального органу виконавчої влади із спеціальним стату-
сом, основним завданням якої має стати реалізація державної політики у сфері захисту державних ін-
формаційних ресурсів у мережах передачі даних, забезпечення функціонування державної системи 
урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, криптографічного та технічного 
захисту інформації. Крім того, важливість цього нормативного акта зумовлена тим, що його виконан-
ня передбачає внесення протягом чотирьох місяців великої кількості змін у відомчі нормативні акти 
всіх правоохоронних органів держави, внаслідок чого цілком зміниться механізм застосування опера-
тивно-технічних заходів і засобів. 

Правову основу діяльності оперативних підрозділів складають також постанови та розпоря-
дження Кабінету Міністрів України. 

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 р. №557 «Про Уповнова-
женого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини» було за-
тверджено Положення про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав та ос-
новних свобод людини. 

Велике значення в правильному застосуванні законів правоохоронними органами в діяльності 
щодо боротьби зі злочинністю мають керівні роз’яснення, які даються Пленумом Верховного Суду. 
Такі роз’яснення оформлюються у вигляді постанов і містять, як правило, приписи з питань належ-
ного застосування законодавства, які є нормативними для всіх органів і посадових осіб, що застосо-
вують роз’яснені Пленумом положення законів. Наприклад, постанова Пленуму Верховного Суду 
України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 
1996 р. № 9, та лист Верховного Суду України «Про тимчасовий порядок розгляду матеріалів 
про дачу дозволу на проникнення до житла чи до іншого володіння особи, накладення арешту 
на кореспонденцію і виїмку її в поштово-телеграфних установах та зняття інформації з кана-
лів зв’язку (телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції)» від 19 листопада 
1996 р. № 16/1. У цьому листі визначено обсяг оперативно-технічних заходів, встановлений їх 
перелік та процедура отримання дозволу, а також визначається, що дані, отримані в результаті за-
стосування зазначених заходів, долучаються до справи лише у разі, коли вони визнані доказами 
у справі. 

Генеральний прокурор України видає накази, вказівки і приписи, обов’язкові для виконання 
всіма органами прокуратури. Так, наприклад, наказом Генерального прокурора України № 4 гн 
від 06. 04. 2004 р. «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при про-
веденні оперативно-розшукової діяльності» уповноважені прокурори здійснюють нагляд за до-
триманням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності щодо законності застосування 
окремих обмежень прав і свобод людини, які мають винятковий і тимчасовий характер, законності і 
обґрунтованості подань до суду про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових захо-
дів, зокрема на зняття інформації з каналів зв’язку; перевіряють відповідність постанов суду про на-
дання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів вимогам чинного законодавства протя-
гом 3 діб з дня надходження повідомлення про їх винесення. 

Згідно з наказом Генеральної прокуратури України № 6 гн від 15 квітня 2004 р «Про органі-
зацію наглядової діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод громадян та інте-
ресів держави» зазначено, що при надходженні звернень, заяв, повідомлень про конкретні порушення 
конституційних прав і свобод людини, інтересів держави, від кого вони б не виходили, прокуратура 
діє в межах повноважень позасудового захисту, а коли це неможливо – шляхом представництва в 
судах їх інтересів. При цьому, використовуючи надане законом право, витребує для перевірки до-
кументи та матеріали, залучає до її проведення спеціалістів, отримує від посадових осіб усні або 
письмові пояснення щодо порушень закону тощо. Реалізуючі свої повноваження, прокурор, залежно від 
виявлених порушень закону та з метою їх усунення, вносить подання, протест або припис, пред’являє 
позов, виносить постанову про порушення кримінальної справи, дисциплінарного чи адміністративного 
провадження. Якщо через внесення документів прокурорського реагування не вдалося позасудовим 
шляхом поновити порушені конституційні права та свободи людини, відшкодувати завдану державі 
шкоду, прокурор звертається з позовною заявою до суду. 
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Здійснюючи оперативно-розшукову діяльність, оперативні підрозділи керуються відомчими 
нормативними актами: рішеннями колегій, наказами, положеннями, інструкціями, що регулюють 
питання оперативно-розшукової діяльності. Вони не являються правовою основою цієї діяльності 
тому, що містять не нові правові норми, а лише тлумачення щодо застосування чинних правових 
норм, сформульованих вищими органами державної влади в законах, указах і постановах. Відомчі 
нормативні акти визначають методику і тактику проведення оперативно-розшукових заходів, пере-
лік і процес використання оперативних та оперативно-технічних засобів, режим таємності та інші 
положення, обов’язкові для оперативних підрозділів. 

Наказом МВС України № 1177 від 10.10.2004 р. «Про затвердження положення про поря-
док роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі МВС Украї-
ни» зазначено, що скарга на дії чи рішення органу внутрішніх справ або посадової особи подається 
в порядку підлеглості вищому органу внутрішніх справ або посадовій особі відповідно до чинного 
законодавства, а в разі незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до 
суду. За кожною скаргою, в якій громадяни порушують питання про наявність порушень чи недолі-
ків у роботі органів внутрішніх справ або скаржаться на дії працівників ОВС, проводиться ретельна 
перевірка викладених фактів органом внутрішніх справ, до якого звернувся громадянин. За резуль-
татами перевірки надаються матеріали керівникові органу внутрішніх справ або його заступникам, у 
яких зазначається, підтвердилися чи ні наведені відомості (факти) і які заходи вжиті для усунення 
виявлених порушень чи недоліків та притягнення до відповідальності винних осіб. Громадянинові 
за наслідками розгляду скарги надається письмова або усна відповідь (за його бажанням).  

З метою здійснення заходів, спрямованих на реалізацію інформаційної політики у правоохо-
ронній сфері, подальшого розвитку відкритості та прозорості в діяльності органів внутрішніх справ 
Наказом МВС України № 330 від 25.03.2004 року було створено Департамент зв’язків з гро-
мадськістю МВС України. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН 
В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Законодавством підкреслюється конституційний характер оперативно-розшукової діяльності, 
що виражається в закріпленні різних форм контролю за її здійсненням. У якості першого з них є ко-
нтроль з боку Президента України. Згідно зі ст. 102 Конституції України він є гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав та свобод 
людини і громадянина.  

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 
парламентський контроль за дотриманням конституційних прав та свобод людини і громадянина 
та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює 
Уповноважений Верховної Ради з прав людини. 

Уповноважений, згідно з п. 12 ст. 13 цього Закону має право перевіряти стан дотримання вста-
новлених прав та свобод людини і громадянина відповідними державними органами, в тому числі 
тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.  

У відповідності до ст. 113 Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у 
системі органів виконавчої влади. Згідно зі ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України 
вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина; здійснює заходи щодо за-
безпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі 
злочинністю; спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. 

Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю в цілому і дотриманням при цьому 
прав та свобод людини і громадянина, зокрема, організовують керівники органів, наділених правом 
здійснювати оперативно-розшукову діяльність на підставі Закону «Про оперативно-розшукову дія-
льність» і відомчих нормативних актів. 

З метою контролю керівники вивчають матеріали, отримані в результаті проведення оператив-
но-розшукових заходів, інші документи, що стосуються оперативно-розшукової діяльності, і при-
ймають за ними рішення. А також: 
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дають у письмовому вигляді вказівки відносно подальшої роботи;  
дають дозвіл на заведення оперативно-розшукових справ, контролюють терміни ведення і пере-

віряють обґрунтованість їх припинення;  
складають мотивовані постанови щодо проведення оперативно-розшукових заходів; 
беруть участь у плануванні оперативно-розшукових заходів;  
заслуховують виконавців;  
призначають проведення службових перевірок; 
розглядають скарги і заяви громадян. 
Відомчий контроль організовується керівниками або іншими посадовими особами, наділеними 

контролюючими й інспекторськими функціями. Керівники можуть здійснювати контроль за опера-
тивно-розшуковими заходами і шляхом особистої участі в них. 

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукові 
заходи, що торкаються конституційних прав громадян на таємницю листування, телефонних пере-
говорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень, переданих по мережах електричного і по-
штового зв’язку, недоторканність житла, можуть проводитися лише за мотивованою постановою 
одного з керівників ОВС, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, і на підставі судового рі-
шення. 

Відомчий контроль здійснюється з метою: 
– дотримання законності й обґрунтованості оперативно-розшукових заходів у відповідності до 

вимог законів та відомчих нормативних актів з питань організації оперативно-розшукової діяльності; 
– своєчасного виявлення та усунення недоліків під час здійснення оперативно-розшукових за-

ходів та попередження можливих відхилень від вимог законів і відомчих нормативних актів; 
– реагування на порушення законності під час проведення оперативно-розшукових заходів, від-

новлення порушених прав і свобод особи, відшкодування моральних і матеріальних збитків, притя-
гнення винних до відповідальності. 

Таким чином, найбільш дієвим контролем за дотриманням прав і свобод громадян при здійс-
ненні оперативно-розшукової діяльності є контроль керівників міськрайорганів і їхніх заступників, 
які є за посадою начальниками кримінальної міліції. 

Прокурорський нагляд за дотриманням законності при здійсненні оперативно-розшукової ді-
яльності – специфічний вид діяльності уповноважених державою на її провадження посадових осіб 
(прокурорів), спрямований на контроль за дотриманням і правомірним застосуванням суб’єктами 
оперативно-розшукової діяльності норм чинного законодавства. 

У п. 4 Наказу Генерального прокурора України № 4 гн від 06 квітня 2004 р. «Про організацію 
прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльнос-
ті» указується, що здійснюючи нагляд за дотриманням законів при проведенні оперативно-
розшукової діяльності, прокурорам у межах своєї компетенції слід перевіряти: 

 – наявність підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності, законності при заведенні 
та закритті оперативно-розшукових справ, продовженні, припиненні та поновленні строків їх ведення;  

– законності застосування окремих обмежень прав і свобод людини, які мають винятковий і 
тимчасовий характер, законності й обґрунтованості подань до суду про надання дозволу на прове-
дення оперативно-розшукових заходів, зокрема на зняття інформації з каналів зв’язку; 

 – відповідності відомчих наказів, інструкцій, розпоряджень та інших правових актів з питань 
проведення оперативно-розшукової діяльності чинному законодавству. 

Щодо усунення порушень, допущених при здійснення оперативно-розшукової діяльності, по-
новлення порушених прав і свобод громадян, уповноважений прокурор повною мірою використовує 
свої права, а саме: 

– ознайомитись з оригіналами оперативно-розшукових документів, за наслідками перевірки 
складати довідку відповідно до правил таємного діловодства, копію надавати керівникові піднагля-
дного органу; 

– при наявності порушень закону вимагати письмові пояснення від службових осіб, які здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність; 

– надавати письмові вказівки щодо проведення оперативно-розшукових заходів в інтересах 
кримінального судочинства, спрямованих на розкриття злочину, розшуку осіб, які переховуються 
від органів розслідування і суду або ухиляються від відбування покарання та осіб, що безвісти від-
сутні; 
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– перевіряти відповідність постанов суду про надання дозволу на проведення оперативно-
технічних заходів вимогам чинного законодавства протягом 3 діб з дня надходження повідомлення 
про їх винесення  

Під час вивчення прокурором постанов керівництва ОВС, що направляються до суду з метою 
отримання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, які обмежують конституційні 
права громадян на таємницю листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспон-
денції тощо, він зобов’язаний перевірити обґрунтованість підстав на проведення таких оперативно-
розшукових заходів.  

Відповідно до п.7 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», прокурор 
перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з 
ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами, що слугує одним з 
основних засобів виявлення порушень закону при проведенні оперативно-розшукових заходів. Про-
курор має право вивчати матеріали оперативно-розшукових справ, у тому числі: документи, що ві-
дображають оперативно-розшукові заходи; постанови, фонограми, кінострічки, відеострічки, записи 
телефонних переговорів; реєстраційні журнали; вимагати довідки, вислуховувати пояснення поса-
дових осіб органів міліції. Наприклад, тільки у 2004 році за матеріалами таких перевірок було при-
тягнуто до дисциплінарної відповідальності за фактами порушень, допущених при проведенні опе-
ративно-розшукової діяльності майже 2 тис. працівників ОВС (див. рис.1). 

Рис. 1 

За вимогою прокурора притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності працівників органів внутрішніх справ України 

за фактами порушень, допущених у 2004 році при:
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Міжнародним співтовариством визнано, що найдієвіше і ефективніше права і свободи людини 

може захистити тільки суд, оскільки він має гарантії незалежності, діє гласно та відкрито, приймає 
рішення лише на підставі закону та у відповідності до передбаченої ним процедури. Таке місце і 
роль суду є однією з основних ознак правової держави. Повною мірою це стосується і забезпечення 
прав та свобод людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Прерогатива суду в 
забезпеченні законності затримання, арешту, тримання особи під вартою, проникнення до житла та 
іншого володіння особи і проведення там огляду та обшуку, зняття інформації з каналів зв’язку за-
кріплена в ряді документів міжнародних організацій, зокрема, Організації Об’єднаних Націй та Ра-
ди Європи. 
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За даними зарубіжних та вітчизняних фахівців більше 85 відсотків злочинів розкриваються 
оперативно-розшуковими підрозділами із застосуванням оперативно-розшукових заходів. У той же 
час заходи щодо підвищення ефективності боротьби правоохоронних і судових органів зі злочинні-
стю не повинні знижувати надійність захисту прав і свобод людини. Тільки ті заходи мають право 
на життя, які спрямовані на зміцнення правового статусу особистості у правовій державі. 

Захист прав і свобод людини не може бути надійним без надання зацікавленим особам можли-
вості оскаржити до суду окремі дії та рішення посадових осіб, які здійснюють оперативно-розшу-
кову діяльність. Зумовлено це тим, що суд в силу своєї незалежності, відсутності відомчих інтересів 
у питаннях боротьби зі злочинністю, є найбільш надійним гарантом прав громадян, які потрапили у 
сферу оперативно-розшукової діяльності. 

Конституційні права особи на недоторканність житла (ст. 30), таємницю листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31), повагу на особисте і сімейне життя 
(ст. 32), а також права, передбачені ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, 
гарантуються державою, а їх реалізація охоплює всі сфери суспільного життя. У зв’язку з цим 
обмеження зазначених прав щодо конкретних фізичних осіб можливе лише з дозволу суду не-
залежно від того, у якій сфері суспільного життя особа реалізовує свої права – сімейному житті 
чи професійній діяльності. 

Чинне законодавство, яке регулює порядок провадження у кримінальних справах, перед-
бачає можливість обмеження права громадянина на недоторканність житла, таємницю листу-
вання, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції як до, так і після порушення 
кримінальної справи. 

Проведення огляду, обшуку або виїмки з житла чи іншого володіння особи, накладення 
арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку, а також проведення оперативно-
розшукових заходів закон пов’язує з наявністю відповідних підстав до проведення зазначених дій.  

У зв’язку з цим суди повинні вимагати, щоб у поданні про проведення огляду, обшуку жи-
тла чи іншого володіння особи містились:  

– прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вносить подання,  
– дані про погодження подання з прокурором,  
– дані про особу, в житлі чи іншому володінні якої планується проведення обшуку, 
– точна адреса місця його проведення, а також дані, які свідчать про необхідність проведення 

обшук житла чи іншого володіння конкретної особи. 
Подання про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв’язку 

повинно містити, крім даних про ініціатора подання, особи, щодо якої планується його внесен-
ня, та кримінально-правової кваліфікації вчиненого злочину, також точні дані: 

 – про установу зв’язку, на яку буде покладено обов’язок затримувати кореспонденцію та зні-
мати інформацію з каналів зв’язку,  

– вид кореспонденції, який підлягає затриманню,  
– вид та номер каналу зв’язку в разі, коли вноситься подання про зняття інформації з каналів 

зв’язку. 
Крім того, у поданні має бути наведено обґрунтування необхідності проведення зазначених дій, 

а також зазначено про те, яке саме доказове значення матимуть дані документи чи предмети і чи не-
має можливості отримати їх іншим шляхом. 

Отримавши подання, суддя вивчає матеріали справи, надані йому ініціатором подання, при не-
обхідності вислуховує думку слідчого, прокурора, працівника підрозділу, який проводить операти-
вно-розшукову діяльність, і виносить умотивовану постанову про задоволення подання або відмову 
в такому задоволенні, якщо до того немає підстав. 

У разі, коли надається не вся справа, а лише її частина, або коли надаються лише окремі 
копії процесуальних документів, суди мають право повертати такі подання без розгляду. 

Предметом судового дослідження під час розгляду подань про накладення арешту на кореспон-
денцію та зняття інформації з каналів зв’язку є наявність тих підстав, з якими закон пов’язує мож-
ливість застосування цих заходів. На необхідність застосування зазначених заходів можуть вказува-
ти, зокрема, показання свідків, дані оперативно-розшукової справи, надані судді, протоколи огляду 
або обшуку житла чи іншого володіння особи, заяви і повідомлення інших осіб тощо. При цьому 
необхідно також досліджувати питання про те, чи можливо отримати відповідну інформацію в ін-
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ший спосіб без проведення зазначених дій. Про неможливість отримати інформацію в інший спосіб 
може свідчити, зокрема, факт використання особою таких засобів (електрозв’язок, поштовий зв’язок 
тощо), внаслідок чого отримання інформації з урахуванням особливостей функціонування конкрет-
ного каналу зв’язку робиться неможливим. Дослідженню підлягає й питання про належність номера 
засобу зв’язку конкретній особі та як це стосується справи, а також термін, протягом якого мають 
проводитися арешт на кореспонденцію або зняття інформації з каналів зв’язку. 

Враховуючи, що зазначені дії мають проводитися з метою отримання даних про вчинення зло-
чину, документів і предметів, що мають доказове значення, предметом судового дослідження має 
бути також питання про те, яке конкретно доказове значення матимуть зазначені дані, документи і 
предмети у даній кримінальній справі. 

Суддя не вправі вирішувати питання про винність особи у вчиненні злочину, давати  оцінку 
доказам з точки  зору їх достовірності та  достатності  для кваліфікації дій особи або ви-
рішувати інші питання, які підлягають вирішенню під час судового розгляду справи. 

5. ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ОРД 

Специфіка професійної діяльності оперативних працівників полягає в тому, що вона передбачає 
тісний контакт з широкою аудиторією. Для встановлення необхідного зв’язку з певною категорією 
людей, отримання інформації, яка б мала оперативний інтерес у попередженні або розкритті злочи-
ну, встановлення або перевірки різних фактів, вивчення оперативно-розшукової ситуації оперативні 
працівники повинні вміло взаємодіяти з людьми, встановлювати з ними необхідні відносини. 

Суттєву роль щодо цього відіграє комунікативна культура: прояв відповідного такту, почуття 
міри, набуття професійно значущих рис та способу поведінки. Адже повне, своєчасне і законне ви-
користання своїх знань, умінь і навичок для забезпечення прав та свобод людини при виконанні не 
тільки професійних, але й загальногромадянських обов’язків – основний елемент правової культури 
працівників правоохоронних органів у цій сфері.  

Працівникам органів внутрішніх справ доводиться постійно долати різні форми протидії їхній 
службовій діяльності з боку правопорушників та інших осіб, органів і установ. Для цього потрібно 
володіти розвинутою здатністю діяти в складних умовах, умінням протистояти негативним впли-
вам, упевненістю в соціальній значущості своєї службової діяльності. Специфіка служби потребує 
від працівників органів внутрішніх справ почуття високого службового обов’язку, дисципліновано-
сті, працьовитості, працездатності, ініціативи, здорового самолюбства, витримки, тактовності. Ви-
сокі вимоги ставляться до культури праці працівника органів внутрішніх справ, бездоганної поведі-
нки на роботі та поза службою. 

Іншою загальною умовою успішного забезпечення законності, прав і основних свобод людини в да-
ній сфері є чітке визначення особливостей прояву її сутності в специфічних умовах застосування спе-
ціальних сил, засобів і методів. 

Для цього необхідно відмітити ряд вимог, яким мають відповідати не тільки організаційні, правові 
й інші заходи для забезпечення законності, але й кожний конкретний оперативно-розшуковий захід. 

До числа основних таких вимог відносяться: 
 – оперативно-розшукова діяльність застосовується винятково з метою боротьби зі злочинами й 

стосовно осіб, обґрунтовано підозрюваних у причетності до них. Використання спеціальних сил, за-
собів і методів для вирішення інших службових, а тим більше неслужбових завдань, є грубим по-
рушенням законності; 

– оперативно-розшукові заходи не повинні обмежувати конституційні права та свободи громадян, 
стосовно яких вони проводяться, що випливає з вимог кримінально-процесуального законодавства і ві-
домчих нормативних актів, а також оперативної обстановки, що складається, або особливостей опера-
тивно-тактичної ситуації. Загальним правилом при цьому має бути відмова від використання опера-
тивно-розшукових можливостей, якщо завдання може бути вирішено іншим шляхом; 

– у процесі проведення оперативно-розшукових заходів мають бути вжиті заходи, що виключа-
ють провокування громадян на здійснення злочинів. Дотримання цієї вимоги особливо важливе при 
використанні негласних працівників, ефективність роботи яких багато в чому обумовлена застосуван-
ням різних форм психологічного впливу на осіб, підозрюваних у причетності до злочинів; 
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– оперативно-розшукові можливості не можуть використовуватися для штучного створення під-
став (юридичних фактів), з якими закон пов’язує можливість примусового, у тому числі кримінально-
процесуального, впливу на громадян, що перевіряються або розробляються за оперативно-розшу-
ковими справами. Прикладами таких протиправних дій можуть служити додання (фальсифікація ма-
теріалів, підкидання предметів, що компрометують осіб, які перевіряються або розробляються і 
т.ін.) їх правомірним діям чисто зовнішніх ознак протиправності, що дозволяє мотивувати затримку 
особи, проведення особистого обшуку тощо. Здійснення подібних дій є одним із найбільш серйозних 
порушень прав людини; 

– результати оперативно-розшукових заходів (отримана таким шляхом інформація) не можуть 
бути безпосередньою підставою для проведення кримінально-процесуальних дій (затримка, обшук, 
арешт і ін.).  

Негативну роль у забезпеченні законності відіграють також недоліки в професійній підготовці опе-
ративних працівників. Незнання оперативним працівником специфіки своєї професії або відсутність у 
нього стійких професійних навичок і умінь можуть привести до порушення ним вимог законності, необ-
ґрунтованого обмеження законних прав і інтересів громадян, які залучені у сферу оперативно-розшу-
кової діяльності. 

Важливою частиною правового регулювання в системі забезпечення прав і свобод громадян у да-
ній сфері є правова свідомість оперативних працівників. Саме у сфері правової свідомості формуєть-
ся модель поведінки оперативних працівників, що відповідає вимогам режиму законності. Правосві-
домість є однією з основних обставин, що обумовлює ступінь узгодження (або неузгодженості) їх слу-
жбової діяльності з вимогами законності. Відповідно, і основні причини її порушень лежать, як 
правило, у суб’єктивній сфері порушників і визначаються недоліками їхнього виховання, нестабільно-
сті суспільної і професійної установок, перекручуваннями у властивій їм системі моральних, інтеле-
ктуальних, правових та інших ідеалів, поглядів і переконань. 

6. СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

А) У громадянина Н. керівника торгівельної фірми «Бріг» невідомими особами була викрадена 
малолітня дитина. Комплекс оперативно-розшукових заходів, проведених по «гарячих слідах» сут-
тєвих результатів не дав. З метою виявлення осіб причетних до скоєння злочину було прийнято рі-
шення встановити контроль за телефонними розмовами громадянина Н. 

Питання: В яких випадках може проводитися прослуховування телефонних та інших перего-
ворів без санкції суду? Яким нормативним актом це передбачено? 

Б) На розгляді оперуповноваженого Н-ського РВ знаходилась заява про зловживання на фірми 
«Агат». Посилаючись на п. 4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», напра-
вив до керівництва фірми листа з вимогою надати йому інформацію про фінансово-господарчу дія-
льність підприємства. На що отримав відмову. 

Питання: чи правомірне посилання на п. 4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» у даному разі?  

В) Пропонуємо розглянути судове рішення НІМІТЦ (NIEMIETZ) проти НІМЕЧЧИНИ (Су-
дове рішення від 16 грудня 1992 р.) 

Короткий виклад обставин справи 

Г-н Німітц, громадянин ФРН, за професією адвокат, упродовж декількох років був головою мі-
сцевої політичної партії. 

9 грудня 1985 р. на ім’я судді районного суду було відправлено листа образливого, як ствер-
джувалося, характеру, який стосувався майбутнього судового розгляду. Лист вірогідно був написа-
ний W., який пов’язаний з політичною партією, головою якої був Німітц. Була порушена криміна-
льна справа стосовно W. Приміщення адвокатської контори г-на Німітца (на адресу яких надходила 
частина партійної пошти) були піддані обшуку в пошуках документів, здатних пролити світло на 
особу автора листа. У ході обшуку були переглянуті й прочитані різні досьє, що містять відомості 
про клієнтів г-на Німітца, але ніякої інформації про W. не було знайдено.  
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Спроба домогтися визнання ордера на обшук незаконним виявилася безуспішною. Суд визнав 
скаргу г-на Німітца неприйнятною на тій підставі, що обшук уже було вчинено і відсутній правовий 
інтерес у визнанні ордера на обшук незаконним. Скарга в Конституційний Суд також була відхиле-
на, тому що не мала достатніх шансів на успіх. 

Г-н Німітц подав скаргу на порушення недоторканності його житла й таємниці кореспонденції, 
права безперешкодно користуватися своїм майном, а також на відсутність адекватних засобів судо-
вого захисту.  

Уряд пояснював, що стаття 8 не передбачає захисту від обшуку в адвокатській конторі; Конве-
нція проводить чітку межу між особистим життям і житлом, з одного боку, і професійним та діло-
вим життям і службовими приміщеннями, з іншого. 

Витяги із судового рішення 

Суд не вважає за можливе або необхідне дати вичерпне визначення поняттю «особисте життя». 
Було б занадто строго обмежити його інтимним колом, де кожний може жити власним особистим 
життям, як він хоче, і тим самим повністю виключити зовнішній світ із цього кола. Повага особис-
того життя має також включати певною мірою право встановлювати й розвивати стосунки з іншими 
людьми. 

Більше того, здається немає принципових підстав, щоб таке розуміння «особистого життя» ви-
ключало діяльність професійного й ділового характеру; саме у своїй роботі більшість людей мають 
багато, якщо не найбільше, шансів розвивати відносини із зовнішнім світом. Не завжди можна чітко 
розмежувати, яка діяльність людини становить частину її професійного або ділового життя. Таким 
чином, особливо в тому разі, коли людина має гуманітарну професію, її робота в такому контексті 
може стати невід’ємною частиною життя настільки, що стає неможливим визначити, як хто вона діє 
у цей момент часу. 

Позбавлення людини захисту за статтею 8 на тій підставі, що захід, проти якого подана скарга, 
належить до професійної діяльності, ризикує призвести до нерівності, оскільки такий захист міг би 
залишитися доступним лише для того, чия професійна і непрофесійна діяльність настільки тісно пе-
реплетені, що немає жодної можливості їх розмежувати.  

Що стосується слова «житло», Суд відзначає, що в деяких державах-учасницях воно поширю-
ється на службові приміщення. Не завжди можна провести чітке розмежування також і тому, що ве-
сти діяльність, яку можна віднести до професійної або ділової, можна з таким же успіхом і зі 
свого місця проживання, і навпаки, можна займатися справами, які не належать до професій-
ної сфери, в офісі або комерційних службових приміщеннях. 

Таким чином, тлумачення слів «особисте життя» і «житло» як таких, що охоплюють певну 
професійну і ділову активність або службові приміщення, було б більш співзвучним із предметом і 
цілями статті 8, а саме із захистом окремих осіб від свавільного втручання влади. У цьому випадку 
влада зберігає своє право на втручання у тій мірі, яку дозволяє стаття 8 п. 2; це право могло б стати 
більш широким, коли це стосується професійної й ділової активності або службових приміщень.  

Цілком справедливо, що правопорушення, у зв’язку з яким було вчинено обшук, являє собою 
не тільки образу, але також і спробу натиснути на суддю. Однак ордер містив занадто загальні при-
писи знайти і вилучити, без яких-небудь обмежень, документи, що розкривають особу автора обра-
зливого листа; цей факт має особливе значення, оскільки обшук адвокатської контори не супрово-
джується спеціальними процедурними гарантіями, наприклад, присутністю незалежних спостеріга-
чів. Більше того, беручи до уваги природу розглянутих матеріалів, очевидно, що обшук посягав на 
професійну таємницю у тій мірі, котра відповідає даним обставинам; у зв’язку із цим необхідно на-
гадати, що посягання на професійну таємницю адвоката може мати наслідки при відправленні 
правосуддя й тим самим порушувати права, гарантовані статтею 6 Конвенції. До того ж, від-
повідний розголос міг негативно вплинути на професійну репутацію заявника в очах як кліє-
нтів, так і громадськості в цілому. 

Таким чином, Суд визнав, що втручання було передбачено законом, переслідувало правомірні 
цілі, а саме запобігання злочину і захист прав інших осіб, зокрема, честі судді, котрому був адресо-



ПРАВА ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ  

 160 

ваний лист, але було нерозмірним законній меті запобігання злочину, оскільки ордер на обшук не 
містив ніяких обмежень відносно того, до яких документів витребуваний доступ і якою мірою може 
бути порушена професійна таємниця. 

Все вищевказане дає підстави Суду визнати, що обшук в офісі заявника являє собою порушення 
статті 8. 

7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

• Розкрийте поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності. 
• Розкрийте зміст принципу дотримання прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій ді-

яльності. 
• Назвіть конституційні права громадян, які можуть бути обмежені в процесі ОРД. 
• Назвіть підстави проведення оперативно-розшукової діяльності. 
• Який порядок отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу, який об-

межує права і свободи людини. 
• Умови притягнення до відповідальності працівників оперативних підрозділів у разі пору-

шення ними прав і свобод громадян. 
• Порядок оскарження порушених у процесі ОРД прав і свобод громадян. 
• Мета парламентського контролю за дотриманням прав і свобод громадян при здійсненні ОРД. 
• Дієвість відомчого контролю за дотриманням прав і свобод громадян. 
• Які повноваження прокурора щодо нагляду за дотримання прав і свобод громадян при здій-

сненні оперативно-розшукової діяльності. 
• В яких випадках суд має право відмовити у наданні санкції на проведення оперативно-

розшукових заходів. 
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ГЛАВА 9. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

План 
1. Вступ 
2. Визначення термінів 
3. Суб’єкти реалізації права на мирні зібрання 
4. Правові підстави реалізації права на мирні зібрання 
5. Припинення зібрань працівниками міліції 
6. Практика Європейського суду з прав людини 
7. Відповідальність за правопорушення у сфері реалізації права на мирні зібрання 
8. Типові порушення свободи мирних зібрань з боку працівників міліції 
9. Ситуації для вирішення 
10. Контрольні питання 
11. Література 

1. ВСТУП 

Як свідчать події останніх років як в Україні, так і в інших країнах світу, свобода мирних зібрань є 
однією із ключових свобод у демократичних країнах. Саме мирні публічні зібрання дозволяють гро-
мадянам масово виявляти свої переконання. 

Вони є одним із засобів донести свою позицію до значної кількості осіб і таким чином приверну-
ти увагу громадськості та вплинути на формування громадської думки щодо певного питання. 

Саме тому право на проведення мирних зібрань розглядається як одне із основоположних прав 
та свобод і відповідно закріплюється в базових міжнародних договорах у галузі прав людини (стаття 20 
Загальної декларації прав людини, стаття 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, 
стаття 11 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – ЄКПЛ)). 

Свобода мирних зібрань тісно пов’язана із реалізацією свободи висловлювання та свободи совіс-
ті. Захист особистих поглядів (ст. 10 ЄКПЛ) і свободи совісті (ст. 9 ЄКПЛ) є однією із цілей свободи 
мирних зібрань, яка забезпечується статтею 11 ЄКПЛ. Саме тому стаття 11, незважаючи на автономну 
сферу її застосування, в тому разі, коли це необхідно, може і повинна розглядатися у світлі ст. 9 та 
ст. 11 ЄКПЛ (справа Янг, Джеймс та Вебстер проти Об’єднаного Королівства (1981)). Як зазначала 
Європейська комісія з прав людини (далі – Комісія), право на мирне зібрання, сформульоване в цій 
статті, є фундаментальним правом у демократичному суспільстві та, як право на свободу вираження, є 
одним з основ такого суспільства (справа Хендісайд проти Об’єднаного Королівства (1976), § 49). 

Прецедентним правом Комісії також визначено, що право на свободу мирних зібрань, яке є фун-
даментальним правом у демократичному суспільстві, гарантується кожному, хто має намір організу-
вати мирну демонстрацію (див. також рішення щодо прийнятності заяви № 8440/78 (Християни проти 
расизму та фашизму проти Об’єднаного Королівства), D.R. 21, p. 138). 

Від міліції, в цій ситуації, вимагається знаходження балансу між правом на мирні зібрання та за-
хистом громадського порядку, припиненням безпорядків, запобіганням злочинам. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Наведемо основні поняття, які стосуються права на мирні зібрання. 
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Мирне зібрання – вільне публічне вираження учасниками зібрання своїх поглядів, агітація за 
них, підтримка поглядів інших осіб чи виступ проти поглядів інших осіб, а також реалізація інших 
своїх прав і свобод, що проходить у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікету, наметового 
містечка чи іншого заходу як з використанням звукопідсилювальної апаратури, аудіо- та відеоапара-
тури тощо, транспортних та інших технічних засобів, наметів, так і без них, що відбувається мирно 
та без зброї, не порушуючи прав і свобод громадян. 

Збори – мирне зібрання з метою колективного обговорення правових, організаційних, статутних, 
професійних, економічних, соціально-побутових та інших питань у приміщенні. 

Мітинг – мирне зібрання у публічному місці, як правило під відкритим небом. 
Похід – мирне зібрання, яке відбувається у формі руху громадян основними публічними марш-

рутами (пішохідною або проїжджою частиною вулиці, дороги чи іншої місцевості). Він також може 
супроводжуватися автомобілями чи іншими транспортними засобами. 

Демонстрація – мирне зібрання, яке відбувається у формі мітингу та походу. 
Пікет – мирне зібрання, яке проводиться у визначеному місці та безпосередньо біля об’єкта пі-

кетування, що має особливе значення для цілей або теми мирного зібрання, в тому числі і з метою 
блокування об’єкта пікетування. 

Контрдемонстрація – мирне зібрання, яке відбувається у той же час і в тому ж місці, що й інше 
(інші) мирне зібрання, з метою висловити інші або протилежні погляди. 

Спонтанна демонстрація – мирне зібрання, не організоване жодною фізичною або юридичною 
особою. 

Організатори мирного зібрання – особи, які ініціюють проведення мирного зібрання (в тому 
числі подають заявку) та забезпечують його проведення. 

Учасники мирного зібрання – особи, які свідомо приєдналися до організаторів мирного зібрання, 
як правило, з тим, щоб підтримати позицію організаторів. 

Від учасників мирного зібрання слід відрізняти випадкових перехожих, які могли зацікавитися 
цим мирним зібранням, однак з тих чи інших причин не приєднуються до його учасників. 

Учасники контрдемонстрації – особи, які виявляють або демонструють наявність інших чи про-
тилежних поглядів порівняно з поглядами учасників демонстрації. 

Завчасне повідомлення – попереднє сповіщення відповідних органів виконавчої влади, місце-
вого самоврядування організатором (організаторами) мирного зібрання шляхом подачі повідомлення 
про проведення мирного зібрання. (Слід зазначити, що наразі законодавчо не встановлено конкретних 
термінів такого подання). 

Мирне зібрання вважається законним, якщо про його проведення було завчасно сповіщено орга-
ни державної влади чи органи місцевого самоврядування, на його проведення не було видано судової 
заборони, зібрання є за своїм характером мирним і має законну мету. 

Однак слід зазначити, що зібрання, під час яких звучать публічні заклики до війни, розпалювання 
расової, етнічної чи релігійної ненависті, до досягнення інших немирних цілей, застосування сили 
тощо, будуть розглядатися як незаконні і заборона їхнього проведення буде виправданою у світлі 
вимоги про рівновагу між свободою зібрання та іншими правами людини (зокрема, заборона на дис-
кримінацію). 

Громадянська непокора – свідоме виявлення непокори перед законом з причин релігійного, 
етичного чи політичного характеру; порушення закону, який на думку особи є несправедливим. 
Концепція громадянської непокори може використовуватися також під час проведення мирних зібрань 
для протесту проти певної політики або тиску на підтримку проведення певних реформ, як правило, 
політичних. Вона є крайньою, але в деяких випадках прийнятною формою вияву протесту, зокрема 
тоді, коли здійснюється ненасильницьким і публічним способом на основі своїх переконань. 

Для розмежування мирних і немирних зібрань, як один з тестів може бути використаний тест 
на наявність елемента насильства. Отже, заклики до насильницького повалення конституційного 
порядку розглядатимуться як антидемократичні, як такі, що не підпадають під захист свободи мир-
них зібрань і становитимуть достатню підставу для заборони зібрання, тоді як висловлювання думки 
про необхідність зміни конституційного ладу ненасильницькими засобами (наприклад, парламент-
ським шляхом) заслуговує захисту як гарантоване свободою висловлювання. 
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Дозвільний порядок проведення мирних зібрань передбачає необхідність отримання дозволу 
від уповноважених органів державної влади чи місцевого самоврядування на проведення мирного 
зібрання у визначений час у визначеному місці. 

Повідомний порядок проведення мирних зібрань передбачає необхідність подання завчасного 
повідомлення органам державної влади чи місцевого самоврядування, дозвіл у цьому випадку не по-
трібний. 

Однією з проблем, які доводиться вирішувати при реалізації свободи мирних зібрань, є проведен-
ня контрдемонстрацій. Можливість виразити протилежну думку є невід’ємним елементом як свободи 
висловлювання, так і свободи мирних зібрань. Слід зазначити, що право на контрдемонстрацію не 
повинно перешкоджати здісненню свободи мирних зібрань (справа Платформа «Лікарі за життя» 
проти Австрії) 

Хоча заборона на проведення публічних заходів на тому ж місці і під час проведення іншого 
публічного заходу найперше спадає на думку, однак така заборона, найімовірніше, виявиться непро-
порційною відповіддю на ризик заворушень. Більш відповідним у цій ситуації було б додаткове залу-
чення правоохоронців для забезпечення порядку. 

3. СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

Серед суб’єктів реалізації права на мирні зібрання слід назвати: 
– організаторів мирного зібрання; 
– учасників мирного зібрання; 
– організаторів та учасників контрдемонстрації; 
– працівників міліції; 
– представників державного органу чи органу місцевого самоврядування; 
– суд. 
В окремих випадках проведення мирного зібрання може порушувати права та свободи інших 

громадян. Саме тому потрібно шукати баланс між правом на мирні зібрання організаторів і учасників 
мирного зібрання та правами й свободами інших громадян. Наприклад, використання підсилювальної 
апаратури на мирному зібранні в нічну пору доби може порушувати право на приватність громадян, 
які проживають поруч. 

4. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

Стаття 11 ЄКПЛ встановлює, що 
«Кожен має право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднання з іншими, включаючи 

право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. 
Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які встановлені зако-

ном в інтересах національної або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочи-
нам, для охорони здоров’я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб і є необхідними в 
демократичному суспільстві. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на 
здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції або органів державного 
управління». 

Зазначимо, що це право захищається і в національному праві, однак лише на рівні загальних 
положень, тоді як реалізація цього права потребує більшої конкретизації. 

Так, наприклад, у статті 39 Конституції України стверджується: 
«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і де-

монстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування. 

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і 
лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей». 
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Подібну норму передбачає Цивільний кодекс України, ст. 315 якого стверджує, що «фізичні 
особи мають право вільно збиратися на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо. Обме-
ження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону». 

П. б) 3) ч. 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 
1997 р.) делегує виконавчим органам сільських, селищних, міських рад повноваження «вирішення 
відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортив-
них, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні 
громадського порядку». Таким чином під час забезпечення громадського порядку під час проведення 
мирних зібрань працівники органів внутрішніх справ безперечно контактуватимуть із представниками 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питання забезпечення громадського порядку. 
Рівень і якість цієї співпраці може доволі серйозно вплинути на забезпечення громадського порядку 
в таких випадках. 

Однак очевидно, що такого врегулювання було недостатньо для того, щоб органи внутрішніх 
справ могли належно забезпечувати правопорядок. Саме тому було ініційоване звернення до Консти-
туційного Суду України. 

Конституційний Суд України за поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіцій-
ного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України у своєму рішенні від 19 квіт-
ня 2001 року № 4-рп/2001 висловився з цього приводу наступним чином: 

«Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, 
закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим 
Основним Законом України». 

Конституційний Суд України дійшов також висновку, що «визначення строків завчасного спові-
щення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей 
мирних зібрань, їх форм, масовості, місця і часу проведення тощо є предметом законодавчого регу-
лювання». А також: 

«...Організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих 
заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують даті їх проведення. Ці строки не по-
винні обмежувати передбачене статтею 39 Конституції України право громадян, а мають слу-
жити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи 
органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами 
зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших 
людей». 

Разом з тим в мотивувальній частині цього рішення Конституційний Суд вказав на таке: 
«Згідно з частиною третьою статті 8 Конституції України норми Конституції України є 

нормами прямої дії. Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх 
розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти». 

Таким чином обмеження свободи мирних зібрань в Україні може здійснюватися лише: 
1) на підставі закону; 
2) якщо воно здійснюється заради легітимних цілей: 
за Конституцією України – 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; 

за Європейською Конвенцією з прав людини – в інтересах національної або громадської безпеки, 
для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі чи з метою захисту 
прав і свобод інших осіб) 

3) якщо воно є необхідним у демократичному суспільстві. 
Як неодноразово вказувалося в рішеннях Європейського суду з прав людини (ділі – ЄСПЛ) 

«необхідність в демократичному суспільстві» передбачає існування «нагальної суспільної потреби». 
У рішенні щодо прийнятності заяви № 8191/78 (Рессемблемент Джурассен та Юніте Журасьєн 

проти Швейцарії) Комісія заявила: 
«На Комісію покладено, тим не менше, обов’язок встановити, чи громадська безпека та попе-

редження безпорядку зробили оскаржувані рішення необхідними. 
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Комісія вказала, що при перевірці чи були ці заходи необхідними, вона не намагається замінити 
своє власне рішення на прийняте компетентними внутрішніми органами. Її функція полягає в оцінці 
з погляду статті 11 рішень, які ці органи прийняли при здійсненні дискреційної влади. 

Безперечно, спочатку національним органам належить оцінювати, чи є насправді імперативна 
соціальна необхідність, що передбачено концепцією про «необхідність» (справа Хендісайда проти 
Об’єднаного Королівства, § 48). У зв’язку із цим, Конвенція надає державам-учасницям межі роз-
суду при застосуванні заходів, що обмежують здійснення гарантованих прав, таких, як право на 
мирні зібрання. Проте, ці межі достатньо широкі для органів, як у цій справі, співставляються з 
передбачуваною небезпекою, що впливає на громадську безпеку та порядок, та мають вирішувати, 
часто без попередження, який спосіб застосувати, щоб попередити її»5. 

4) у судовому порядку 
Особливістю регулювання цієї сфери є пошук балансу між забезпеченням свободи і порядку. 

Обмеження цієї свободи, передбачені Конституцією, потребують свого врегулювання в законі. 
Строго кажучи, до прийняття такого закону, через відсутність законодавчо закріплених критеріїв 
судового визначення інтересів національної безпеки та громадського порядку, виходячи з тексту 
статті 39 Конституції України, навіть суд не може накладати такі обмеження через високу ймовірність 
можливого порушення конституційного права особи саме таким чином. 

Це можна підтвердити, пославшись на п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 
1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», 
який стверджує: 

«Відповідно до ст. 39 Конституції громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і про-
водити збори, мітинги, походи і демонстрації, завчасно сповіщаючи про них органи виконавчої вла-
ди чи органи місцевого самоврядування. Справи про обмеження цього права розглядаються судами 
в порядку, встановленому для справ, що виникають з адміністративно-правових відносин» і ч.4 п.2: 
«Якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність додаткової регламентації її поло-
жень законом, суд при розгляді справи повинен застосувати тільки той закон, який ґрунтується на 
Конституції і не суперечить їй». 

Зауважимо, що закон, який би закріпляв подібний порядок досі не прийнятий, хоча Верховна 
Рада України неодноразово намагалася прийняти законопроекти з цього питання. 

При розгляді цього питання слід відзначити точку зору ЄСПЛ. У практиці ЄСПЛ вирішення 
питання, чи втручання було передбачене законом, має свою особливість. Суд аналізує не лише кон-
кретний закон, а й усе законодавство, правове обрамлення в цілому. У справі Таммер проти Естонії 
ЄСПЛ наголосив, що однією з вимог, що випливає з поняття «встановлені законом» є передбачува-
ність наслідків. Таким чином для того, щоб можна було обмежити свободу мирно збиратися, яку за-
хищає не лише Конституція України, а й Конвенція, необхідно чітко і однозначно за допомогою за-
кону, у відповідності до Конституції закріпити критерії обмеження цієї свободи, які б давали можли-
вість особі регулювати свою поведінку і мати змогу передбачити, які наслідки може мати конкретний 
вчинок. 

Протягом останніх років органи державної влади, органи місцевого самоврядування та суди не-
одноразово посилалися на такий нормативний акт колишнього СРСР, як Указ Президії Верховної 
Ради СРСР від 28 липня 1988 року «Про порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних 
заходів і демонстрацій в СРСР». Однак цей указ не лише суперечить Конституції України (яка вста-
новлює повідомний характер проведення мирних зібрань, на відміну від дозвільного, встановлюва-
ного указом), він також суперечить ідеології правової держави. Більше того, очевидно, що вищезга-
даний указ не відповідає принципу правової певності та відповідно до практики ЄСПЛ не може ви-
знаватися законом, який передбачає обмеження цієї свободи. 

Хоча Конституція встановлює вимогу, щоб право на мирні збори обмежувалося лише на основі 
закону, однак місцеві органи влади часто приймають власні правові акти, що грубо порушують сво-
боду мирних зібрань. 
                                                        
5 Тут і надалі переклад рішень щодо прийнятності заяв здійснено громадською організацією «Інститут «Республіка»/ 
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Такі рішення, в основі більшості з яких лежить уже згаданий Указ Президії ВР СРСР, прийняті 
міськими радами більшості обласних центрів України, зокрема, у Києві, Харкові, Донецьку, Дніп-
ропетровську, Сумах, Львові, у деяких районних центрах. Вони встановлюють суттєві неконститу-
ційні обмеження права на мирні зібрання, наприклад, вимагається повідомлення про мирне зібрання 
за 10 днів до його проведення. 

Очевидно саме через суперечність з Конституцією мало місце досить багато випадків, коли ор-
ганізатори мирних зібрань фактично ігнорували заборону проведення мирних заходів, а працівники 
правоохоронних органів не перешкоджали в цьому. 

Слід зазначити, що для того, щоб право на мирні зібрання могло реалізовуватися, має викону-
ватися наступна умова: таке зібрання має бути справді мирним. Тому зібрання, що супроводжуються 
руйнуванням, насильством або закликають до таких дій, загрожують громадському порядку тощо, не 
охоплюються цим правом. 

Окремо слід зазначити, що право на мирні зібрання може бути (згідно з ч.2 ст. 64 Конституції 
України) обмежено на певний час в умовах воєнного або надзвичайного стану. Також згідно з пп. 3-4 
ч.2 ст. 4 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03. 2000 р. передбача-
ється можливість запровадження надзвичайного стану в разі «виникнення міжнаціональних і між-
конфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місце-
востей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування; а також виникнення масових безпорядків, що супроводжуються 
насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи». 

5. ПРИПИНЕННЯ ЗІБРАНЬ ПРАЦІВНИКАМИ МІЛІЦІЇ 

Разом із тим міжнародні норми обмежують використання владою сили як під час мирних зі-
брань, так і під час зібрань, що порушують громадський порядок. Це не означає, що правоохоронні 
органи не повинні взагалі втручатися в останньому випадку. Однак силу дозволяється використову-
вати лише як крайній засіб, співвимірно до наявної загрози і з такою умовою, що шкода і поранення 
будуть мінімальними. 

Припинення проведення зібрання з боку міліції є абсолютно крайнім заходом, як правило, лише 
тоді, коли зібрання втрачає свій мирний ненасильницький характер. 

Міжнародні стандарти передбачають конкретні й детальні інструкції щодо застосування сили в 
контексті припинення незаконних зібрань. 

Так, Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтри-
мання правопорядку (1990) стверджують (принципи 12, 13, 14): при припиненні протизаконних зі-
брань ненасильницького характеру посадові особи з підтримання правопорядку уникають застосуван-
ня сили або, якщо це можливо, обмежують таке застосування до необхідного мінімуму. А при при-
пиненні зібрань ненасильницького характеру посадові особи з підтримання правопорядку можуть 
застосовувати вогнепальну зброю лише у тих випадках, коли не можна застосувати менш небезпеч-
ні засоби і лише в мінімально необхідних межах, тобто лише у випадку неминучої загрози смерті чи 
серйозного ушкодження. Звернемо увагу, що забороняється застосовувати і використовувати вогне-
пальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи 
(ст. 15 Закону «Про міліцію»). У свою чергу п.4 «10 основних правозахисних стандартів належної 
поведінки для правоохоронних органів» (сформульованих Міжнародною Амністією разом з полі-
цейськими та експертами з різних країн) стверджує: «Уникайте застосування сили проти незаконних, 
але мирних зібрань. Припиняючи зібрання із застосуванням насилля, силу застосовуйте в мінімально 
необхідному обсязі». 

Відзначимо, що стандарти щодо використання вогнепальної зброї рівною мірою можуть бути 
застосовані при використанні інших потенційно небезпечних методик контролю за великими скуп-
ченнями людей, як, наприклад, палиці, коні, сльозогінний газ та водомети. 

У свою чергу стаття 14 Закону України «Про міліцію» передбачає, що спеціальні засоби, як от: 
наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозогінні речовини, світлозвукові пристрої відволі-
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каючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронема-
шини та інші спеціальні й транспортні засоби, а також службові собаки, в контексті припинення 
мирного зібрання можуть застосовуватися: 

– для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку; 
– для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю 

або здоров’ю; 
– для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення 

груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, 
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей; 

– для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або 
громадські обов’язки щодо охорони громадського порядку і боротьбі із злочинністю. 

Отже, в разі необхідності застосування примусових заходів, які мають бути законними та про-
порційними, сила повинна застосовуватися поступово, починаючи з винятково ненасильницьких за-
ходів. Адже саме від дій працівників міліції в багатьох випадках залежить, яким чином буде реалізо-
вуватися право на мирні зібрання. Це особливо виявляється тоді, коли проблеми, які порушуються 
під час мирних зібрань, мають суперечливий характер, дратують, шокують чи ображають частину 
громадян, тоді, коли право на мирні зібрання використовується для виявлення громадської непокори. 
Саме тому від працівників міліції в таких ситуаціях вимагається, поруч з охороною учасників зібран-
ня від незаконних дій учасників контрдемонстрації (і навпаки) та підтримання правопорядку під час 
мирного зібрання, вміти вести переговори, знаходити розв’язання конфліктних ситуацій, бути толерант-
ним до учасників мирного зібрання незалежно від особистого ставлення до його цілей, уникати ескала-
ції конфлікту, звести застосування сили до мінімуму. 

Як зауважує Р. Крошоу, до обов’язків керівників міліції в зв’язку з реалізацією громадянами 
права на мирні зібрання належить: необхідність зберігати управління та контроль над працівниками 
міліції при захисті мирних зібрань шляхом нагляду за громадським порядком, плануванням дій та 
інструктуванням підлеглих, проведення аналізу й обговорення результатів після закінчення операції; 
стежити, щоб стратегія і тактика мирних зібрань не спровокували насильства. 

6. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

На сьогодні ЄСПЛ розглянув небагато справ, що стосувалися свободи мирних зібрань за стат-
тею 11. Частково це пояснюється тим, що термін «зібрання», тобто зустріч людей та участь у вира-
женні поглядів або обміні ідеями та думками, характеризує групу менш формального характеру, ніж 
та, що передбачається в терміні «об’єднання». На думку Комісії «Право на свободу мирних зібрань, 
яке проголошене у цій статті, є одним із основних прав у демократичному суспільстві та... однією 
з підвалин такого суспільства...» (рішення щодо прийнятності заяви № 8191/78 (Рессемблемент 
Джурассен та Юніте Журасьєн проти Швейцарії)). 

Комісія також зазначила: «право на свободу мирних зібрань гарантується кожному, хто має 
намір організувати мирну демонстрацію...; можливість контрдемонстрації із застосуванням сили 
або можливість долучення до демонстрації екстремістів, які не є членами об’єднання, що висту-
пило організатором, і які мають намір вчинити насильницькі дії, не можуть самі по собі скасувати 
це право. Навіть якщо існує реальна загроза того, що публічна демонстрація може призвести до 
заворушень внаслідок подій, які є поза контролем організаторів демонстрації, це не може бути 
приводом для виключення її зі сфери дії пункту 1 статті 11 Конвенції. Будь-які обмеження, що на-
кладаються на подібні зібрання, повинні відповідати умовам положення пункту 2 статті 11» (Заява 
№ 8440/78 (Християни проти расизму та фашизму проти Сполученого Королівства)). 

У справі Платформа «Лікарі за життя» проти Австрії (1988) ЄСПЛ розглянув позитивне зо-
бов’язання держави забезпечувати захист групам, що здійснюють своє право на свободу мирних зі-
брань. У цій справі австрійський уряд дав дозвіл на проведення у визначеному місці демонстрації 
проти абортів. Після цього організація заявника звернулася з проханням змінити місце проведення 
демонстрації на інше, менш зручне з точки зору забезпечення контролю за натовпом. Уряд погодив-
ся на цю пропозицію, однак повідомив організаторів демонстрації про те, що поліція може і не за-
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безпечити належного захисту від виступу контрдемонстрантів, що й мало місце насправді. Органі-
зація заявника скаржилася на те, що австрійський уряд порушив статтю 11, тому що не вжив належ-
них заходів для забезпечення безконфліктного проведення демонстрації. У своєму рішенні ЄСПЛ 
вказав на те, що Австрія була зобов’язана забезпечити захист груп, які здійснювали своє право на 
мирні зібрання: «демонстрація може зачіпати або ображати людей, які виступають проти вису-
нутих демонстрантами ідей або вимог. Проте учасники повинні мати можливість провести де-
монстрацію без ризику постраждати від фізичного насильства з боку своїх супротивників. Подібні 
побоювання можуть перешкоджати об’єднанням громадян або іншим групам, що мають спільні 
ідеї та інтереси, відкрито висловлювати свої думки стосовно найбільш суперечливих питань, які 
хвилюють суспільство. У демократичному суспільстві право на контрдемонстрацію не може при-
зводити до відмови у здійсненні права на саму демонстрацію. Справжня, ефективна свобода мирних 
зібрань не може, таким чином, зводитись лише до обов’язку держави не втручатися: цілком нега-
тивна концепція не відповідає предмету та меті статті 11. Як і стаття 8, стаття 11 іноді по-
требує вживання позитивних заходів навіть у сфері взаємовідносин між окремими особами, якщо в 
цьому є потреба». 

На думку ЄСПЛ, держави мають широкі дискреційні межі: «Хоча вживання розумних і відповід-
них заходів для забезпечення мирного характеру демонстрацій є обов’язком Договірних Сторін, вони 
не можуть гарантувати це абсолютно, і вони мають широкі дискреційні повноваження у визначенні 
необхідних для цього засобів...» Саме тому від держави вимагається вжити всіх розумних і належних 
заходів, спрямованих на забезпечення цього права, однак ці заходи можуть і не досягнути належного 
результату. 

Проведення публічних зібрань тісно пов’язане із наявністю практичних перешкод у їхній реалі-
зації. Саме тому держави мають певний вибір, певний розсуд щодо подолання цих ускладнень, які 
можуть реалізуватись різними методами і засобами, наприклад, через забезпечення поліцейського 
захисту від контрдемонстрації. 

У тих випадках, коли учасників мирних зібрань атакують невідомі, в тому числі із завдаванням 
тілесних ушкоджень, на міліції лежить обов’язок припинити такі дії і розслідувати їх. В іншому разі 
це не лише порушуватиме статтю 11 Конвенції, але й створюватиме підозри у причетності працівни-
ків міліції до цих подій, потуранні цим подіям. 

Слід, однак, зазначити, що, незважаючи на ті перешкоди, з якими держава може зустрітися при 
забезпеченні права на мирні зібрання, окрема особа не може бути покарана за участь у такій демон-
страції, якщо вона не чинила протиправних дій. Так, у справі Езелєн проти Франції (1991) Суд за-
значив «Суд вважає, що свобода брати участь у мирних зібраннях – у даному випадку демонстра-
ція, яка не була заборонена – є достатньо важливою, щоб не бути обмеженою будь-яким чином до 
того часу, доки зацікавлена особа не здійснить засуджувані дії». 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

Що стосується відповідальності за правопорушення у сфері реалізації права на мирні зібрання, 
то чинне законодавство України передбачає відповідальність за порушення встановленого порядку 
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (Стаття 1851 КУАП) у 
вигляді попередження або накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян). За повторні дії, вчинені протягом року після застосування заходів адмі-
ністративного стягнення організаторам зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації передбача-
ється накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, 
або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. У свою чергу ст. 1852 КУпАП передбачає 
адміністративну відповідальність за надання посадовими особами для проведення з порушенням 
установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспор-
ту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів. За 
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такі дії передбачається накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Найбільшою проблемою застосування цієї норми якраз і є відсутність такого встановленого по-
рядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій. 

Стаття 340 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за незаконне перешко-
джання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння 
було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства. За таке діяння передба-
чається відповідальність у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести 
місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. 

8. ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ МИРНИХ ЗІБРАНЬ З БОКУ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 

1) ПРИПИНЕННЯ МИРНОГО ЗІБРАННЯ, СТОСОВНО ЯКОГО ВІДСУТНЄ РІШЕННЯ СУДУ 
ПРО ЙОГО ЗАБОРОНУ 

Як свідчить практика, неодноразово працівники міліції за відсутності рішення суду припиняли 
проведення мирного зібрання на підставі звернення керівника обл(рай)держадміністрації до керівниц-
тва ОВС з проханням припинити мирне зібрання. На сьогодні такі дії є прямим порушенням свободи 
мирних зібрань, зокрема тому, що серед повноважень міліції відсутнє повноваження припиняти пуб-
лічні заходи. 

Приклад. У Харкові на початку 2001 р. наметове містечко Соціалістичної партії України було де-
монтовано працівниками МВС, на підставі розпорядження тодішнього начальника Харківського місь-
кого управління МВС генерал-майора Костянтина Маслія, який, за його словами, отримав роз поряд-
ження міської влади про негайне наведення належного громадського порядку на центральній площі 
міста. («Голос України», № 7, 16 січня 2001 р.). За непрофесійні дії начальникові обласного УМВС 
Олександру Гапону оголошено догану, а його заступник – начальник міліції громадської безпеки 
Михайло Мартинов був попереджений про неповну службову відповідність. Генералу Гапону було 
наказано покарати начальника міського управління міліції Костянтина Маслія та інших причетних 
до справи офіцерів. («Комсомольская правда в Украине», № 13, 25 січня 2001 р.). Згодом Олександр 
Гапон вибачився у зв’язку із цими подіями. («Сегодня», № 25, 1 лютого 2001 р.). 

2) НАДМІРНЕ АБО НЕПРОПОРЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ 

Припинення публічних заходів працівниками міліції відбувається у формі, яка потребує швид-
кого прийняття рішень. У зв’язку із цим дуже важко оцінити, чи є в даному разі застосування сили 
надмірним, чи пропорційним. Разом із тим у цій ситуації слід керуватися статтями 12-151 Закону 
України «Про міліцію». Наприклад, однозначно неприйнятними можна вважати такі дії, щодо учасників 
мирного зібрання, що не чинять опору, які очевидно спричинять у них фізичні пошкодження. 

Приклад. У ніч з 24 на 25 січня в місті Снятин Івано-Франківської області група людей в міліцей-
ській формі та масках без пред’явлення документів і пояснень знесла наметове містечко акції «Україна 
без Кучми». За словами прес-секретаря УНА-УНСО Тетяни Чорновіл, близько 10 мешканців наметово-
го містечка, члени місцевого осередку УНА-УНСО, були побиті і вивезені у невідомому напрямку. 
За даними на 25 січня, про їхню долю нічого не відомо. («Україна молода», № 16, 26 січня 2001 р.) 

3) ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ МИРНОГО ЗІБРАННЯ, НЕ ПРИЧЕТНИХ 
ДО СКОЄННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Практику, яка базується на затриманні осіб, учасників якогось мирного зібрання, саме на підставі 
участі в цьому мирному зібранні слід вважати такою, що не відповідає правовим вимогам у такій 
ситуації. 

 
Приклад. На залізничному вокзалі 9 березня 2001 р. м. Києва та поблизу станцій метро міліція за-

арештовувала молодих людей – переважно учасників установчих зборів громадянської кампанії 
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«За Правду» на тій підставі, що вони мали емблеми та хустки з логотипами «За Правду» або говори-
ли українською мовою, аж до висаджування з потягів та застосування гумових кийків. Хоча, ці ареш-
ти пов’язувалися представниками МВС із подіями «9 березня», однак самі події та установчі збори 
проходили приблизно в той самий час, але в різних частинах Києва. Згодом керівництво МВС визнало 
свою помилку в цій справі. 

4) ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 185 КУАП ЗА ВІДСУТНОСТІ РЕАЛЬНИХ ПІДСТАВ 

Мається на увазі кваліфікація дій учасника мирних зібрань як злісної непокори законному роз-
порядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону, військовослужбовця у зв’язку з їх участю в охороні громадського по-
рядку при відсутності такого законного розпорядження або при відсутності злісної непокори. Зокре-
ма проведення на цій підставі адміністративного затримання особи, складання протоколу в тому ви-
падку, коли насправді була відсутня злісна непокора або відсутнє законне розпорядження або закон-
на вимога. 

 
Приклад. Десятьох учасників акції «Україна без Кучми», які намагалися розбити намети і ви-

ставити інформаційний стенд пам’яті Георгія Ґонґадзе на Театральному майдані в Рівному, було за-
тримано спецпідрозділом «Беркут». Їх було звинувачено у «злісній непокорі законному розпоря-
дженню або вимозі працівників міліції» на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Матеріали на них були передані до міського суду. Натомість ініціатори не погод-
жуються з таким тлумаченням подій і звинуватили міліцію у брутальному нападі на людей і завданні 
тяжких тілесних ушкоджень. Двоє учасників акції з поламаними ребрами потрапили до міської лікарні. 
(Україна молода», № 16, 26 січня 2001 р.) 

9. СИТУАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

1. У м. Ч., де під час пікетування Ч-ої міської ради були побиті як міліціонери, так і учасники 
мітингу. Підбурюваний народним депутатом України М. Р., малоконтрольований натовп спробував 
штурмувати приміщення ради, проте зустрів опір працівників міліції, що здійснювали її охорону. 
У результаті дій організаторів мітингу виникла бійка, в якій міліціонери застосували спеціальні засоби 
(гумові кийки, світлошумові гранати). У результаті штурму, що відбувся на заклик народного депу-
тата М.Р., декілька міліціонерів було травмовано та доставлено у лікарню. Незважаючи на абсолютну 
протизаконність дій учасників і особливо керівника мітингу, вони не були притягнуті до відповідально-
сті відповідно до законодавства. 

Прокоментуйте цю подію. Чи можливо було не допустити таких наслідків? Якщо так, то яким 
чином? 

 
2. У м. Л. на колону прихильників одного з кандидатів на посаду мера чисельністю близько 70 

осіб було здійснено напад тридцятьох невідомих, озброєних бейсбольними бітами та металевими 
прутами. Вони почали бити учасників колони та забирати мобільні телефони, відеокамери і фото-
апарати у журналістів. У результаті 4 демонстрантів були госпіталізовані. За даним фактом поруше-
но кримінальну справу за ознаками частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганст-
во). Міліція не забезпечила охорону колони прихильників кандидата у мери, знаходилася поруч, проте 
не втручалась у хід подій. 

Прокоментуйте цю подію. Як, на Вашу думку, мали діяти працівники міліції у цій ситуації? 
 
3. У м. Д. прихильники одного з кандидатів у мери Л. зірвали мітинг прихильників його супро-

тивника А. Проти останніх, яких було близько 30 осіб, було застосовано силу, закидано яйцями та по-
бито. Правоохоронні органи відсторонилися від виконання своїх функцій, спостерігаючи з іншого боку 
вулиці, а згодом навіть сприяли розгону мітингуючих. Ряд прихильників кандидата А. були змушені 
звернутися до лікувальних закладів. Міліція відмовилася приймати від них заяви про побиття. 
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Прокоментуйте цю подію. Чи було порушено право на мирні зібрання? Якщо так, то в чому саме? 
Як мали діяти працівники міліції? 

 
4. У м. Києві біля Верховної Ради України проводився пікет. Учасники пікету – батьки, які вва-

жають, що їхніх дітей було засуджено незаконно, завчасно повідомили місцеву владу про свій захід 
і цей захід не був заборонений у судовому порядку. Проте пікет (кілька десятків немолодих жінок та 
чоловіків) було розігнано працівниками міліції. Учасники пікету отримали травми, що підтвердили 
медичні установи, але прокуратура одного з районів у м. Києві відмовилась порушити кримінальну 
справу за фактом побиття людей та перевищення правоохоронцями своїх повноважень. Учасників 
цієї акції було знову затримано через тиждень, коли вони проводили пікет біля адміністрації Прези-
дента України. Втім, затриманим не висунули жодних звинувачень, лише провели «профілактичні 
бесіди». За кілька годин, коли у приміщенні адміністрації завершився брифінг заступника глави цієї 
установи, затриманих відпустили. 

Прокоментуйте ці факти з точки зору порушень прав людини. Чи було порушено право на мирні 
зібрання? Як мали діяти працівники міліції у цій ситуації? 

 
5. Проти ночі міліція м. С. 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 («злісна непокора законному розпоря-
дженню або вимозі працівників міліції»). Двоє були затримані на 72 години, але правоохоронці так і 
не змогли висунути їм звинувачення у зберіганні наркотиків, начебто знайдених під час обшуку мі-
стечка. Близько 12 години наступного дня міліція м. С. знову зруйнувала наметове містечко, встанов-
лене після того, як організатори повідомили місцеву владу про свій намір саме у такий спосіб про-
вести свій протестний захід. Рішення суду про обмеження права на мирні зібрання щодо організаторів 
містечка не було ухвалено, проте працівники міліції ліквідували намети. Атака на містечко студентсь-
кого протесту відбулася у присутності міського голови міста С. 

Прокоментуйте ці факти з точки зору порушень прав людини. Чи було порушено право на мирні 
зібрання? Як мали діяти працівники міліції у цій ситуації? 

 
6. Р-ий місцевий суд розглянув заяву обласної державної адміністрації «про обмеження прове-

дення пішого походу сумських студентів з м. С. до м. Києва» і вирішив: «Заборонити проведення 
студентами пішого походу за маршрутом м. С. – м. Київ». Вранці міліція, спираючись на рішення Р-го 
суду, затримала близько 30 учасників студентського походу С. – Київ. Усі вони були засуджені до 
1 доби адмінарешту за статтею 185 Кодексу про адміністративні правопорушення («злісна непокора 
законному розпорядженню або вимозі працівників міліції»). Один із учасників походу – студент 
В. К. – опинився у лікарні з тяжкими травмами. Операцією керував заступник начальника управління 
міліції К. Б. 

Прокоментуйте ці факти з точки зору порушень прав людини. Чи було порушено право на мирні 
зібрання? Як мали діяти працівники міліції у цій ситуації? Як можна охарактеризувати дії керівника 
операції К.Б.? 

 
7. Кілька тисяч торговців ринку «Т.», протестуючи проти закриття цього ринку, перекрили 

транспортний рух через М-й міст. Міліція не втручалася у події навіть тоді, коли виникали сутички 
між мітингуючими та водіями автомобілів. Наступного дня кілька десятків учасників мітингу (в ос-
новному – громадян країн Сходу) було притягнуто до адміністративної відповідальності терміном 
до 15 діб. 

Прокоментуйте ці факти з точки зору порушень прав людини. Чи було порушено право на мирні 
зібрання? Як мали діяти працівники міліції у цій ситуації? 

 
8. Біля приміщення К-го районного суду міста С. виник стихійний мітинг за участю 100 – 150 

осіб. Приводом для мітингу стало затримання спостерігачів на виборчій дільниці від одного з кан-
дидатів у мери. Того ж дня 6 осіб було засуджено до 10 діб адмінарешту за «непокору працівникам 
правоохоронних органів» у ніч після виборів, коли вони вимагали вивісити результати голосування 
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у приміщенні виборчої дільниці. На засідання К-го районного суду, де розглядалася справа спосте-
рігачів, не допустили ні захисників, ні журналістів, ні батьків затриманих. Учасники стихійного мі-
тингу вимагали прояснення ситуації і не випускали міліцейський автомобіль, який віз затриманих 
до місця ув’язнення. Спеціальний загін міліції «Беркут» разом із невідомими в цивільному розігна-
ли мітинг. Було застосовано гумові кийки та сльозогінний газ. В однієї з журналісток було відібрано 
диктофон і також побито. Ряд учасників мітингів потрапили до лікарні з тяжкими травмами. Такі дії 
міліції призвели до того, що в С. відновилися масові акції непокори, зокрема, студенти встановили 
біля приміщення облдержадміністрації намети та понад 20 студентів оголосили голодування. До за-
хисту спостерігачів підключились українські правозахисні організації та Уповноважена Верховної 
Ради України з прав людини. За рішенням апеляційного суду ув’язнених мали звільнити наступного 
дня після рішення, проте вони відбули усі 10 діб адмінпокарання. 

Прокоментуйте ці факти з точки зору порушень прав людини. Чи було порушено право на мир-
ні зібрання? Як мали діяти працівники міліції у цій ситуації? 

 
9. 15 квітня громадська організація «Широко відкриті очі» повідомила Київську міську державну 

адміністрацію (КМДА) про проведення 7 травня мирного заходу «Дорога вперед», метою якого ма-
ло стати привернення уваги громадськості до проблеми розповсюдження наркотиків та ВІЛ/СНІД, 
до проблеми дискримінації людей, які вживають наркотики, та до питання декриміналізації вжи-
вання легких наркотиків. Захід передбачав проведення мітингу на М-му майдані м. Києва, похід ву-
лицями столиці і передачу відповідної петиції до Кабінету Міністрів України. Про захід організатори 
заходу повідомили заздалегідь, щоб вирішити з місцевою владою всі суперечності, які могли вини-
кнути. Протягом наступних 10 днів організатори заходу за наполяганням КМДА неодноразово зміню-
вали маршрут заходу, а представник КМДА, даючи інтерв’ю, зауважив, що «поважних причин» для 
заборони цього заходу не існує. Однак 26 квітня до КМДА подала повідомлення громадська організа-
ція «Ніколи» про проведення свого мирного заходу у тому ж місці і в той же час, що й «Широко відкри-
ті очі». А 3 травня партія «Порядок і справедливість», відома імпульсивною поведінкою своїх молодих 
членів щодо своїх опонентів, також повідомила про проведення свого заходу того ж дня в той же час. 

4 травня начальник Головного управління МВС України в м. Києві Д.М. повідомив КМДА про те, 
що між учасниками заходу «Дорога вперед» та їх опонентами можливі сутички. Отож КМДА, вирішив-
ши, що з’явилася підстава для заборони «Дороги вперед» 5 травня подала до Ш-го райсуду м. Києва по-
зовну заяву з проханням заборонити цей захід, аргументуючи своє звернення тим, що одночасно з 
ним свої заходи збираються проводити інші організації, а тому «існує реальна загроза виникнення 
заворушень чи злочинів, загрози здоров’ю населення, правам та свободам інших людей». Вранці 6 
травня суд, розглянувши позовну заяву КМДА, відхилив прохання про заборону «Дороги вперед», 
обмеживши лише право організаторів та учасників заходу використовувати звукопідсилюючу апара-
туру та рухатись проїжджою частиною вулиць. 

За годину перед початком «Дороги вперед» на місці збору її учасників розташувалося близько 
50 противників цього заходу – представники ГО «Ніколи», політичної партії «Порядок і справедли-
вість» та ще кількох ультраправих політичних партій. 

Дочекавшись, коли захід, в якому брали участь близько 150 учасників, розпочнеться, учасники 
контрдемонстрації, вигукуючи агресивні гасла, кинулися на них і розпочала бійку. Міліція, незва-
жаючи на прогноз про можливість сутичок, виявилась не готовою до такого розвитку подій. Кіль-
кість міліціонерів, які знаходилися між демонстрантами і контр демонстрантами, була явно недо-
статньою для того, щоб запобігти зіткненню. На місце події прибули додаткові сили міліції, які ото-
чили учасників демонстрації, що були налаштовані мирно, тоді як учасники контрдемонстрації 
продовжували вільно пересуватися майданом. Працівники міліції не пропускали інших учасників 
демонстрації (близько 50 осіб), які опинилися ззовні. Тим часом учасники контрдемонстрації поча-
ли кидати у оточене міліцією скупчення учасників демонстрації димові шашки. І лише коли димові 
шашки почали летіти з дахів прилеглих будинків, працівники міліції затримали одного з тих, хто 
кидав шашки. Однак учасники контрдемонстрації його звільнили. 

Згодом учасники контрдемонстрації залишили місце сутички, однак працівники міліції ще про-
тягом години, якраз до того часу, коли захід за повідомленням організаторів демонстрації мав закін-
читися, не випускали його учасників з оточення. У відповідь на звернення організаторів і представни-
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ків правозахисних організацій керівник операції полковник міліції В.Ш. заявив: «Я прийняв рішення – 
заходу не буде». 

Охарактеризуйте будь ласка ситуацію з точки зору прав людини. Чи правильно з цієї точки зору 
діяли: а) організатори та учасники демонстрації; б) організатори та учасники контрдемонстрації; в) 
працівники міліції; г) начальник Головного управління МВС України в м. Києві Д.М; д) керівник 
операції полковник міліції В.Ш.? Чи змогли реалізувати своє право на мирні зібрання учасники де-
монстрації? Якщо ні, то які дії слід було вжити для цього? Чи можна було запобігти зіткненням? 

10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Яке значення має право на мирні зібрання для реалізації інших основоположних прав та свобод? 
2. Яким чином міліція може посприяти реалізації громадянами права на мирні зібрання? 
3. Які підстави існують для обмеження права на мирні зібрання? 
4. У чому відмінність між дозвільним та повідомним характером проведення мирних зібрань? 
5. До яких заходів можуть вдаватися працівники міліції для підтримання правопорядку під час 

проведення мирного зібрання? 
6. Які вимоги пред’являються до працівників міліції під час припинення зібрання? 
7. Який порядок застосування сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї під час мирних 

зібрань? Як зміняться умови їхнього застосування якщо мирне зібрання втратить свій мирний характер 
та набуде насильницького характеру? 

8. Які переваги і недоліки застосування водометів, гумових куль, сльозогінного газу інших спе-
ціальних засобів для припинення громадських заворушень? Чи можуть вони привести до серйозних 
ушкоджень і як цього уникнути? 

9. Як повинні діяти працівники міліції щодо мирного зібрання, стосовно якого є ухвала суду 
про заборону проведення, яке однак проводиться? 

10. Що таке контрдемонстрація? Які дії щодо контрдемонстрації з боку працівників міліції Ви 
вважаєте правильними? 

11. Що таке спонтанна демонстрація? Чи є спонтанна демонстрація правопорушенням? Які дії 
працівників міліції щодо спонтанної демонстрації Ви вважаєте правильними? 

12. Яка відповідальність передбачена за правопорушення у сфері реалізації свободи мирних зі-
брань? Як ви вважаєте, який склад правопорушення щодо реалізації свободи мирних зібрань доцільно 
додатково запровадити до чинного законодавства? 
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ГЛАВА 10. ЕФЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

План 
1. Зобов’язання України в галузі захисту прав людини. 
2. Підстави, органи та інстанції розслідування випадків порушення прав людини. 
3. Ознаки «ефективного розслідування». 
4. Найбільш типові порушення в ходе розслідування випадків порушення прав людини. 
5. Шляхи оптимізації розслідування порушень прав людини в Україні. 
6. Література 
 
Розслідування – вид правоохоронної діяльності в процесі якої здійснюються цілеспрямовані 

пошукові, перевірочні, контрольні та правові дії, спрямовані на повне й швидке встановлення факту 
правопорушення; осіб, які скоїли правопорушення; встановлюються, досліджуються, оцінюються 
численні фактичні обставини правопорушення та мотиви його здійснення. 

Ефективне розслідування випадку порушень прав людини – розслідування, яке повністю 
відповідає принципам ефективності, – тобто є неупередженим, швидким, невідкладним, прозорим 
та приводить до певного результату у вигляді визначення і покарання осіб, які є відповідальними в 
порушенні прав людини. 

Порушення прав людини – небажання брати до уваги або свідоме ігнорування державою чи її 
представниками прав, які належать людині від народження, без дотримання яких людина не може 
існувати як повноцінна суспільна істота. 

Суб’єкт розслідування випадку порушень прав людини – державна, недержавна або міждер-
жавна інституція, або орган, або організація, або людина, метою яких є розгляд усіх обставин випадку 
порушення прав людини; виявлення осіб, винних у порушенні, та підготовка матеріалів для притяг-
нення їх до відповідальності. 

 
Захищена у правовому сенсі людина – ознака розвинених держав. Саме тому питання правового 

захисту стає все більше й більше актуальним в Україні, яка обрала політику євроінтеграції, демок-
ратизації, гуманізації, формування громадянського суспільства. Як держава, яка ратифікувала Євро-
пейську Конвенцію про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ), Україна сьогодні бере на 
себе зобов’язання простежити, щоб права людини були включені в національне законодавство [1]. 
Один із важливих принципів даного законодавства – можливість захисту всіх осіб, хто вважає, що 
їхні права були порушені. Процедури оскарження в різних країнах можуть відрізнятися, але прин-
цип залишається незмінним. Ті, хто мають на це вагомі підстави, скаржаться на порушення прав 
людини, їхня скарга розглядається, кожний випадок має бути ефективно розслідуваний та, в разі по-
треби, національні власті присуджують їм компенсацію. У тому ж разі, якщо всі можливості оскар-
ження на національному рівні вичерпані, скарга передається до Європейського суду з прав людини. 
Проте така очевидна і прозора процедура в житті найчастіше стикається з величезною кількістю пе-
решкод і далеко не завжди ефективна. Саме тому, якщо національні власті відмовляються розглядати 
подібну скаргу, така відмова теж є порушенням прав людини. 

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що довіру й пошану суспільства можна підтримувати тіль-
ки тоді, коли всі скарги на правоохоронні органи розглядаються незалежною комісією, а результати 
її роботи оприлюднюються [2]. Це значить, що міліція має розслідувати скарги на своїх колег лише 
в дуже окремих випадках – і навіть у цьому разі необхідна регулярна перевірка результатів таких 
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розслідувань. Якщо ці скарги стосуються роботи міліції, спеціальна комісія повинна перевірити 
офіційну документацію. 

Сьогодні Україна робить значні зусилля для інтеграції в міжнародне співтовариство і, зокрема, 
в європейське юридичне поле. З цією метою наша країна підписала і ратифікувала цілу низку між-
народних правових актів, виконання яких гарантує дотримання прав людини. Як найважливіші ак-
ти, що безпосередньо стосуються сфер інтересів і діяльності органів внутрішніх справ слід виділити 
Конвенцію проти катувань та інших видів жорстокого, нелюдського або принижуючих гідність ви-
дів поводження чи покарання, Декларацію про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, Декларацію про право і 
обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права 
людини та основні свободи, Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод 
[2]. 

Цим українська держава взяла на себе певні зобов’язання щодо створення і підтримки певних 
стандартів у правоохоронній і судовій діяльності. І, в першу чергу, відзначимо, що взяте Україною 
зобов’язання держави захищати право на життя на підставі закону включає встановлення ефектив-
них кримінальних законів, щоб перешкодити злочинним посяганням проти особи. Крім того, кримі-
нальні закони мають бути підкріплені ефективною правоохоронною системою для запобігання по-
дібним посяганням і залучення до відповідальності у разі їх здійснення. На практиці це означає, що 
мають існувати добре оснащені правоохоронні органи та суди, дієві процедури звинувачення і ви-
конання покарання відносно злочинців, а також ефективні й дієві процедури розслідування випадків 
порушення прав людини. 

Слід зазначити, що будь-яка людина, яка вважає, що її права були порушені, має право зверну-
тися до національних і зарубіжних правових інстанцій та вимагати негайного й ефективного розслі-
дування. Для цього сьогодні в законодавстві України і в нормативних актах, які Україна ратифіку-
вала, існує цілий ряд положень. Так стаття 55 Конституції України прямо вказує, що «права та свободи 
людини і громадянина захищаються судом», гарантує кожному право на захист своїх прав Омбудсме-
ном, усіма національними та міжнародними судовими процедурами й установами. УПК України чітко 
обумовлює принципи проведення розслідування (всебічність, повнота, об’єктивність, незалежність) 
і терміни проведення розслідувань. Так, ст.22 KПК України описує принципи, за якими розсліду-
ються справи – це «всебічне, повне та об’єктивне дослідження обставин справи» [17]. У коментарях 
до УПК під всебічністю мається на увазі «висунення та перевірка всіх можливих версій загального 
характеру щодо подій злочину, мотивів і мети вчинення злочину, ретельне вивчення обставин ско-
єння злочину», під повнотою дослідження слід розуміти системну оцінку всіх допустимих і належ-
них доказів. Що стосується термінів слідства – то воно має вкладатися в рамки, встановлені термі-
нами досудового слідства – 2 місяці, після чого вони вже розширюються тільки за розпорядженням 
прокурора області, АР Крим [17]. В окремих статтях обумовлюються також такі принципи, як «гла-
сність судового розгляду» (ст. 20), «прокурорський нагляд у кримінальному судочинстві» (ст. 25) 
[17]. Таким чином, можна сказати, що сьогодні в Україні обумовлені деякі, але не всі принципи 
ефективного розслідування. 

Стаття 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод проголошує пра-
во кожного на ефективний засіб правового захисту і безпосередньо вказує, що «кожний, чиї права і 
свободи, визнані в цій Конвенції, порушені, має право на ефективний засіб правового захисту в 
державному органі, навіть якщо це порушення вчинене особами, що діяли в офіційній якості» [3, 4]. 
У статті 5 декларації ООН «Про право і обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочу-
вати і захищати загальновизнані права людини та основні свободи» йдеться про обов’язок держави 
провести «негайне та неупереджене розслідування» або забезпечити «проведення розслідування 
кожного разу, коли є розумні підстави вважати, що на будь-якій території, що знаходиться під її 
юрисдикцією, відбулося порушення прав людини та основних свобод». У статті 8 декларації ООН 
«Про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність ви-
дів поводження і покарання» вказується на те, що «будь-яка особа, яка стверджує, що вона піддава-
лася катуванням або іншому жорстокому, нелюдському або принижуючому гідність виду поводження 
чи покарання з боку офіційної особи або за її підбурюванням, повинна мати право на те, щоб пред’я-



ГЛАВА 10. ЕФЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

 177 

вити скаргу компетентним органам відповідної держави, і на те, щоб справа була неупереджено роз-
глянута ними». Стаття 9 тієї ж декларації говорить про те, що «кожного разу, коли є розумні підстави 
вважати, що мали місце катування, компетентні органи відповідної держави мають негайно почати 
неупереджене розслідування, навіть якщо офіційно не було пред’явлено скарги» [5]. 

Таким чином, кожний може вимагати як розслідування своєї справи, так і покарання винних. 
З цими намірами особа може звернутися до деяких інстанцій та інститутів як вітчизняних, так і за-
рубіжних. Серед вітчизняних суб’єктів розслідування випадків порушення прав людини, до яких 
слід у першу чергу звернутися, можна виділити Управління Інспекції роботи з особовим складом де-
партаменту внутрішньої безпеки головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС 
України (ДВБ ГУБОЗ МВС України) і Управління внутрішньої безпеки департаменту внутрішньої 
безпеки головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України (УВБ ДВБ 
ГУБОЗ МВС України) (що здійснюють внутрішньовідомчий контроль дій міліції) та прокуратуру 
(нагляд за діями міліції). Ці інстанції мають досить широкі повноваження і в їхній компетенції провести 
розслідування різних інцидентів, коли права людини або групи осіб порушилися. 

Так метою діяльності підрозділів УВБ та інспекції з особового складу є досягнення такого рівня 
захищеності інтересів МВС, яка відповідає критеріям безпеки. Це в першу чергу виражається у про-
тидії протиправній діяльності працівників, створення умов, які перешкоджають вчиненню правопо-
рушень, мінімізації умов, що сприяють вчиненню правопорушень тощо. Департамент внутрішньої 
безпеки (ДВБ ГУБОЗ МВС України) був створений у системі МВС України з метою забезпечення 
внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ Наказом Міністра внутрішніх справ України № 1104 
від 10.12.2001р., відповідно до рішення колегії МВС України від 11.05.2000р. № 5км/2. 15.03.2005р. 
до нього, з метою вдосконалення діяльності підрозділів внутрішньої безпеки та інспекції з особово-
го складу й усунення дублюючих функцій, приєднали останню. Відповідно до наказу, Департамент 
є самостійним підрозділом у складі Головного управління боротьби з організованою злочинністю 
МВС України і підпорядковується безпосередньо Міністрові внутрішніх справ України [6]. Основ-
ними завданнями діяльності Департаменту на підставі Наказу МВС України № 1111 від 2003 р. є 
попередження й виявлення серед працівників ОВС посадових та інших тяжких злочинів, корупцій-
них дій, розголошень службової таємниці. 

Для вирішення поставлених завдань працівникам Департаменту надані досить значні повнова-
ження: безперешкодно в будь-який час відвідувати та робити перевірки органів і підрозділів систе-
ми МВС України в усіх напрямках службової діяльності, незалежно від їх підпорядкованості й при-
значення, знайомитися з будь-якими матеріалами й документами, що знаходяться в ОВС. Існуюча 
практика показує, що саме силами працівників цих підрозділів відбувається діяльність щодо розслі-
дування випадків порушення прав людини. Це здійснюється в ході оперативних перевірок, заснова-
них на одержанні конкретної інформації про факти правопорушень. 

Слід відзначити, що сьогодні в органах внутрішніх справ відсутні спеціальні розслідування ви-
падків порушень прав людини. У разі порушень проводиться типове службове розслідування. Про-
ведення службового розслідування здійснюється на підставі Закону України «Про державну служ-
бу» [7] та «Порядку проведення службового розслідування» [8]. 

Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в ОВС України чітко визначає ви-
падки проведення розслідувань: «Інспекції з особового складу залучаються до проведення службо-
вих розслідувань у випадках: 

1) порушень законності, скоєних керівниками органів внутрішніх справ та служб УВС, УВСТ, 
ВВСТ; 

2) дорожньо-транспортних пригод, скоєних працівниками органів внутрішніх справ, якщо при 
цьому загинули люди; 

3) застосування працівниками органів внутрішніх справ вогнепальної зброї, якщо при цьому є 
пораненні або загиблі; 

4) скоєння злочинів працівниками органів внутрішніх справ, корупції; 
5) самогубств та загибелі працівників; 
6) поранення працівників». 
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Як видно, порушення прав людини може бути розглянуто в рамках службового розслідування 
за пп. 1, 3, 4. Підставами проведення службових розслідувань згідно з п. 7 Інструкції є: «заяви, скарги 
та листи громадян; повідомлення державних органів, громадських організацій, телебачення, радіо та 
інших засобів масової інформації; повідомлення органів дізнання, попереднього слідства, прокурора, 
суду; повідомлення працівників органів внутрішніх справ про допущені або виявлені правопору-
шення». Таким чином, було чітко визначено та розмежовано компетенцію щодо ведення службового 
розслідування інспекції з особового складу та інших суб’єктів попереджувальної діяльності. 

Дії осіб, які проводять службове розслідування, мають бути інтенсивними та ефективними. Так, 
на підставі п. 9 «Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх 
справ України передбачені такі строки проведення розслідування»: «службове розслідування прово-
диться у місячний термін з дня надходження в орган внутрішніх справ заяви, скарги, інформації чи 
повідомлення про порушення. У разі закінчення місячного терміну у вихідні або святкові дні службове 
розслідування повинно бути закінчено першого дня після вихідного або святкового дня». Цим пунк-
том передбачено також, що при наявності поважних причин строк розслідування може бути продов-
жено ще на один місяць. 

Таким чинником, який має вплинути позитивно на об’єктивність розслідування, є те, що відпо-
відно до Наказу МВС України № 1019 від 10 вересня 2003 р., на період проведення службових розслі-
дувань (перевірок) за фактами допущених порушень дисципліни й законності в крайніх випадках, 
що не терплять зволікання, «усувати від виконання службових обов’язків на займаних посадах осіб 
рядового та начальницького складу, які вчинили корупційні та інші діяння негативного характеру». 
Якщо в ході службового розслідування розглядалась заява чи скарга громадянина, то останньому має 
бути письмово повідомлено про результати цього розгляду. 

На сьогоднішній час структурно об’єднали підрозділи внутрішньої безпеки та інспекції з особо-
вого складу, що безпосередньо має датися взнаки на якості протидії корупції, у разі реалізації схеми 
діяльності цих підрозділів як: 

1) оперативне забезпечення протидії корупції та іншим правопорушенням – внутрішня безпека; 
2) збір, аналіз, підготовка матеріалів та передача їх до органів прокуратури або суду – інспекція 

з особового складу. 
На інспекцію з особового складу на сьогодні також покладається обов’язок проведення служ-

бових розслідувань та дослідження обставин надзвичайних подій на засадах забезпечення повного, 
об’єктивного та всебічного вивчення обставин справи. Діючі нормативні акти не дають визначення 
службового розслідування. Але, виходячи зі змісту, можна зробити висновок, що це «діяльність 
спеціально уповноважених осіб у визначених законом випадках і порядку щодо перевірки виконан-
ня конкретним працівником своїх службових обов’язків чи висунутих проти нього звинувачень або 
підозри» [9]. 

Одним із найбільш важливих інститутів, який займається розслідуванням випадків порушення 
прав людини є прокуратура. Так, до завдань і принципів діяльності прокуратури, що викладені в 
ст. 121 Конституції України належать: 

– нагляд за дотриманням законів органами, що ведуть оперативно-розшукову діяльність, дізнан-
ня, досудове слідство; 

– нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень щодо кримінальних справ, а та-
кож при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої 
свободи громадян [10]. 

Закон України «Про прокуратуру» наголошує, що одним із найбільш важливих завдань проку-
ратури – захист від неправомірних посягань на гарантовані Конституцією, іншими законами України 
та міжнародними правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті права та свободи лю-
дини і громадянина (ст. 4). Згідно зі ст. 5 Закону до функцій прокуратури віднесено нагляд за дотри-
манням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слід-
ство та нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а та-
кож при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої 
свободи громадян. Таким чином, кожне порушення прав людини в Україні має автоматично ставати 
справою прокурора [16]. 
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Крім цього, згідно з Законом, працівники прокуратури повинні не тільки реагувати на скоєні 
порушення прав людини, а й повинні вести активну роботу щодо виявлення таких фактів у діях 
працівників інших правоохоронних або державних органів. Це обумовлено в Розділі III «Закону про 
прокуратуру», який присвячений прокурорському нагляду. Ст. 19 Закону наголошує, що предметом 
прокурорського нагляду є «дотримання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, 
політичні, особисті права та свободи громадян, захист їх честі й гідності», а ст. 29 називає ще один 
предмет нагляду – «дотримання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство». До них відносяться органи дізнання та досудового слідства, оперативні 
підрозділи МВС, Служби безпеки. Управління охорони вищих службових осіб, Державна митна 
служба, Державний комітет у справах охорони державного кордону й інші. Предметом нагляду тут 
є відповідність дій органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, вимогам закону. Такий нагляд має 
своїм завданням сприяти відверненню незаконного притягнення особи до кримінальної відповідаль-
ності та охороні прав і законних інтересів громадян, які знаходяться під слідством. 

Таким чином, правоохоронна діяльність прокуратури полягає у виявленні порушень прав і за-
конних інтересів громадян як за їхніми заявами і скаргами, так і при перевірках виконання законів, 
що проводяться прокурорами за власною ініціативою. Тобто саме працівники прокуратури і є тією 
силою, що повинна здійснювати ефективні розслідування випадків порушення прав людини. 

Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за дотриманням законів органами досудового 
слідства і дізнання визначаються кримінально-процесуальним законодавством, Законом України 
«Про міліцію», Положенням про порядок короткочасного затримання осіб, які підозрюються в ско-
єнні злочину, Положенням про запобіжне ув’язнення під варту. Він вживає заходів до виявлення і 
вчасного усунення порушень законів, від кого б ці порушення не виходили, до відновлення пору-
шених прав і притягнення винних до відповідальності. Органи і службові особи місць утримання за-
триманих, запобіжного ув’язнення, установ виконання покарань, інших місць, які застосовують міри 
примусового характеру, що призначаються судом, зобов’язані виконувати постанови і вказівки про-
курора. 

Окремою важливою фігурою у здійсненні оперативних та ефективних досліджень щодо пору-
шень прав людини є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Він має повноваження, 
завдяки яким у деяких випадках він виступає ще однією можливістю для людини представити власні 
інтереси в органах влади та перед вищими посадовими особами держави. 

Виявивши порушення прав людини з боку того чи іншого органу держави чи місцевого само-
врядування, Уповноважений може внести до відповідного органу (того ж, контролюючого тощо), 
об’єднання громадян, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, подання 
для вжиття відповідних заходів у місячний термін щодо усунення виявлених порушень прав та сво-
бод людини і громадянина. Щоправда, законодавство не встановлює відповідальності перелічених 
органів, установ, організацій, підприємств та їх посадових і службових осіб за невиконання вимог 
Уповноваженого. Тому сьогодні цей механізм захисту прав людини в Україні не можна назвати до-
статньо дієвим. 

Кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан 
дотримання й захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, органі-
заціями, незалежно від форми власності, та їх посадовими і службовими особами, які порушували 
своїми діями (бездіяльністю) права та свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в 
законодавстві щодо захисту прав та свобод людини і громадянина. Парламент враховує висновки та 
рекомендації омбудсмена у своїй подальшій діяльності, у тому числі під час прийняття законів, вне-
сення до них змін та доповнень. 

У тому разі, якщо вітчизняні інститути виявляються неефективними, будь-який громадянин 
може звернутися до Європейського суду з прав людини. Право громадянина на ефективний засіб 
правового захисту компетентним державним органом встановлено ст. 13 Європейської конвенції 
про захист прав людини та основних свобод («Кожний, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, 
порушені, має право на ефективний засіб правового захисту в державному органі, навіть якщо це пору-
шення вчинено особами, які діяли в офіційній якості») [4]. 
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Крім того, існують спеціальні механізми Комісії з прав людини (КПЛ) і Підкомісії із заохочення 
та захисту прав людини; процедура розгляду індивідуальних скарг відповідно до Факультативного 
протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. 

В рамках ООН реалізується діяльність робочої групи з незаконного затримання і робочої групи 
з вимушеного або примусового зникнення. Працюють також спеціальні доповідачі (з питань поза-
судового, колективного і незаконного виконання покарань, щодо застосування катувань), до яких 
можна звернеться безпосередньо. 

ТАБЛИЦЯ 1. СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ, ЯКІ ОФІЦІЙНО РОЗСЛІДУЮТЬ ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

ВІТЧИЗНЯНІ ЗАРУБІЖНІ 
УВБ 

(Управління внутрішньої безпеки) 
ОВС України 

 
ІЛС 

(Інспекція з роботи з особовим складом) ОВС 
України 

 
 

Прокуратура 
 
 

Омбудсмен 
(Представник Верховної Ради України 

з прав людини) 

Європейський суд з прав людини 
 

Спеціальні механізми Комісії ООН 
з прав людини 

 
Підкомісії ООН із заохочення 

та захисту прав людини 
 

Процедура розгляду індивідуальних скарг у відпо-
відності до Факультативного протоколу до Міжна-
родного пакту про громадянські та політичні права 

 
Робочі групи ООН з незаконного затримання 

 
Робочі групи ООН 

з примусового зникнення 
 

Спеціальні доповідачі ООН 
(з питань позасудового, колективного та не закон-
ного виконання покарань, і використання катувань) 

 
Проте діяльність усіх вказаних органів має на увазі в першу чергу проведення ефективного роз-

слідування, яке могло б пролити світло на правомірність дій правоохоронних органів і в результаті 
давало б їм оцінку. На жаль, діючий сьогодні УПК України не містить поняття «ефективне розслідуван-
ня» і не робить винятків для розслідувань, пов’язаних із порушенням прав людини. 

Аналіз літератури, присвяченої захисту прав людини, і справ, які знаходилися на розгляді в Єв-
ропейському суді з прав людини, дозволяє виділити ряд ознак, за наявності яких проведене розслі-
дування порушення прав людини може вважатися дійсно ефективним [12, 13, 14, 15]. Ці вимоги є 
достатньо жорсткими і обов’язковими – у разі недотримання хоча б одного з них Європейський суд 
з прав людини вбачає порушення з боку держави. 

Розслідування може вважатися ефективним, якщо воно: 
1. Було проведене негайно. 
2. Забезпечувало доступність і здійсненність усіх передбачених гарантій і процедур. 
3. Було здійснене під громадським контролем. 
4. Було здійснене незалежно, неупереджено. 
5. Було доведене до мотивованого і обґрунтованого завершення. 
Розглянемо ці ознаки більш детально. 



ГЛАВА 10. ЕФЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

 181 

1. НЕГАЙНІСТЬ 

У рішеннях Європейського суду з прав людини поняття «негайно» означає, що розслідування 
порушення прав людини має бути проведено якнайскоріше в рамках процедур, встановлених вітчи-
зняним законодавством. Це означає, що в Україні воно має вкладатися в рамки, встановлені термі-
нами досудового слідства – 2 місяці. Всі процедури, передбачені розслідуванням мають здійснюва-
тися при першій же нагоді. Будь-який відступ від термінів можна розглядати як порушення прав 
людини. На такому підході наполягає Європейський суд з прав людини. В коментарях ідеться, що 
«розслідування має проводитися негайно і належним чином. Швидка реакція властей важлива для 
підтримки громадської думки, що власті дотримуються цінностей правової держави, запобігають 
корупції і виражають нетерпимість до незаконних дій. Якщо розслідування з різних причин гальму-
ється, воно не відповідає вимогам, що пред’являються до належного розслідування. Суд вважає, що 
повільне розслідування протягом тривалого часу, який виправдовується процесуальними інтересами 
сім’ї померлого, порушує питання про те, чи відповідає система розслідування вимогам негайності 
та доступності» [13, 15]. 

У справі Афанасьєв проти України, яка розглядалася в Європейському суді з прав людини, 
зазначається, що процедура розслідування була настільки затягнута, що не була визнана 
ефективною. Кримінальне розслідування почалося більш ніж через рік після подій. Так, на-
приклад, за фактами, які мали місце в березні 2000 року, свідки були допитані в листопаді 
2001 року, тоді як деякі свідки не були допитані зовсім. 
На думку Європейського суду з прав людини, ці недоліки самі по собі дають достатні підста-
ви для висновку, що органи влади не виконали своїх обов’язків за статтею 13 Європейської 
конвенції з прав людини. 

Як приклад можна розглянути справу McShane проти Великобританії, яка розглядалася в 
Європейському суді з прав людини. Велика частина доказів у справі була зібрана протягом 
двох тижнів після вбивства, яке відбулося в липні 1996 р. Проте справа була передана проку-
ророві тільки в червні 1997 р. А остаточний звіт королівського констебля Ольстера був на-
правлений на запит прокурора тільки 2 березня 1998 р., майже через дев’ятнадцять з полови-
ною місяців після того, що трапилося. Навіть в тому випадку, якщо йшла підготовка доказів і 
звітів у суд, для суду й позивачів залишилося неясним, що перешкоджало приєднати їх до 
справи пізніше. Так, наприклад, суд був здивований, що між двома допитами водія військо-
вої вантажівки, який збив потерпілого, минуло п’ять з половиною місяців. Суд дійшов ви-
сновку, що розслідування не було проведено належним чином. 

У справі Jordan (Hugh) проти Великобританії розслідування було припинено на 25 місяців, 
включаючи дванадцятимісячний період, під час якого поліція, ухваливши рішення про від-
мову в проведенні кримінального розслідування, не передавала справу коронеру без яких-
небудь пояснень. На момент ухвалення рішення Європейським судом розслідування прово-
дилося вже протягом 8 років, і було ще не завершене. Суд визнав, що розслідування не від-
повідає вимогам негайності і належного порядку. 

Таким чином, будь-які зволікання і затримки, що виникають у розслідуванні мають бути поясне-
ними з погляду інтересів справи, що розслідується. 

2. ДОСТУПНІСТЬ І ЗДІЙСНЕННІСТЬ УСІХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ГАРАНТІЙ 
ТА ПРОЦЕДУР 

В УПК України йдеться про те, що розслідування проводиться на основі принципу «законності, 
рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом» [17]. Цей принцип достатньо важ-
кий для здійснення в тому разі, якщо права пересічного громадянина були порушені працівниками 
міліції, СБУ або прокуратури. Розслідування проводиться переважно всередині вищезгаданих ін-
ститутів, діяльність яких є закритою від громадськості, і людина, яка захищає свої інтереси, позбав-
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лена доступу до інформації про справу, не може знати яких-небудь значущих подробиць про хід 
справи або не бути вчасно ознайомленою з процедурами подібних розслідувань. У той же час пра-
цівник міліції або прокуратури може отримати доступ до всієї вищезгаданої інформації і це значною 
мірою робить його позицію в ході розслідування сильнішою. 

Саме тому важливим є дотримання вищезгаданого принципу, який забезпечує потерпілому ін-
формованість і впевненість у тому, що всі необхідні процедури розслідування (опитування свідків, 
збір доказів та ін.) будуть чітко дотримані. 

Так, практика Європейського суду з прав людини показує, що держава програє справу, якщо 
процедури, передбачені рамками розслідування не були здійснені або не були доступні чи здійсню-
валися не повною мірою. 

Наприклад, у справі Cakici проти Туреччини брат заявника був затриманий поліцією і зник. 
Сім’я зниклого звернулася до властей і повідомила, що є три очевидці, які бачили, що його 
затримали. Ніяких дій щодо збору доказів, окрім протоколів затримання, до комунікації скарги 
Комісією та її направлення Уряду Туреччини зроблено не було, що дало Суду підстави ухва-
лити рішення про те, що було порушення статті 2. 

У справі Велікова проти Болгарії потерпілий помер протягом 12 годин з моменту затримання 
поліцією. Скарга була подана його громадянською дружиною. Причиною смерті була гостра 
втрата крові в результаті спричинення тілесних ушкоджень. Уряд заявляв, що потерпілий міг 
отримати тілесні ушкодження до затримання. Європейський суд з прав людини визнав, що 
винуватці злочину були очевидні, якщо взяти до уваги відомості про час спричинення тілес-
них ушкоджень і про обставини затримання, а також про стан здоров’я загиблого. Проте 
слідчий не зафіксував ці докази, а прокурор з нагляду нічого не зробив, щоб заповнити про-
галину. Більше того, розслідування багато місяців залишалося без просування, і нічого не бу-
ло зроблено для встановлення правди про вбивство. Уряд/відповідач не представив ніяких 
правдоподібних пояснень відсутності основних доказів. Суд установив, що мало місце пору-
шення зобов’язань держави за статтею 2 Європейської Конвенції про проведення ефектив-
ного розслідування смерті жертви. 

Таким чином, орган, який проводить розслідування випадку порушення прав людини, зобов’я-
заний здійснити всі необхідні процедури щодо збору доказів і опитування свідків. Ці процедури мають 
бути виконані якісно і в строк, передбачений вітчизняним законодавством. 

3. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ГРОМАДСЬКИМ КОНТРОЛЕМ 

Ще однією ознакою ефективного розслідування випадку порушення прав людини є те, що його 
результати мають бути доступні громадськості. Рівень громадського контролю може бути різним, 
залежно від складності справи та її суспільної значущості. 

Вітчизняне законодавство формулює громадський контроль у вигляді прокурорського нагляду 
за виконанням законів і процедур. Відповідно до ст. 227 – 228 КПК прокурора зобов’язано розглядати 
скарги на дії слідчих і органів дізнання. Відповідно до ч.1 п. 1 ст. 227 КПК прокурор порушує криміна-
льну справу або відмовляє в порушенні, дає згоду на закриття кримінальної справи [17]. 

У той же час, як близькі родичі потерпілого, так і правозахисні організації повинні мати доступ 
до процедури розслідування. Враховуючи, що розслідування проводяться найчастіше самими право-
охоронними органами, тобто «всередині системи», то, щоб забезпечити необхідний захист законних 
інтересів потерпілого, необхідний доступ найближчих родичів жертви до участі в діях щодо розсліду-
вання і до відповідних документів стосовно справи. 

Так, у справі Kelly та інші проти Великобританії сім’ї загиблих не мали нагоди познайомити-
ся з показаннями свідків до судового слухання. Європейський суд з прав людини вказав, що 
це можна розцінити як перешкоду до підготовки й участі в судовому допиті. Навпаки, полі-
ція й армія були забезпечені не тільки юридичною допомогою, але мали доступ до інформа-
ції про інцидент, що відбувся, на підставі своїх власних звітів і свідчень персоналу. Суд ви-
знав, що право сімей загиблих брати участь у розслідуванні смерті їхніх родичів припускає, 
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що здійснювані слідчі дії забезпечать необхідний захист інтересів сім’ї, незважаючи на те, 
що вони можуть бути прямо протилежними інтересам поліції або сил безпеки, які були при-
четні до подій. 

Що стосується контролю суспільства за розслідуванням, то очевидно, що розкриття або публіка-
ція поліцейських звітів і матеріалів розслідування може відбитися на інтересах окремих людей або 
розслідування в цілому, оскільки може бути різне тлумачення, використання і деякою мірою вирішити 
наперед результат справи. Відповідно – публікація матеріалів розслідування не є необхідною вимогою. 
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4. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, БЕЗСТОРОННІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Розслідування має проводитися так, щоб вивчення всіх аспектів випадку порушення прав лю-
дини було забезпечено. У разі, якщо представники правоохоронних органів причетні до цього, слідчі 
зобов’язані розслідувати звинувачення проти них ретельно і в повному обсязі. Недостатньо просто 
з’ясувати в обвинувачених, наприклад поліцейських, їх версію подій. Усі свідки, які підтримують 
або спростовують офіційну версію подій, мають бути допитані з метою встановлення істини. Тільки 
в такому разі розслідування може відповідати критеріям незалежності, безсторонності та ефективнос-
ті. На це прямо вказують матеріали рішень Європейського суду з прав людини: «розслідуванню не по-
винні невиправдано заважати дії або бездіяльність властей» [18, стр.731]. 

У справі Gulеc проти Туреччини двоє слідчих, які проводили розслідування вбивства, вчине-
ного під час демонстрації, проведеної курдами на південному сході Туреччини, були вищес-
тоящими стосовно жандармів, чиї дії вони розслідували. Слідчі не поставили під сумнів вер-
сію, представлену жандармами. Вони не допитали основних свідків, включаючи очевидця, 
який стояв поряд із жертвою в момент пострілу. Розслідування було проведено без участі за-
явника, який не був навіть сповіщений про те, що ухвалено рішення про припинення пода-
льшого розслідування. Саме тому Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що 
розслідування було не повним, і проведено особами, які не були незалежними, тому визнано 
порушення статті 2 ЄКПЛ. 

У справі McShane проти Великобританії, військовий, чиї дії були предметом розгляду, діяв за 
наказом королівського констебля Ольстера, а розслідування проводив апарат королівського 
констебля Ольстера. Суд визнав, що, оскільки поліцейські пов’язані, хоча і побічно, з тими, 
відносно кого проводиться розслідування, це викликає сумніви в їхній незалежності. 

У проведеному Де Сальвіа аналізі прецедентів Європейського суду з прав людини, наводиться 
цитата з рішення Суду про те, що при обстеженні людини, яка стверджує, що вона є жертвою кату-
вань і жорстокого поводження «...незалежність фахівця не повинна бути обмежена інструкціями 
слідчих властей відносно обсягу дослідження, яке він має провести» [18, с. 733]. 

5. ДОВЕДЕНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ДО МОТИВОВАНОГО 
І ОБГРУНТОВАНОГО ЗАВЕРШЕННЯ 

Яким би не було розслідування випадку порушення прав людини за складністю, залученим до 
нього інтересам, органам, – воно завжди має бути доведеним до кінця. Це означає, що ефективне 
розслідування порушення прав людини має або встановити винність і тим самим ініціювати проце-
дуру порушення проти них кримінальної справи і переслідування, або відмовити із мотивованих і 
обгрунтованих причин. 

Державні власті не зобов’язуються пояснювати причину відмови у порушенні кримінальної 
справи у будь-якому випадку за фактом порушення прав людини. Проте, Європейський суд з прав 
людини вважає, що якщо є загроза незалежності розслідування (а враховуючи непрозорість вітчизня-
ної правоохоронної системи ця загроза існує завжди), то причини відмови мають бути мотивовані. 
Цей обов’язок стає особливо значущим для підтримки громадської довіри до міліції і органів влади 
відносно «гучних справ». І абсолютно однозначно, що в будь-якому разі причини незавершеності 
розслідування або відмови в порушенні кримінальної справи мають бути пояснені, якщо про це 
просять члени сім’ї жертви. В матеріалах Європейського суду з прав людини прямо вказується на 
те, що «поняття «ефективного засобу захисту» включає ...повне і всебічне розслідування, результатом 
якого є встановлення і покарання винних...» [18, с. 730]. 

У справі Jordan (Hugh) проти Великобританії заявникові не повідомили причин, з яких 
убивство поліцейським його сина не розглядалося як кримінальний злочин, і поліцейському 
в зв’язку з цим не було пред’явлено звинувачення. В той момент не було можливості в судо-
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вому порядку зобов’язати громадського прокурора повідомити причини відмови від кримі-
нального переслідування у справах, що розглядається в Північній Ірландії. Суд, відзначив-
ши, що поліцейське розслідування само по собі викликає сумнів у його незалежності, оскіль-
ки не підлягає громадському контролю. За цих обставин було особливо важливим те, щоб 
поліцейський, який приймав рішення про порушення кримінальної справи, був незалежним 
у прийнятті цього рішення. Відмова пояснити причини непорушення кримінальної справи в 
разі смерті при суперечливих обставинах не сприяє підтримці громадської довіри. Крім того, 
відмова пояснити причини позбавляє сім’ю загиблого доступу до інформації, що представляє 
для них особливу важливість і перешкоджає оскарженню прийнятих рішень. Суд дійшов ви-
сновку, що в даному випадку було відсутнє мотивоване рішення, яке могло переконати гро-
мадськість, що верховенства закону було дотримано. Це було визнано невідповідним вимо-
гам статті 2, незважаючи на те, що інформація стала відома іншим шляхом, але це залишилося 
за межами розгляду. 

Таким чином, цілком очевидно, що існує декілька найважливіших складових, і відсутність кожної 
з них уже веде до того, що розслідування випадку порушення прав людини (рис 1.) 

На жаль, кількість випадків розслідування фактів порушення прав людини, які б відповідали 
всім зазначеним вище критеріям і, відповідно, могли б вважатися ефективними, дуже мала. Порушен-
ня прав громадян України на ефективне розслідування все ще мають місце й поширені. Практика 
показує, що типовими є такі види порушень: 

1. Протиправна дія представників органів внутрішніх справ, прокуратури щодо громадян, які 
звернулися до суду зі скаргами на незаконні дії співробітників органів внутрішніх справ. Можуть 
варіюватися ступінь дії і методи (від залякування і погроз до фабрикації справ), але мета їх завжди 
одна – змусити потерпілого відмовитися від захисту своїх прав. Найчастіше це пов’язано з недостат-
ньою ефективністю заходів, що вживаються керівним складом органів внутрішніх справ з контролю 
за діяльністю підлеглих співробітників міліції. Іноді навіть сам начальник підрозділу прагне перешко-
дити ефективному розслідуванням, прикриваючи свої недоробки в роботі з персоналом або помилково 
вважаючи, що цим він захищає «честь мундира». 

2. Порушення прав громадян на ефективне розслідування при проведенні службових (відомчих) 
перевірок органами внутрішніх справ. Найчастіше цей вид порушення виявляється у: 

– недотриманні в ході відомчого слідства встановленого порядку дозволу повідомлень про зло-
чини; 

– веденні одночасного «паралельного відомчого розгляду», з прийняттям рішень про доведеність 
або недоведеність, що має юридичне значення, фактів у непередбачених УПК формах, окремо від 
процесуального розгляду повідомлення про злочин, без доручення слідчого про це; 

– наданні в ході проведення службового розгляду юридичної допомоги звинуваченим у злочинах 
міліціонерам самими працівниками служб, які проводять розслідування; 

3. Ухвалення органами прокуратури незаконних процесуальних рішень про відмову в порушенні 
кримінальних справ за заявами осіб про здійснення співробітниками міліції порушень їхніх прав. 

4. При ухваленні процесуальних рішень посадовими особами прокуратури та кваліфікації неза-
конних дій співробітників міліції, які неправильно застосовуються норми матеріального закону. Обсяг 
пред’явленого звинувачення посадовим особам органів міліції не завжди повністю охоплює допущені 
ними порушення закону. 

5. Низька якість перевірок, що проводяться за сигналами про вчинення злочинів співробітниками 
міліції і попереднього слідства за кримінальними справами про злочини такої категорії, тяганина 
при їх вирішенні, неналежний прокурорський нагляд за законністю кримінального переслідування в 
стадії досудового провадження. 

6. Закінчення термінів притягнення до відповідальності з причин тяганини. 
Усі ці дії працюють проти ефективного розслідування і є різноманітними формами спроб при-

ховування злочину посадовими особами органів внутрішніх справ. Ці явища існують завдяки так 
званому «конфлікту інтересів», який наявний у відносинах між громадянином, чиї права були пору-
шені, і державою, яка є як стороною, що порушила права, так і суб’єктом, на якого покладено зобов’я-
зання ефективного розслідування обставин справи і покарання винних. Саме тому, на наш погляд, 
украй утруднена ефективність і об’єктивність розслідувань за скаргами на застосування співробіт-
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никами міліції недозволених методів щодо підозрюваних і обвинувачених у кримінальних справах, 
що розслідуються прокуратурою. Тим часом, перевірки повідомлень про катування, нелюдське і 
жорстоке поводження з боку співробітників міліції, розслідування кримінальних справ стосовно за-
явників (проведення перевірок про їх причетність до здійснення злочинів) і нагляд за їх законністю 
здійснюються одним і тим же органом прокуратури, часто одночасно одними й тими ж прокурорсько-
слідчими працівниками. 

Проте слід пам’ятати, що відповідно до практики Європейського суду, тягар доведення покла-
дається на державу, у разі, якщо особа, яку було затримано поліцією у доброму стані здоров’я, а під 
час звільнення виявилася травмованою. У цьому разі держава «зобов’язана представити правдоподіб-
не пояснення того, яким чином заявник отримав тілесні ушкодження». Саме тому держава зобов’язана 
вирішити внутрішній конфлікт (можливо за допомогою правозахисних організацій) між необхідністю 
дотримуватися ратифікованих міжнародних правових актів та існуванням незаконних практик у діяль-
ності правоохоронних органів і дати можливість пересічному громадянинові України скористатися 
своїми законними правами і бути впевненим, що будь-які незаконні дії проти нього повинні і будуть 
ефективно розслідувані й винні будуть покарані. 

Ця можливість, на наш, погляд, могла б з’явитися, якби в практику діяльності правоохоронних 
органів і прокуратури були введені такі особливості: 

– виведення випадків порушення прав людини в окрему категорію порушень, відповідно і роз-
слідувань, пов’язаних із випадками порушення прав людини в окрему категорію розслідувань; 

– строгий судовий контроль за дотриманням усіх принципів, термінів і процедур розслідувань; 
– для проведення розслідувань, пов’язаних із випадками порушення прав людини – формування 

спеціальної слідчої групи, в яку входили б представники різних інститутів (як державних, так і гро-
мадських), здійснення чіткого підбору учасників у такі слідчі групи за принципами професіоналізму, 
ефективності, принциповості, незалежності; 

– проведення розслідувань згідно з принципами Європейського суду з прав людини, покладання 
«тягаря доведення» на державні органи. 

Мал. 1 

ОЗНАКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
 
 
НЕГАЙНІСТЬ 
 
 

ДОСТУПНІСТЬ І ЗДІЙСНЕННІСТЬ 
УСІХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ГАРАНТІЙ 
І ПРОЦЕДУР 

ЗДІЙСНЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД 
ГРОМАДСЬКИМ 
КОНТРОЛЕМ 
 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, 
БЕЗСТОРОННІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
ДОВЕДЕНІСТЬ 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
ДО МОТИВОВАНОГО 
І ОБГРУНТОВАНОГО 
ЗАВЕРШЕННЯ 
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Питання до розділу: 

1. Чому державні органи в Україні зобов’язані проводити негайні й ефективні розслідування 
всіх випадків порушення прав людини? Назвіть нормативні акти, які зобов’язали Україну робити це. 

2. До яких інститутів та органів можуть звернутися громадяни, якщо їхні права були порушені 
представниками влади, правоохоронних органів ? 

3. Перерахуйте і розкрийте ознаки ефективного розслідування випадку порушення прав людини. 
4. Які порушення є найтиповішими для України в ході проведення розслідування випадків пору-

шення прав людини? 

ДОДАТОК 1. ВИПАДКИ З МАТЕРІАЛІВ ЗАСІДАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Справа McShane проти Великобританії 

У липні 1996, у всій Північній Ірландії були заворушення. 
Королівські ольстерські поліцейські сили оголосили, що вони не дозволять провести традиційний 

релігійний марш через католицький район. Виникаючі через це заворушення ліквідовувалося поліці-
єю за допомогою пластикових куль, у свою чергу поліція була атакована пляшками із запалювальною 
сумішшю. 

Dermot McShane, потерпілий, цього дня був із друзями в барі близько до центру міста. Згідно зі 
свідченням товариша, який був із ним, вони вийшли з бару приблизно о 13.30. На найближчому пере-
хресті великий натовп людей кидав пляшки із запалювальною сумішшю в поліцію. Поліція у свою 
чергу відповідала пострілами пластикових куль. Люди ховалися від них за великим пластиковим 
рекламним щитом. 

Dermot McShane упав під рекламний щит, по якому завдав удару броньований автомобіль поліції. 
Опісля офіцери поліції робили певні зусилля, щоб вивезти потерпілого на швидкій допомозі із зони 
конфлікту в лікарню, де він згодом помер. Згідно з висновком патолога, ушкодження, отримані потерпі-
лим, указували на те, що найімовірніше його переїхав автомобіль. Крім того, на стегні був слід від попа-
дання пластикової кулі. На руках і інших частинах тіла потерпілого не було знайдено ніяких слідів горю-
чих речовин, що вказувало на те, що він не готував і не кидав пляшки із запалювальною сумішшю [15]. 

Jordan (Hugh) проти Великобританії 

25 листопада 1992 р., Pearse Jordan, у віці 22 років, був застрелений у Белфасті офіцером Коро-
лівської поліції Ольстера. 

Ранком того дня, поліцейські Ольстера були проінструктовані про те, що очікується розподіл і 
перевезення комплекту боєприпасів (включаючи зброю, вибухові речовини та міномети) бойовика-
ми Ірландської Республіканської Армії в Західному Белфасті. Їм було поставлено завдання вести 
спостереження і по можливості діяти для перехоплення боєприпасів. 

Після довгих радіопереговорів декілька машин приєдналися до переслідування машини, в якій 
знаходився підозрюваний у перевезенні зброї. На машинах, без спеціальних пізнавальних знаків, 
вони переслідували його і підштовхуючи до кювету, змусили зупинитися. Після аварії водій покинув 
машину і намагався втекти, але оскільки сержант не бачив його рук – він подумав, що той може бути 
озброєний і загрожувати його життю і застосував зброю на поразку. Таким чином, коли автомобіль 
зупинився, офіцери кілька разів вистрілили у водія, смертельно поранивши його недалеко від того 
місця, де його автомобіль був залишений. Ніякої зброї, боєприпасів, вибухових речовин, масок або 
рукавичок не було знайдено ні в автомобілі, ні у водія, Pearse Jordan, він був беззбройний. 

Огляд тіла показав дві рани в спині потерпілого і одну ззаду на лівій руці, відзначено удар на 
обличчі й гомілці. Це дозволило зробити висновок, що він був уражений трьома кулями, які мали 
напрям ззаду ліворуч. 

Четверо місцевих жителів стали випадковими свідками того, що сталося. Коли вони йшли по 
дорозі, то почули гуркіт аварії позаду них і оглянулися. На протилежному боці дороги вони побачи-
ли, як червоний поліцейський автомобіль порівнявся з автомобілем Pearse Jordan і вибив його на 
пішохідну доріжку. Pearse Jordan вибрався із зупиненого автомобіля і мав вигляд потерпілого від зітк-
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нення. Похитуючись, він попрямував упоперек дороги в бік свідків, його переслідували четверо полі-
цейських. Коли потерпілий досяг білої лінії в центрі дороги, офіцер зробив декілька пострілів при-
близно на відстані 4 метрів. Свідки не чули ніяких криків попередження від офіцерів і не бачили нічого 
в руках Pearse або чого-небудь загрозливого в його діях. Декілька пострілів потрапили в спину Pearse. 
Він, хитаючись, намагався втекти, але його наздогнали поліцейські, які, усно ображаючи, поклали об-
личчям у землю, штовхали його і обшукували. Також поліцейські оглядали його автомобіль. Вказані 
свідки пішли за машиною швидкої допомоги, яка повезла Pearse в лікарню, і там вони були піддані 
ворожим і погрозливим зауваженням членами сил безпеки [15]. 

Cakici проти Туреччини 
8 листопада 1993 р. Аhmet Cakici був затриманий жандармами в ході операції в селі Citlibahce. 

Коли рано вранці почалася операція, Cakici сховався в будинку біля фонтану, тоді як інші чоловіки 
були зібрані на площі. Сили безпеки почали підпалювати будівлі. В той момент, коли Аhmet Cakici 
покидав будинок, його заарештувала служба безпеки. На це також указують свідчення інших сіль-
ських жителів. При затриманні у нього були вилучені гроші, на що вказують свідчення дружини по-
терпілого і хлопчика з села. 

Спочатку він був доставлений у населений пункт Hazro, де він знаходився якийсь час, перш ніж 
був доставлений до районного управління жандармерії Діярбакиру. Там він пробув приблизно 
шість-сім днів, і був у результаті переведений в одну камеру з іншими ув’язненими, де пробув ще 
шістнадцять-сімнадцять днів. 

Ув’язнені, які були разом із ним указують на те, що Ahmet Cakici був побитий, у нього було 
зламано ребро і перелом був відкритим. Кілька разів його виводили з камери і він піддавався кату-
ванням струмом і побиттям. Пробувши 85 днів у штабі районної жандармерії, Ahmet Cakici був пе-
реведений в Hazro, де він знаходився ще протягом декількох місяців. Звідти він був переміщений ще 
в одне поліцейське відділення. 

У травні 1996 р. родичі Аhmet Cakici дізналися від представників влади, що він був убитий у зітк-
ненні між представниками сил безпеки 17 і 19 лютого 1995 року. Ідентифікація, виявляється, базу-
валася виключно на заяві, що посвідчення особи Аhmet Cakici було знайдено на одному з тіл. Ні-
яких дій для збору доказів, окрім протоколів затримання, до комунікації скарги Комісією і її направлен-
ня Уряду Туреччини зроблено не було. 

Суд визнав обґрунтованою скаргу брата загиблого, який скаржився, що він був позбавлений 
ефективних засобів розслідування факту зникнення його брата і посилався на статтю 13 Конвенції, 
яка зобов’язала державу гарантувати його. Він стверджував, що розслідування зникнення його брата 
мало неефективний характер, було повільним і поверховим. Він посилався на небажання прокурорів 
розглядати оригінальні звіти і їх упевненість у тому, що тіло Аhmet Cakici було знайдено після зітк-
нення з терористами. 

Суд підтвердив результати роботи Комісії за фактом затримання, жорстокого поводження, зни-
кнення і смерті Аhmet Cakici та зобов’язав Туреччину виплатити значну грошову компенсацію [15]. 

Kelly проти Великобританії 

Після наради про те, що можливий терористичний напад на поліцейську дільницю Loughgall 8 
травня 1987 р., двадцять чотири солдати і три офіцери поліції приїхали на станцію рано вранці. Сол-
дати, переодягнувшись у цивільний одяг, розмістилися на шести точках довкола дільниці. 

Приблизно о 2.30 дня двоє невідомих викрали синій фургон Toyota Hiace. Господаря налякали і 
наказали не повідомляти про викрадення в поліцію протягом 4-х годин. Поліція отримала інформацію 
приблизно о 18.50. 

Близько 18.00 троє озброєних чоловіків, які сказали, що вони з IRA, увірвалися в будинок сім’ї 
Mackle. Чоловіки сказали, що їм потрібен екскаватор. У його ківш було поміщено щось схоже на бом-
бу. Після цього чоловіки покинули будинок разом з екскаватором. Поліцію вдалося проінформувати 
набагато пізніше, бо телефон виявився виведеним із ладу. 

Враховуючи, що екскаватори були використані у вчинених раніше нападах на дільниці, – отри-
мана інформація насторожила поліцію. Ближче до вечора синій фургон був припаркований біля діль-
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ниці. З нього вийшов чоловік, одягнений у синій комбінезон і в’язану шапочку, і попрямував до діль-
ниці. Він був озброєний гвинтівкою і відкрив вогонь по дільниці. 

Ще принаймні четверо чоловіків вискочили з фургона і почали стрільбу по дільниці. Після без-
перервного вогню частина нападаючих сховалися за фургоном, а частина – в ньому самому. 

У цей час один із терористів спробував атакувати дільницю на екскаваторі, але був зупинений 
вогнем одного з солдатів. Екскаватор вибухнув, причому вибухом поранило декількох поліцейських. 

Продовжуючи перестрілку, один із солдатів наблизився до фургона і застрелив одного з теро-
ристів, який був поранений і зробив якийсь різкий рух, який тлумачився як загроза. Декількох гро-
мадян, які випадково опинилися біля зони вогню, було обстріляно або арештовано, оскільки підо-
зрювалися в причетності до нападу. Так піддався обстрілу білий Ситроєн, який намагався втекти з 
місця перестрілки, внаслідок чого загинули двоє людей. Перестрілка продовжувалася, поки солдати 
не наблизилися безпосередньо до фургона і не знешкодили терористів. 

Підсумковий огляд місця події показав, що у фургоні Toyota Hiace виявилося близько 125 кульових 
отворів у кузові. 34 кульові отвори виявилися в білому Ситроєні, тому що вогонь вівся з автоматичної 
зброї. На місці події були знайдені тіла. П’ять тіл, деякі з яких були з різними видами озброєння 
(гвинтівки, патрони, пістолети) були знайдені безпосередньо біля фургона. В самому фургоні було 
знайдено чотири гвинтівки і один дробовик. Ще один терорист був убитий, знаходячись прямо за 
кермом фургона. При ньому був знайдений пістолет. Огляд місця події показав, що деяких терористів 
добивали пострілами впритул. 

Ще одна людина лежала в провулку навпроти дільниці, у неї було знайдено гранату. 
На дорозі також було знайдено тіло Джеральда О’Коллагана з дванадцятьма кульовими поранен-

нями. За кермом білого Ситроєна сидів убитий, з двадцятьма кульовими пораненнями Ентоні Хьюз. 
Під час розслідування для родичів загиблих було вкрай утруднено отримання будь-якої інформа-

ції про хід і обставини справи [15]. 

Gulеc проти Туреччини 

4 березня 1991 р. в турецькому місті Іділь відбувалося безліч несанкціонованих демонстрацій і 
нападів на громадські споруди. Двох людей було вбито – один із яких був Ahmet Gulec, у віці 15 років, 
учень середньої школи, і дванадцять інших були поранені. 

Їх затримала служба безпеки, конфіскувавши тринадцять гвинтівок, згодом вони переслідува-
лися в Суді Національної безпеки, але були виправдані, тому що довели, що вони не брали участі 
у вказаних подіях. 

Згідно з даними уряду, Ahmet Gulec був убитий кулею, випущеною озброєними демонстранта-
ми в жандармів. Згідно ж зі свідченнями батька потерпілого, його син був убитий силами безпеки, 
які стріляли в неозброєних демонстрантів, щоб розсіяти натовп. 5 квітня 1991 р. батько потерпілого 
подавав скаргу на ім’я прокурора проти командуючого сил безпеки [15]. 

Велікова (Velikova) проти Болгарії – присудження від 18 травня 2000 року 

Аний (Anyi) Велікова є співмешканкою і матір’ю дітей Славо Цончева (Slavo Tsonchev), 49-річного 
рома, який 25 вересня 1994 року був затриманий поліцією за звинуваченням у крадіжці худоби. Через 
12 годин після затримання він помер у поліцейській дільниці. Велікова стверджує, що Славо Цончев 
помер у результаті завданих йому поліцейськими тілесних ушкоджень, йому було відмовлено у від-
повідній медичній допомозі і не було проведено відповідне слідство за фактом його смерті. 

Славо Цончев був затриманий поліцейськими в момент розпивання спиртних напоїв у товаристві 
декількох чоловік. У той момент він міг ходити, розмовляти з поліцейськими, у нього не було ніяких 
нездужань. Ніхто з присутніх, ні поліцейські, ні друзі Цончева, при затриманні не бачили у нього 
тілесних ушкоджень. Сам він ні на що не скаржився. При розтині трупа були знайдені численні зов-
нішні та внутрішні ушкодження, які, на думку лікаря, могли виникнути тільки внаслідок травм, 
отриманих від удару вузьким твердим предметом або від удару об тупий предмет, безпосередньою 
причиною смерті була втрата крові. Поліція стверджувала, що Цончев був п’яний і в дільниці, хитаю-
чись, упав на підлогу і отримав тілесні ушкодження. Вони вважали, що ушкодження, які стали при-
чиною його смерті, виникли перед затриманням. Поліцейські стверджували, що під час затримання 
двічі викликали до нього лікаря, який сказав, що Цончев може знаходитися в дільниці.  
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Велікова заявила, що за фактом смерті її співмешканця було несумлінно проведено слідство. Не 
були допитані всі поліцейські, а також його друзі, присутні при затриманні. Не був також допита-
ний І.П., що знаходиться з Цончевим в одній камері. Віддавши розпорядження про розтин трупа, не 
встановили час виникнення ушкоджень, не було встановлено, хто з лікарів обстежував Цончева в 
дільниці – на цю тему не було знайдено ніякої документації ні в дільниці, ні в лікарні, з якої виклика-
ли швидку допомогу. Прокурор покарав за упущення тільки того, хто безпосередньо проводив слідст-
во. Слідство в цій справі йшло мляво, а скарги Велікової на повільність не дали ніякого результату. 

Після припинення в березні 1996 року слідства Велікова подала скаргу в Суд з прав людини на 
порушення статі 2, 13 і 14 Конвенції. 

Європейський суд з прав людини нагадав, що стаття 13 Конвенції гарантує доступ на національ-
ному рівні до засобу правового захисту, що дозволяє відновити суть прав і свобод, закладених у стат-
ті, незалежно від ступеня їх захисту в національній правовій системі. Коло обов’язків, що випливає 
з цієї статті, залежить від характеру звинувачення. Цей засіб має бути ефективним в правовому зна-
ченні й на практиці, оскільки він не може бути невиправдано обмеженим діями або бездіяльністю 
властей. Враховуючи фундаментальне значення права на захист життя, стаття 13 покладає на дер-
жави, без шкоди для інших засобів, доступних у національній системі, обов’язок проведення дета-
льного і ефективного слідства, в якому заявник може відповідним чином узяти участь. Болгарією не 
було проведено таке слідство за фактом смерті Цончева. Це у свою чергу ослабило ефективність 
усіх інших можливих засобів правового захисту. Суд одноголосно визнав, що мало місце порушення 
статті 13 Конвенції [15]. 

Афанасьєв проти України 

1 березня 2000 року Афанасьєв був затриманий за підозрою у шахрайстві та доставлений до Київ-
ського районного відділу міліції міста Харкова. Заявник стверджує, що в районному відділі міліції 
йому наділи наручники і міліціонери вимагали, щоб він зізнався у злочині. Коли він відмовився, його 
декілька разів сильно побили. Кожного разу після побиття йому казали, що якщо він не зізнається, 
його битимуть і далі. Коли його били останній раз, один з міліціонерів – Г. – ударив заявника в ліве 
вухо, наслідком чого стали пухлина і часткова глухота. Після побиття працівники міліції попередили 
заявника, щоб він «усе обдумав» протягом ночі, а в іншому разі – його битимуть знову наступного дня. 

Афанасьєв стверджує, що на його тілі були численні подряпини та синці. 02.03.2000 р., коли мі-
ліціонери збиралися доставити його до ізолятора тимчасового тримання, то в ізоляторі відмовилися 
прийняти його через наявність численних тілесних ушкоджень. 03.03.2000 р. заявника припровадили 
до лікарні, де він був оглянутий лікарем. Того самого дня заявника перевели в ізолятор тимчасового 
тримання. 4 березня 2000 року проти заявника висунули обвинувачення, але відпустили під підписку 
про невиїзд згідно з рішенням прокурора Київського району міста Харкова. 

З 5 березня до 7 квітня 2000 року заявник проходив медичний огляд у відділі судово-медичної 
експертизи. Судово-медичний експерт зафіксував різноманітні ушкодження на тілі заявника. Серед 
ушкоджень були пошкодження лівого вуха, а також синці на тулубі, обличчі, лівій руці та лівій нозі 
(які Урядом кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження). Експерт також зазначив приблизну дату, 
коли заявник отримав ці ушкодження: від 5 до 7 днів до 7 березня 2000 року. Ці дати збігалися з пе-
ріодом тримання заявника в Київському районному відділі міліції. 

13 квітня 2000 року заявник звернувся до прокурора Харківської області з проханням порушити 
кримінальну справу проти міліціонерів щодо застосування до нього катувань. Заяву направили на 
розгляд до прокуратури Київського району міста Харкова. 

24 квітня та 18 травня 2000 року заявник звернувся до прокуратури Київського району з про-
ханням інформувати його щодо результатів розгляду своєї заяви. Помічник прокурора Київського 
району міста Харкова прийняв постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю 
складу злочину. У своїй постанові помічник прокурора зазначав, що 10 лютого 2000 року проти заявни-
ка була порушена кримінальна справа. Заявник добровільно зізнався у вчиненні ним злочинів, за 
якими йому було висунуто обвинувачення, коли дізнався, що його спільники вже зізналися. До того ж, 
міліціонери були опитані щодо скарг заявника і повністю заперечували звинувачення проти них. 
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Помічник прокурора зробив такий висновок: «...незважаючи на те, що з акту судово-медич-
ного огляду №747/с від 5 квітня 2000 року [випливає, що заявник отримав] легкі тілесні ушкоджен-
ня, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я, жодних доказів завдання йому згаданих у 
акті тілесних ушкоджень працівниками міліції Київського районного відділу міліції м. Харкова не 
знайдено. Доводи [заявника], викладені у його заяві, слід вважати вигаданими. У цей час йому 
достовірно відомо про те, що стосовно нього слідством знайдено достатньо доказів щодо вчинення 
ним злочинів, у яких він звинувачується. Він має за мету уникнути покарання, на яке заслуговує». 

31 грудня 2003 року Жовтневий районний суд скасував постанову від 9 липня 2003 року та пе-
редав справу для додаткового розслідування. Суд відзначив, зокрема, що органи розслідування не 
здійснили необхідних заходів, щоб встановити та допитати незалежних свідків, враховуючи те, що 
свідчення заявника та працівників міліції суперечать одне одному. 

30 березня 2004 року прокуратура Жовтневого району ухвалила постанову про припинення 
кримінальної справи проти працівників міліції, зазначених заявником, та вирішила, що обставини 
завдання середньої тяжкості тілесних ушкоджень потребують додаткового розслідування. 

Європейський суд відзначив, що за скаргою заявника державні органи провели поверхове роз-
слідування і лише допитали можливих порушників. Вони прийняли заперечення працівників міліції 
за чисту монету та відмовили в порушенні кримінальної справи щодо них попри свідчення заявника 
та незаперечні тілесні ушкодження в нього. Кримінальне розслідування скарги заявника почалося 
лише більш ніж через рік після подій. Суд згоден із заявником у тому, що недоліки на початковій 
стадії розгляду його заяви суттєво вплинули на подальший хід розслідування загалом. 

Зважаючи на ці, а також ряд інших обставин, Суд визнав, що відбувалось порушення прав лю-
дини, в тому числі і за ст. 13, і призначив відшкодування у розмірі 6,500 євро (шість тисяч п’ятсот євро) 
стосовно немайнової шкоди та 610 євро (шістсот десять євро) стосовно витрат []. 

ДОДАТОК 2. СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ЗА ТЕМОЮ 

Ситуація 1 

Працівники міліції отримали інформацію, що громадянин М., який працює продавцем на ринку, 
займається перепродажем мобільних телефонів, не особливо запитуючи про їх походження. Два 
працівники кримінального розшуку запросили його для бесіди в районний відділ міліції. Пробувши 
там більше 12 годин, М. вирішив поцікавитися, чи є він затриманим, і дізнавшись, що ні, став вимагати, 
щоб його випустили. Проте замість дозволу піти він отримав наказ «сидіти мовчки», а потім і зовсім 
піддався фізичному насильству (один із співробітників міліції в цивільному, який не представився, 
кілька разів ударив його по голові та в живіт). Після цього йому стали погрожувати, що якщо він не 
визнає своєї вини в перепродажі крадених телефонів, його дуже битимуть, і він, злякавшись, написав 
явку з повинною. 

Як тільки потерпілий М. покинув райвідділ, він відправився в лікарню, де лікар зафіксував 
легкі тілесні ушкодження. Після цього він звернувся в управління внутрішньої безпеки з повідом-
ленням про порушення його прав. Проте проведена співробітниками УВБ перевірка порушень не 
знайшла. Було опитано двоє працівників, які запросили потерпілого для бесіди в райвідділ, згідно 
з їхніми свідченнями він добровільно підписав визнання. Особа співробітника, який бив, не була 
встановлена. В ході розслідування не були опитані родичі, знайомі потерпілого, а також лікар, 
який оглядав потерпілого. 

Звернення до прокуратури також нічого не дало. Там йому було відмовлено в порушенні справи 
за його заявою. Мотивом послужило те, що проведена перевірка порушень в діяльності співробітників 
міліції не виявила, і його заяву було розцінено як спробу уникнути відповідальності. 

Ситуація 2 

У міліцію звернулися родичі зниклого Ч. Через якийсь час з’ясувалося, що він був затриманий 
за підозрою в бродяжництві і знаходився в районному відділі міліції. В період, коли він був затри-
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маним, його неодноразово водили на допит в один із кабінетів райвідділу і примушували визнати 
свою вину в цілій низці крадіжок із будиночків на садових ділянках, погрожували, що битимуть, не 
давали пити, їсти, ходити в туалет протягом допиту, який міг продовжуватися до 12 годин. Йому 
відмовили в бажанні зателефонувати родичам і повідомити, де він знаходиться. 

Розслідування, порушене за повідомленими потерпілим фактами, ні до чого не привело, оскіль-
ки спочатку працівників, яких звинувачували в порушенні прав людини довго не могли опитати та 
отримати їхні свідчення, а потім розслідування припинили через відсутність у їхніх діях складу злочину 
або якого-небудь порушення. 

Потерпілого та його адвоката відмовився прийняти начальник райвідділу, крім того, їм обом 
погрожували невідомі, вимагаючи відкликати заяву. 

Розслідування цієї справи проводилося працівниками прокуратури. Воно тривало декілька ро-
ків, періодично закриваючись і відкриваючись знову. Сьогодні один із працівників, який порушував 
права Ч., обіймає посаду начальника відділу в податковій міліції, один звільнився з органів правопоряд-
ку, а ще один переїхав в інше місто. 

 

Питання до ситуацій: 

1. Які права людини були порушені в описаних ситуаціях ? Під дію якої статі Європейської 
конвенції з прав людини підпадають ці порушення ? 

2. Які принципи ефективного розслідування випадків порушення прав людини були порушені в 
ситуаціях? 

3. Які суб’єкти повинні були провести ефективне розслідування випадків порушення ? 
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ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 
ЗА ПОВЕДІНКУ ПІДЛЕГЛИХ 

План 
1. Визначення термінів 
2. Цінності та норми, що обумовлюють повноваження міліції/поліції 
3. Правові підстави відповідальності керівника за поведінку підлеглих 
4. Основні напрямки діяльності керівництва міліції/поліції щодо забезпечення правомірної пове-

дінки підлеглих 
5. Проблеми використання цінностей і застосування норм правомірної поведінки працівника 

міліції/поліції на практиці 
6. Ситуації для обговорення 
7. Контрольні запитання 
8. Література 
 
У відомому американському фільмі «Вище правосуддя», в якому знялися відомі актори Голіву-

ду, головні герої – поліцейські – намагаються розкрити злочин, але їхній шеф, який належить до та-
ємної організації «Вищого суду», цілеспрямовано прибирає свідків. Причиною знищення свідків, на 
думку членів організації, було те, що кожен із них здійснив злочин, а суд виносив занадто м’який 
вирок – неадекватний вчиненому злочину. Ідея фільму полягає у наступному: якщо керівник полі-
цейського підрозділу на свій розсуд тлумачить право людини на справедливе судочинство, то підле-
глим дуже важко, а іноді й неможливо, втілювати принцип справедливості в життя. Ось чому керів-
никам міліції/поліції та їх підлеглим важливо знати і користуватись цінностями та нормами, які ма-
ють бути фундаментом їхньої діяльності. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Спершу коротко зупинимося на розкритті основних понять теми: «керівник», «підлеглий», 
«відповідальність», «цінності», «норми» та ін. 

Керівник (начальник) – це посадова особа, коло обов’язків, прав і відповідальність якої вста-
новлено системою нормативних документів. 

Для того, щоб керівник був здатний виконувати надані йому повноваження, він повинен мати 
відповідні біографічні, особистісні якості та професійні здібності. 

Біографічні якості включають вік, соціальний статус, освіту, стаж роботи за спеціальністю та ін. 
Особистісні якості – це домінантність, упевненість у собі, емоційна рівновага, стійкість до стре-

сів, креативність, прагнення до досягнень, відповідальність, надійність при виконанні завдань, неза-
лежність, комунікабельність. 

Здібності включають інтелект (загальна здібність до пізнання і вирішення проблем, що визна-
чає успішність будь-якої діяльності, і яка є основою для інших здібностей) та спеціальні здібності 
(професійні знання, уміння, компетентність, ціннісні орієнтації). 

Підлеглий (виконавець) – особа, яка в межах своїх повноважень і компетентності, усвідомле-
но, цілеспрямовано і професійно виконує наказ, розпорядження керівника. Права і обов’язки підле-
глого, як правило, визначаються в положенні, інструкції, пам’ятці. 
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Для того, щоб наказ, розпорядження були виконані ефективно, в строк, необхідно, щоб вони 
були короткими, чіткими, зрозумілими і такими, щоб їх можна було виконати при найменших за-
тратах. 

 Відповідальність – це обов’язок і готовність фізичної або юридичної особи відповідати за 
вчинені дії, проступки та їх наслідки. Залежно від санкцій, що застосовуються, розрізнюють юриди-
чну, матеріальну, моральну, політичну відповідальність. Юридична відповідальність регулюється 
карним, адміністративним, цивільним, дисциплінарним правом. 

 Цінності – це правові, моральні та естетичні імперативи (вимоги), які вироблені людською 
культурою і є продуктами громадської свідомості. До загальнолюдських цінностей належать повага 
до людини, право на життя, право на гідність і недоторканність, свобода слова, свобода світогляду 
та ін. 

Норми – зразки, стандарти діяльності, правила поведінки, виконання яких очікується від члена 
будь-якої групи або суспільства і підтримується за допомогою санкцій. Відрізняють норми моральні 
і правові. 

Норми правові – загальнообов’язкові правила поведінки, установлені державою і забезпечені її 
примусовою силою. Залежно від сфери діяльності обов’язкові правила поведінки забезпечуються 
адміністративним, карним, цивільним законодавством держави.  

2. ЦІННОСТІ ТА НОРМИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ МІЛІЦІЇ/ПОЛІЦІЇ 

Керівник має зобов’язання, яке полягає в тому, щоб його підлеглі дотримувалися цінностей і 
норм, які обумовлюють межу повноважень міліції.  

До керівників міліцейських/поліцейських структур належать усі ті, хто є командирами першої 
ланки, начальники середнього рівня і вище керівництво. Командири першої ланки несуть безпосе-
редню відповідальність за дії особового складу оперативних міліцейських/поліцейських формувань 
і можуть, відтак, зіграти важливу роль у формуванні у працівників міліції ставлень до загальнолюд-
ських цінностей, правових та моральних норм і відповідної поведінки. Начальники середньої ланки 
відіграють не менш важливу роль, бо забезпечують зв’язок між оперативниками і тими, хто приймає 
керівні рішення вище та забезпечує втілення теоретичних рекомендацій у щоденну оперативну 
практику. Вище керівництво вирішує питання загального та стратегічного характеру і повинно мати 
належні знання й повноваження для реалізації своїх розробок і планів. 

Усі керівники міліцейських/поліцейських структур мають забезпечити виконання їхніми підле-
глими службових обов’язків ефективними, гуманними засобами. Задля цього їм належить уміти 
професійно командувати, управляти і наглядати. Це передбачене усвідомлення того, що управляти 
доводитиметься в умовах змін, бо середовище, в якому функціонує міліція/поліція, не лишається 
незмінним. 

Керівництву міліції/поліції доводиться враховувати зміни, що відбуваються на глобальному, 
регіональному, національному рівні, а також усередині міліцейських утворень. 

З початку 2000-х років на глобальному рівні характеризується зростанням міжетнічних конфлі-
ктів у формі релігійних протистоянь. Цей процес покликав до життя таку крайню форму вирішення 
конфліктів як тероризм, що потребує об’єднання правоохоронних структур світового співтоварист-
ва для протидії загрозі тероризму. 

У країнах європейського континенту продовжується процес соціального розташування, яке по-
силюється завдяки притоку емігрантів, збільшується прошарок андеґраунду, зростає протистояння 
культур, релігій, цінностей. Проведення економічних реформ супроводжується ростом безробіття, 
що призводить до соціальної напруги. На рівні окремої людини спостерігається зростання самотно-
сті, відокремлення, що на рівні поведінки відбувається у вигляді самогубства, немотивованої агре-
сивності, насильства тощо. На політико-правовому полі фахівці помітили явне протиріччя між очі-
куваннями населення в ефективному захисті їхнього життя від найрізноманітніших форм злочинно-
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сті й суспільного безпорядку, у більш законній і гуманній поведінці поліції, а з іншого боку, через 
втілення у життя ліберальних теорій знижується роль держави в здійсненні владних повноважень. 

На теренах України робота міліції проходить у більш скрутних умовах. Це має прояв у наступ-
ному: недоопрацьований на законодавчому рівні принцип незалежності міліції від політичних пар-
тій і угруповань, окремих державних структур; вона діє в умовах обмежених ресурсів; продовжують 
існувати застарілі принципи взаємодії між керівниками і підлеглими. На діяльність міліції впливає 
вкрай несприятливе зовнішнє оточення. Несформованість економічної, соціальної структури суспі-
льства спричинила розподіл населення на невеличку купку багатіїв і значну частину бідних. Великі 
матеріальні, фінансові, людські ресурси, задіяні в тіньової економіці, є причиною розгулу корупції, 
хабарництва, зростання злочинних угруповань з державними посадовцями тощо. 

Усередині міліції теж відбуваються нові тенденції. Наприклад, очікування молодих працівників 
від служби в міліції значно відрізняються від ціннісних орієнтацій старих міліціонерів. Спостеріга-
ється потреба в більш економному використанні ресурсів, які надаються з державного бюджету. 
Змінюється система оцінки ефективності та якості діяльності працівника міліції. В Україні, зокрема, 
загострилося протиріччя між рівнем освітньо-професійної підготовки (рівень бакалавра, спеціаліс-
та) і вимогами робочого місця, службової посади, які не потребують такого рівня освітньої та про-
фесійної підготовки.  

Зміни, що відбуваються на всіх рівнях, потребують відповідної реакції з боку керівництва мі-
ліції. Сьогодні основний тягар управління підрозділами в умовах змін ліг на плечі начальників се-
редньої ланки управління. Від керівника цього рівня мають певні очікування. Щодо ділових якос-
тей: уміння ґрунтовно аналізувати проблему; концентрації зусиль підлеглих на головному ланцюзі 
проблеми; проявляти гнучкість у досягненні мети; мати навички професійного застосовування різ-
номанітних технологій і методик при вирішенні завдань; уміти застосовувати мотивацію і співробі-
тництво; передбачати наслідки досягнутої мети; знати і демонструвати свою роль у вирішенні про-
блеми. В аспекті комунікативних якостей від начальника залежить правильний вибір інструментів 
вирішення проблеми, налагодження належних прямих і зворотних зв’язків у підрозділах. 

Керівник сьогодні виконує дещо нові функції на противагу тим, які він виконував при адмініст-
ративно-командній системі. До основних функцій, що належить виконувати начальникові середньої 
ланки, відносяться: 

– аналіз проблемної ситуації і вироблення відповідних дій; 
– розробка і впровадження системи мотивації співробітників; 
– інформування підлеглих про зміни, що відбуваються в суспільстві, регіоні, міліції; 
– контроль за службовою поведінкою підлеглих; 
– відповідальність за підбір, навчання, самоосвіту, інструктаж підлеглих. 
Більш конкретно про відповідальність керівника за підбір, навчання, інструктаж і службову поведі-

нку підлеглих. 
Як уже зазначалося, відповідальність – це обов’язок і готовність фізичної або юридичної особи 

відповідати за вчинені дії, проступки та їх наслідки. Залежно від санкцій, що застосовуються, розрізню-
ють юридичну, матеріальну, моральну, політичну відповідальність. Юридична відповідальність ре-
гулюється карним, адміністративним, цивільним, дисциплінарним правом. 

Юридична відповідальність за проступки, які посягають на права і свободи людини, передбачає 
застосування до осіб, які їх вчинили, адміністративних або кримінальних стягнень, що тягнуть для 
цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного характеру або позбавлення волі 
і застосовуються уповноваженими на те органами, встановлених нормами Конституції України, ад-
міністративного або карного права. 

Відповідає за проступки, пов’язані з порушенням прав і свобод людини, здійснені працівника-
ми міліції, безпосередній начальник підрозділу. Цей принцип управління відображений як у міжна-
родних пактах, так і в національних нормативних актах. 

У Кодексі поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку, який прийнятий ООН у 
1979 р., сформульовані загальні обов’язки як для керівного складу, так і для рядових працівників 
поліції. Наприклад, ст. 1 Кодексу проголошує, що посадові особи у підтримці правопорядку постій-
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но виконують покладені на них законом обов’язки, служачи громаді та захищаючи всіх осіб від 
протиправних актів у відповідності до високого рівня відповідальності, що вимагає їхня професія. 
При виконанні своїх обов’язків посадові особи у підтриманні правопорядку підтримують та захи-
щають права людини стосовно всіх осіб (ст. 2). 

У Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 
поводження або покарання, яка прийнята ООН у 1984 р. і основних принципах застосування сили та 
вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку (1990 р.) більш детально гово-
риться про відповідальність керівників за службову діяльність підлеглих. До найбільш суттєвих 
обов’язків керівників відносяться: 

– розробка стратегій для підтримки правопорядку, які б були ефективними, законними і спря-
мованими на дотримання прав людини (Кодекс поведінки, ст. 1,2); 

– ведення чітких, повних і акуратних записів з питань розслідування, арештів, затримання, за-
стосування сили і вогнепальної зброї, надання допомоги потерпілим, а також з усіх питань діяльно-
сті поліції (Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або ув’язненню..., принцип 
12; Принципи застосування сили.., принципи 6, 11, 22);  

– забезпечення можливості проходження підготовки і надання чітких керівних вказівок з усіх аспек-
тів діяльності поліції, які торкаються прав людини (Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються за-
триманню або ув’язненню..., принцип 3; Принципи застосування сили..., принципи 1, 11, 19); 

– забезпечення працівників поліції широким арсеналом засобів, що дозволяє диференційовано 
застосовувати силу, і організувати їх навчання прийомам застосування таких засобів (Принципи за-
стосування сили..., принцип 2); 

– відповідальність з боку начальника за дії працівників поліції, які є його підлеглими, якщо він 
знає або повинен був знати про допущені його підлеглими зловживаннях, але не вжив у зв’язку з 
цим ніяких заходів (Принципи застосування сили..., принцип 24); 

– спостереження за процесом відбору кандидатів на службу в поліцію за психологічними і фі-
зичними якостями (Принципи застосування сили..., принцип 18); 

– розробка і впровадження ефективної системи постійної звітності і оцінки роботи поліцейсь-
ких (Кодекс поведінки..., ст. 8; Принципи застосування сили..., принципи 22-26). 

Виконання керівником зазначених обов’язків залежить не тільки від його професійних якостей, 
мотивації до служби, але й від свідомості, рівня культури і поведінки підлеглих. 

Підлеглий у міліції/поліції – це службовець на будь-якому рівні управління, якому належить 
виконати наказ, розпорядження прямого або безпосереднього начальника. Для того, щоб наказ був 
виконаний, він має бути коротким, зрозумілим, чітким, законним. Але своєчасність і ефективність 
виконання наказу залежить від якостей і мотивації підлеглого. Він повинен розуміти суть наказу, 
тобто бути розсудливим, проявляти готовність якісно і своєчасно виконувати накази. Однак не всі 
накази підлеглий співробітник міліції/поліції повинен виконувати. В Декларації про поліцію, що 
прийнята Парламентською асамблеєю Ради Європи, підкреслюється: «Ніякі карні і дисциплінарні 
заходи не можуть бути застосовані щодо поліцейського, якщо він відмовився виконувати незакон-
ний наказ» (ст. 7). У Конституції України у ст. 60 записано, що за виконання явно злочинного розпо-
рядження чи наказу настає юридична відповідальність. 

У міжнародних документах, які стосуються роботи поліції, сформульовані вимоги як до якостей, 
так й до поведінки працівників поліції. До найбільш вагомих якостей співробітника поліції відносять: 
світоглядну культуру, розсудливість, компетентність, досвід, відкритість, почуття справедливості, 
комунікативні здібності, а при необхідності – організаційні якості (Європейський кодекс поліцейської 
етики, ст. 22, 23). 

До вимог поведінки співробітника поліції відносяться: 
– повага і захист людської гідності, заохочення і захист прав людини; 
– боротьба з будь-якими проявами корупції; 
– відповідальність перед громадою, на території якої він працює; 
– збереження у таємниці свідчень конфіденційного характеру; 
– імунітет від переслідувань за відмову виконувати незаконний наказ. 
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Взаємодія начальників і підлеглих може бути успішною за умови, якщо вони будуть дотримува-
тися загальних цінностей і норм, які притаманні суспільству, державі й міліції/поліції. 

У преамбулі Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод сформульова-
ні основні цінності, на яких засновано європейське співтовариство: права людини, політична демок-
ратія і верховенство права. Цих цінностей у відповідності до Конституції України дотримується і 
українська держава. Міліція, завдяки виконанню покладених на неї завдань і функцій, сприяє розбу-
дові суспільних цінностей. Зокрема, діяльність міліції забезпечує громадський порядок, який умож-
ливлює здійснення прав людини. Наведемо приклад. У місті планується на підставі дозволу владних 
структур мирна демонстрація з якогось надто суперечливого питання. Правоохоронним органам 
стало відомо, що готується контрдемонстрація агресивного характеру і не виключається можливість 
втручання у хід мирної демонстрації екстремістів з агресивними намірами. Як змушена діяти в цих 
умовах міліція? Якщо заборонити проведення мирної демонстрації з метою охорони її учасників від 
екстремістів, тоді порушується конституційне право на мирні збори і мирні демонстрації (ст. 39). Єв-
ропейський Суд з прав людини наполягає, що право на мирні зібрання включає право на захист від 
тих, хто протидіє мирному зібранню інших. Тим самим забезпечується право тих соціальних груп, які 
воліють провести мирну демонстрацію. Забезпечення з боку міліції права людей на мирну демонстрацію 
показує її вклад у справу розвитку політичної демократії і верховенства права. 

Знання цінностей демократичного суспільства ще не гарантує їх успішного використання спів-
робітниками міліції у своїй практиці. Міліціонер-практик не в змозі в кожному конкретному випад-
ку проводити розгорнутий аналіз ситуації, цілеспрямовано співвідносити свої дії з європейськими 
цінностями, обґрунтовувати відповідність своїх дій у стосунках із підозрюваною особою, затриманою 
чи взятою під варту. Тому на практиці він частіше виходить з типовості ситуацій, що виникають при 
стосунках міліціонер – громадянин, підлеглий – начальник при вирішенні проблеми громадянина. 
Тому в інструкціях, наказах, методиках положення про права людини, політичну демократію і вер-
ховенство права перекладається на мову правил, стандартів поведінки працівника міліції або взаємо-
відносин між працівниками з приводу вирішення конкретної проблеми. 

Наприклад, відомі правила професійної діяльності міліціонера як необхідність і пропорційність 
застосування сили, недискримінації, ввічливого і гуманного поводження мають бути доведені до 
стандартів, тобто встановлених зразків поведінки. Так, Європейський Суд вимагає, щоб розсліду-
вання злочинів завжди дотримувалось стандартів законності і справедливості. Це означає, що мі-
ліція має діяти за чіткими нормами й правилами (наприклад щодо збирання доказів або поводження 
з підозрюваними), які розроблені з огляду на згадані стандарти. 

Впровадження в практику принципів відповідальної службової поведінки керівників, їх підлеглих, 
переведення загальних цінностей на мову практичних правил, стандартів професійної діяльності пра-
цівників міліції потребує розробки основних напрямків роботи керівників щодо правомірної поведінки 
підлеглих. 

3. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ МІЛІЦІЇ 
ЗА ПОВЕДІНКУ ПІДЛЕГЛИХ 

У Декларації про державний суверенітет (16 липня 1990 р.) і зверненні Верховної Ради України 
«До парламентів і народів світу» (5 грудня 1991 р.) проголошувалося: до сім’ї цивілізованих країн 
бажає війти нова, демократична, правова держава, яка ставить перед собою мету, зокрема, реально 
забезпечити права, свободи людини і громадянина і зобов’язується суворо дотримуватися загально-
визнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних стандартів в галузі прав і свобод 
громадян. 

У грудні 1990 р. Верховна Рада України прийняла закон «Про міліцію», у ст. 4 якого сформу-
льовані правові основи діяльності міліції. «Правовою основою діяльності міліції є: Конституція 
України, цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Пре-
зидента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх 
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справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встано-
вленому порядку». В ст. 5 цього закону перелічені деякі права людини, які забезпечує міліція: права 
на повагу гідності людини, право на таємність приватного життя, право на юридичний захист та ін. 
У ст. 25 наведені основні види юридичної відповідальності працівника міліції. Працівник міліції у 
межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймає 
рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідаль-
ність. При порушенні працівником міліції прав і законних інтересів громадянина міліція зобов’язана 
вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу 
громадянина публічно вибачитися. Службова особа міліції, яка порушила вимоги закону або нена-
лежно виконує свої обов’язки, несе відповідальність у встановленому порядку. 

1 грудня 1991 року МВС України видав Наказ за №552 «Про заходи щодо зміцнення законнос-
ті», який з окремими поправками та уточненнями досі слугує нормативною основою діяльності на-
чальника стосовно поведінки підлеглих. У преамбулі наказу вказано, що, надаючи першорядного 
значення захисту прав та інтересів громадян, МВС України покладає на керівників органів внутріш-
ніх справ персональну відповідальність за стан законності в підлеглих підрозділах, викриття і вико-
рінення причин та умов, які сприяють їх порушенню з боку особового складу. 

У наказі сформульовані відповідні форми роботи з підлеглими з боку керівників. Це, зокрема: 
– роз’яснювальна робота щодо доведення до свідомості кожного працівника ОВС, що дотримання 

законності є провідною умовою побудови правової держави, зміцнення авторитету органів та довіри 
до них з боку суспільства; 

– своєчасне реагування на випадки порушення прав людини як по лінії формального контролю 
(оперативних нарадах, засіданнях комісій із роботи з персоналом та зміцненню дисципліни), так й 
неформального (збори трудових колективів, суди офіцерської честі та ін.); 

– підвищення професіоналізму працівників міліції через удосконалення форм і методів добору, 
підготовки і розстановки кадрів, службового контролю і виховної роботи, попередження, викриття 
та викорінення випадків корупції, зловживання службовим становищем; 

– вживання заходів до відновлення порушених прав і законних інтересів громадян, відшкоду-
вання завданих матеріальних збитків, а також – на вимогу громадянина – до публічного вибачення; 

– періодичне (не рідше одного разу на півріччя) вивчення, аналіз та розгляд на оперативних 
нарадах стану дотримання законності в підлеглих службах та органах, заслуховування з цих питань 
керівників підрозділів; 

– внесення до навчальних програм закладів освіти системи МВС України необхідних коректив з 
тим, щоб забезпечити оволодіння курсантами, слухачами знаннями та навичками, необхідними для 
належного виконання своїх обов’язків, у поєднанні з безумовним дотриманням законності, та ввіч-
ливого ставлення до громадян. 

До наказу додавалися інструкція про порядок обліку порушень законності (правопорушень) та 
надзвичайних подій серед персоналу ОВС України, інструкція про порядок проведення службових 
розслідувань в ОВС України, а також правила заповнення карток, класифікатори до карток і зразки 
карток обліку порушень законності (правопорушень) і надзвичайних подій серед особового складу. 

Введення обліку правопорушень серед працівників ОВС дало можливість відстежувати основні 
тенденцій цього явища. Так, якщо кількість правопорушень за період 1986–1990 рр. склала 6,5 тис., 
1991–1995 рр. – близько 7 тис., 1996–2000 рр. – 7,6 тис., 2001–2003 рр. – 5,8 тис. Тобто, незважаючи 
на скорочення чисельності особового складу в ОВС, починаючи з 1996 р., абсолютна кількість пра-
вопорушень продовжувала зростати, у тому числі й порушення працівниками міліції прав людини. 
Наприклад, динаміка вчинення некримінальних службових правопорушень працівниками ОВС 
України за період 1997–2003 рр. характеризувалася таким чином (кількість випадків): 

Незаконне адміністративне затримання – 290 
Незаконне притягнення до адміністративної відповідальності 332  
Незаконний арешт 16  
Незаконне притягнення до кримінальної відповідальності 113 
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Незаконне затримання за підозрою у вчиненні злочину 169 
Незаконні методи проведення слідства, дізнання 43 
Незаконні дії щодо затриманих, підозрюваних 32 
Незаконне використання спецзасобів 82  
 
За цей період працівниками міліції були здійснені злочини, за якими набуває чинності криміна-

льна відповідальність, а саме: тілесні ушкодження – 75 випадків, убивство – 88. За період 1997–2002 
рр. за вчинення злочинів було засуджено 1632 працівника ОВС. 

Умовно можна вважати, що з початку 2000-х років почався другий етап підвищення відповідаль-
ності працівників міліції та їхнього керівництва за дотримання прав і свобод людини. 23 березня 
2000 р. Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про дотримання правоохоронними органами 
України конституційних гарантій і законності в забезпеченні прав і свобод людини», в лютому 2002 р. 
виходить Указ Президента України «Про заходи щодо подальшого укріплення правопорядку, охорони 
прав і свобод громадян», у червні 2003 р. Верховна Рада приймає закон «Про демократичний конт-
роль над військовою організацією і правоохоронними органами держави». 

У грудні 2005 р. Верховна Рада України приймає ряд доповнень до ст. 5, 11, 13 Закону України 
«Про міліцію». У ст. 5 «Діяльність міліції і права громадянина» сформульовані вимоги до міліції щодо 
дотримання прав людини при затриманні та взятті під варту. Відповідно до доповнень цієї статті міліція: 

• забезпечує затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам з моменту затримання 
або арешту (взяття під варту) право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою 
захисника, реалізацію інших прав затриманих і заарештованих (взятих під варту) осіб; 

• негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або арешту (взяття під варту) 
осіб, повідомляє про їх місцеперебування родичам та в разі заявлення усної або письмової вимоги – 
захисникові, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання; 

• забезпечує харчування затриманих осіб тричі на добу за єдиними нормами, встановленими 
Кабінетом Міністрів України; 

• у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та іншої допомоги за-
триманим і заарештованим (взятим під варту) особам. 

У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) особами усної або 
письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них на-
дання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника.  

Про заявлення вимоги щодо залучення захисника або про відмову у залученні захисника у про-
токолі затримання або постанові про арешт (взяття під варту) робиться відповідний запис, який 
скріплюється підписом затриманої або заарештованої (взятої під варту) особи.  

Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції: 
• повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз’яс-

нюється право оскаржувати їх у суді; 
• надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції України, права відмовитися 

від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому 
вигляді – роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих 
або заарештованих (взятих під варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати за-
хист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання чи арешту 
(взяття під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибут-
тя захисника; 

• забезпечується можливість із моменту затримання або арешту (взяття під варту) захищати себе 
особисто та користуватися правовою допомогою захисника. 

У разі невиконання працівниками міліції вимог, установлених цією статтею, особа, права якої 
були порушені, та/або її представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про 
відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від 
сплати державного мита. 
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Відшкодуванню підлягають у повному обсязі: 
1) заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних дій або бездіяль-

ності працівників міліції; 
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки за ними, цінні папери та відсотки за 

ними, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та 
прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, 
якщо його повернення в натурі та в тому ж стані стало неможливим; 

3) суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданням йому юридичної допомоги; 
4) моральна шкода. 
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії або бездіяльність праців-

ників міліції завдали громадянинові моральних страждань, призвели до порушення його нормальних 
життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.  

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи 
психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх 
звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального 
характеру.  

Працівники органів міліції несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними 
діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом.  

У ст. 12 Закону вказується, що при застосуванні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 
вогнепальної зброї, а також при будь-яких ушкодженнях або смерті, які спричинені особі внаслідок 
застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, 
працівник міліції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщен-
ня прокуророві. 

 З прийняттям поправок до Закону «Про міліцію» відповідальність за дотримання прав людини як 
з боку працівників міліції, так і з боку їхніх начальників стає більш предметною і конкретною. Можна 
сказати, що нормативно-правова база України щодо відповідальності працівників міліції та їхніх кері-
вників щодо дотримання прав і свобод людини в основному відповідає міжнародним стандартам.  

Але саме проголошення юридичних норм, які зобов’язують працівників міліції дотримуватися 
прав людини, не може дати позитивного результату. Для цього потрібна наполеглива робота керівни-
ків підрозділів щодо забезпечення правомірної поведінки підлеглих.  

4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА МІЛІЦІЇ/ПОЛІЦІЇ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛЕГЛИХ 

Якщо узагальнити зміст основних міжнародних актів і національного законодавства, присвячених 
діяльності поліції щодо дотримання прав людини, то можна зробити висновок, що до основних на-
прямків роботи керівників з підлеглими можна віднести: 

– добір кандидатів на службу в міліцію; 
– організація навчання щодо дотримання прав людини під час професійної діяльності; 
– інструктаж підлеглих під час виходу в наряд; 
– контроль за службовою діяльністю підлеглих; 
– інформація громадськості про діяльність довіреного начальникові підрозділу. 
Підбір кандидатів на службу в міліцію. В основних принципах застосування сили і вогнепальної 

зброї, Декларації Ради Європи «Про поліцію» вказується, що керівники забезпечують відбір співробі-
тників поліції за допомогою належних процедур таким чином, щоб вони володіли відповідними фізи-
чними, моральними, психологічними якостями для ефективного виконання функцій поліції. 

Керівники української міліції при відборі кандидатів на службу керуються Конституцією (прин-
ципи добровільності і недискримінації), Законом України «Про міліцію», Положенням про прохо-
дження служби рядовим і начальницьким складом, відповідними інструкціями. 

В Україні накопичений відповідний досвід відбору кандидатів до служби в міліції. 
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Основне завдання, яке вирішується під час відбору кандидатів, – це визначення його фізичних, 
психологічних, моральних якостей, мотивації до служби та оперативної діяльності, рівня правосвідо-
мості. Процес відбору охоплює чотири блоки питань і чотири етапи відбору: 

1) професійно-психологічна придатність; 
2) соціально-правова; 
3) медична; 
4) професійна придатність. 
На першому етапі встановлюється формальна придатність кандидата до служби в міліції, з’ясо-

вується рівень його освіти, відповідність віковому та фізичному цензу. 
На другому етапі провадиться спеціальна перевірка кандидата, виявляються його особисті та 

психологічні характеристики, зокрема, життєві звички та захоплення, моральні, життєві, естетичні по-
гляди; вміння володіти транспортними засобами, володіти зброєю, плавати, орієнтуватися на місцевості 
тощо.  

На третьому етапі здійснюється комплексне тестування з метою вияву відповідних особис-
тих якостей, необхідних фаховим якостям працівника міліції. Ретельне вивчення «психоінтелектуально-
го портрета» кандидата дозволяє отримати інформацію про такі аспекти особистості: 

– ставлення до себе – вимогливість, потурання, іронічність; 
– самооцінка (адекватна, підвищена, низька); 
– слабкості та вразливі місця, у тому числі характеру, фізичні вади; погані звички, приховані озна-

ки особистого і ділового життя, сімейні, ділові, професійні невдачі та ін.; 
– поведінка в колективі – прагнення до лідерства, схильність до підпорядкування, анархії, рів-

ноправності, ізольованості; 
– емоційне реагування 
 Тестування, яке проводиться під час проходження військово-лікарської комісії, доповнюється, 

як правило, співбесідою кандидата з начальником або заступником начальника підрозділу, де пла-
нується проходження служби. Під час співбесіди вивчається мотивація кандидата до виконання 
службових обов’язків, думка кандидата про службу, його уявлення про користь, яку він у змозі 
принести, у тому числі щодо забезпечення прав людини.  

Досвід формування кадрового корпусу поліції США, Франції, Німеччини показує ефективність 
використання поліграфа на стадії вивчення кандидата, особливо для встановлення можливості вжи-
вання кандидатом наркотичних засобів, участі в злочинної діяльності, характеру відносин з оточую-
чими і колегами по роботі; девіантну поведінку в сексуальних відносинах тощо. 

На четвертому етапі здійснюється остаточне визначення придатності кандидата до служби. 
На підставі одержаних результатів третього етапу та в ході виконання практичних завдань на підставі 
експертних оцінок і на основі оцінки професійних якостей приймається рішення щодо прийняття на 
службу. 

Організація навчання щодо дотримання прав людини під час професійної діяльності. В Декла-
рації Ради Європи про поліцію (В.3) говориться: «Поліцейський повинен пройти у повному обсязі 
загальну підготовку, професійну і службову підготовку, а також отримати інструктаж з соціальних 
проблем, демократичних свобод, прав людини і, зокрема, з Європейської конвенції з прав людини». 

Необхідність і сутність навчання працівників міліції можна викласти у вигляді схеми (див. мал. 1). 
Зміст навчання працівників міліції полягає у: 
– формуванні професійних знань, навичок та ціннісних орієнтацій щодо забезпечення прав і 

свобод людини; 
– розширенні уявлень курсантів, слухачів і практичних співробітників про чинне міжнародне та 

національне законодавство у галузі забезпечення прав і свобод людини; 
– забезпеченні безперервного процесу освіти, навчання та виховання, що створює передумови 

отримання знань, розвитку світогляду, набуття майстерності і вироблення індивідуальних норм по-
ведінки з урахуванням особистих особливостей кожного працівника, які відповідали б вимогам 
міжнародного і національного законодавства в галузі забезпечення прав людини. 
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Дослідження практичної діяльності працівників міліції свідчать про наступне: 
– недостатність знань міжнародного і національного законодавства з проблем забезпечення прав 

людини; 
НЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯ ЗНАННЯМ ТА НАВИЧКАМ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Рис. 1 

 

– відсутність системи використання міжнародних угод з прав людини у внутрішніх нормативно-
правових актах та практичної діяльності міліції;  

– готовність більшості працівників міліції виконувати наказ вищого начальника, виконання 
якого створює склад правопорушення або злочину. 
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Тому своєчасним можна визнати введення у навчальні програми закладів освіти МВС України 
спеціальних курсів з проблем права людини в діяльності міліції. Наприклад, у Дніпропетровському 
університеті внутрішніх справ введений курс «Забезпечення прав і свобод людини у правоохоронній 
діяльності органів внутрішніх справ». Подібні курси викладаються у Київському та Харківському 
національних університетах внутрішніх справ. Отримали популярність семінари з керівним складом 
і викладачами закладів освіти з проблем дотримання прав людини в професійної діяльності міліції. 
На жаль, заняття поки що мають переважно просвітницький характер. 

Інструктаж підлеглих під час виходу в наряд рекомендується у низці міжнародних актів: Кон-
венції проти катувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, пово-
дження чи покарання (ст. 11); Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї... (ст. 18, 
20); Декларації про поліцію (В.3). Про необхідність інструктажу записано і в нормативно-правових 
актах України: Законі України «Про міліцію» (ст. 18), а також численних інструкціях щодо діяльно-
сті різних служб міліції. Наприклад, в Інструкції щодо організації роботи чергової частини міського, 
районного відділу (управління) внутрішніх справ, лінійного відділу (відділення) внутрішніх справ 
на транспорті, міського, селищного відділу (відділення) міліції (Додаток №2 до наказу МВС Украї-
ни №485 від 18.08.92 р.) подаються основні правила поведінки міліціонера під час затримання і 
утримання підозрюваних у вчиненні злочину. В інструкції про роботу ізоляторів органів внутрішніх 
справ для тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, затвердженої наказом МВС 
України №548 від 14.08.95 р., докладно розписаний порядок поводження чергового по ІТТ. У разі 
відсутності інструкцій спеціалістами розробляються методичні рекомендації для керівників міліції 
та їх підлеглих. Прикладом може бути методичний посібник «Компетенція міліції в охороні прав 
громадян та громадського порядку під час виборчого процесу», підготовлений спеціалістами МВС 
України разом із фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Але справи, які розглядає Європейський суд з прав людини, свідчать про численні порушення 
прав людини з боку поліції, причиною яких є недостатній інструктаж працівників поліції з боку їх-
ніх начальників. Класичним прикладом тому є справа МакКанн та ін. проти Сполученого Королів-
ства. Суть справи полягає у тому, що за підозрою у намаганні вчинити терористичний акт проти 
караулу Королівського Англійського полку, розташованого в Гібралтарі, трьох членів Ірландської 
республіканської армії (ІРА) було вбито солдатами полку спецназу. Суд наголосив, що керівництво 
операції повинно було забезпечити необхідну підготовку, вказівки та інструктаж усім її представ-
никам, котрі можуть застосовувати смертельну зброю. Далі суд відзначив, що керівництво операції 
помилково припускало лише один варіант поведінки терористів – приїзд членів ІРА до місця здійс-
нення терористичного акту на машині з бомбою і пристроєм радіоконтролю. Але виявилося, що ні 
бомби, ані пристрою ні в машині, ні в терористів не було. Бомба знаходилася в іншій машині і в ін-
шому місці. 

 Зараз украй необхідні розробка і впровадження методичних рекомендацій, інструкцій для кері-
вників підрозділів щодо дотримання прав людини у таких напрямках: 

– належне забезпечення міліціонерів захисним устаткуванням і обладнанням, необхідним для 
застосування сили, коли таке є необхідним і лише в потрібній мірі; 

– запровадження ефективних форм і способів аналізу операцій, заслуховування звітів її учасни-
ків після закінчення; 

– забезпечення розуміння всіма працівниками міліції незаконності катувань; засвоєння ними 
законних способів поводження із затриманими; опанування навичками допитування без застосуван-
ня методів, котрі впливають на здатність людини мислити чи приймати рішення; 

– забезпечення розуміння працівниками міліції наданих повноважень щодо позбавлення затри-
маного свободи і відповідних обмежень; 

– опанування особовим складом навичок законного і неупередженого розслідування злочинів; 
– забезпечення розуміння працівниками міліції повноважень з обшуку, повноважень із перехо-

плення кореспонденції і телефонних розмов, повноважень із стеження, а також обмежень, які сто-
суються всіх зазначених повноважень; 

– процедури і технології діяльності міліції щодо забезпечення прав людини на свободу думки, 
совісті та віросповідання і права на свободу вираження поглядів для всіх осіб і для існування полі-
тичної демократії. 

Контроль за службовою діяльністю підлеглих здійснюється шляхом належного аналізу інфор-
мації та оперативних даних, планування та інструктажу підлеглих, запровадження ефективного управ-
ління, аналізу операцій та заслуховування її учасників. 
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Інформація громадськості про діяльність довіреного начальникові підрозділу як одна із функ-
цій міліції зафіксована в Законі України «Про міліцію» (ст. 3). Проблема інформування громадсько-
сті про діяльність міліції щодо захисту і охорони прав людини є складною і багатовекторною. Перед 
будь-яким керівником завжди постають питання: кому адресувати інформацію, як її донести, які ар-
гументи використовувати при обміркуванні проблеми тощо. Аналіз виступів керівників підрозділів 
міліції дозволяє сформулювати деякі технології виступів: 

– виступи мають будуватися навколо значних, резонансних подій, пов’язаних із забезпеченням 
або порушенням прав людини у конкретній ситуації (при арешті, обшуку, затриманні, ув’язненні); 

– обговорення разом із журналістами окремих тем, наприклад, права людини і рух на дорогах; 
перевезення дітей на транспорті; 

– інформація про досягнення і успіхи підрозділів міліції. Громадськість повинна знати про до-
сягнення своєї міліції; 

– інформація про профілактичні заходи (про роботу з неблагополучними сім’ями, безпритуль-
ними дітьми тощо); 

– інформація про типові випадки порушень прав людини з боку працівників міліції і заходи 
щодо їх попередження. 

5. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІННОСТЕЙ І ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ 
ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ/ПОЛІЦІЇ НА ПРАКТИЦІ 

Проблема – це комплекс питань, що цілком об’єктивно виникає і вирішення яких має суттєвий 
практичний і теоретичний інтерес. Серед питань, що пов’язані з процесом формування правомірної 
поведінки працівників міліції, можна виділити стратегічні й оперативні, об’єктивні та суб’єктивні. 

До стратегічних питань, що потребують вирішення протягом відповідно тривалого часу, необ-
хідно: 

– забезпечити перехід від універсальної до спеціалізованої підготовки офіцерів міліції і, відпо-
відно, провести профілізацію закладів освіти за конкретними спеціальностями; 

– під час складання державних іспитів курсантами слід передбачити обов’язкове введення іспи-
ту на знання в сфері прав людини та основоположних свобод, вміння спиратися на базові принципи 
прав людини під час оперативно-службової діяльності; Ці ж питання потрібно ввести і під час про-
ходження особовим складом щорічної атестації; 

– формувати у підлеглих під час навчання загальну культуру, впевненість в отриманих знаннях 
і навичках. Представники органів правопорядку, підкреслюється в Європейському кодексі з полі-
цейської етики, «повинні добре розбиратися в соціальних і культурних проблемах, а також у взає-
мовідносинах між людьми»; 

– забезпечити прозорість і демократичність відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх 
справ; 

– підвищити роль громадської думки як одного із способів цивільного контролю за діяльністю 
міліції. 

До оперативних питань, пов’язаних із удосконаленням навичок, методів, прийомів правомірної 
поведінки працівників міліції вкрай потрібно проведення всеобучу з керівним складом міліції з про-
блеми «Забезпечення прав людини в професійної діяльності міліції», підготовка та впровадження у 
навчальний процес програм і спеціальних курсів щодо дотримання прав людини в професійної дія-
льності міліції. 

На стан правомірної поведінки працівників міліції впливає сукупність внутрішніх і зовнішніх 
умов. Серед внутрішніх можна виділити такі: 

– умови оперативно-службової діяльності (ергономіка праці, безпека працівника міліції); 
– характер службових відносин (взаємини між підрозділами, начальник – підлеглий, ставлення 

до нових розпоряджень); 
– характер кадрової політики в органах внутрішніх справ (загальна стратегія, тенденції зміни 

кадрового складу, добір, навчання нових співробітників, звільнення, адаптація до умов діяльності); 
– періодичність і якість оцінки діяльності та дисципліни в підрозділах міліції (включаючи ство-

рення нових структур); 
– стан системи підготовки і перепідготовки особового складу міліції; 
– система мотивації персоналу в міліції; 
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– юридичне забезпечення діяльності в міліції; 
– соціальне забезпечення (питання харчування, своєчасність виплат, житлові питання, питання 

відпочинку співробітників міліції); 
– соціально-психологічний клімат у колективах; 
– матеріально-фінансове забезпечення діяльності підрозділів міліції. 
До зовнішніх умов, що впливають на правомірну поведінку працівників міліції, належать: 
– економічні чинники, які мають визначальне значення для забезпечення законності в діяльнос-

ті всіх державних органів. Поліпшення добробуту працівників, життєвого рівня – одна з головних 
гарантій законності та дисципліни в міліції. Врахування численних економічних чинників, таких, як 
своєчасна і достатня оплата праці, ефективність різних видів соціальної допомоги, житлове будів-
ництво, дозволили б забезпечити квартирами тих, хто цього потребує, оснастити міліцію сучасними 
технічними засобами. Ці міри створюють необхідні умови для підвищення якісного складу кадрів 
міліції, статусу працівника ОВС, що позитивно впливає на діяльність у цілому. Це б відповідало і 
вимогам Декларації про поліцію, у якій зазначається, що «матеріальні умови, в яких поліцейський 
повинен виконувати свої обов’язки, у свою чергу повинні захищати його честь, гідність і не уперед-
женість» (ст. 4), «поліцейський має право на підвищену заробітну плату з урахуванням особливих чин-
ників несення служби» (ст. 5). 

– юридичні чинники, під якими слід розуміти зміну спеціальних норм права, спрямованих на 
забезпечення виконання правил і стандартів поведінки. Значення цих чинників полягає в тому, що 
вони ставлять органи міліції та її працівників у строго визначені юридичні рамки, запобігають са-
мовільному використанню влади. До юридичних чинників забезпечення правомірної поведінки мі-
ліції відносяться:  

а) норми права, закріплені в Конституції, що передбачають верховенство закону в системі ін-
ших правових актів, відповідальність і підзвітність органів державного управління перед органами 
влади, гарантують недоторканність особи громадян і їх правову охорону. Вони містяться в законі 
«Про міліцію» і ставлять за обов’язок міліції здійснювати свою діяльність строго на підставі і дотри-
мання законів;  

б) норми права, що регламентують порядок застосування примусових заходів, конкретні обо-
в’язки працівників міліції;  

в) норми права, що описують форми контролю над фактичним виконанням правових актів;  
г) норми права, що встановлюють дисциплінарну і кримінальну відповідальність працівників 

міліції за порушення ними конкретних норм законодавства; 
Крім цього, як юридичний чинник забезпечення законності розглядається контрольно-нагля-

дова діяльність державних організацій. Донедавна основними формами були: партійний контроль, 
контроль державних органів і громадських організацій, внутрішньовідомчий, прокурорський нагляд. 
Однак сьогодні партійний контроль і контроль трудящих утратили своє колишнє значення, і тому 
виникає потреба у нових формах.  

– політичні чинники, які багато в чому визначають тактику і стратегію, статус і місце органів 
внутрішніх справ як одного з інститутів державного управління. Зміни в політичній сфері суспіль-
ного життя значно впливають на діяльність міліції, визначаючи, у свою чергу, юридичні, економічні, 
психологічні детермінанти діяльності щодо підтримки правопорядку. 

Зміна зовнішніх і внутрішніх правових та соціальних умов змінює відносини, що мають місце у 
будь-якої організації і механізм їхнього впливу на службові відносини, службову поведінку праців-
ників міліції.  

Так, соціальні зміни останніх років у багатьох державних інститутах, у тому числі й у міліції, 
мали такі наслідки: 

– зростання організаційної нестабільності; 
– часткові реорганізації окремих служб і органів внутрішніх справ у цілому; 
– підрив іміджу цієї державної установи в очах суспільства, який відбувся під час боротьби з 

бюрократією і номенклатурою; 
– падіння життєвого рівня державних службовців узагалі і працівників міліції зокрема; 
– ослаблення контролю над діяльністю апарату державного управління і, як наслідок, – зрос-

тання корумпованості, з’єднання частини державних службовців з кримінальними структурами; 
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– масовий витік кваліфікованих кадрів з підрозділів і органів внутрішніх справ у комерційні 
структури. 

З метою подолання негативних тенденцій МВС України була розроблена Комплексна програма, 
що пропонує вважати кадрову політику в ОВС складовою частиною кадрової політики держави і 
ставить як одне з найважливіших завдань – забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ ква-
ліфікованими і компетентними кадрами, а також забезпечення працівників міліції усіма необхідними 
соціальними правами і гарантіями. Для досягнення цих цілей Комплексна програма допускає «ре-
формування системи діяльності з питань зміцнення дисципліни та законності, духовно-моральних 
основ служби в органах внутрішніх справ», що передбачає: 

– розробку наукових підходів до питань зміцнення дисципліни та законності в органах і підроз-
ділах внутрішніх справ;  

– підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за проведення індивідуаль-
ної роботи з підлеглими й організацію виховання в масштабах очолюваного підрозділу;  

– створення максимально сприятливих умов для духовного і морального зростання особового 
складу; 

– активізацію роботи і створення в органах та підрозділах внутрішніх справ університетів куль-
тури, лекторіїв, колективів художньої самодіяльності,  

– розвиток культури поведінки, суворого дотримання норм професійної етики в службових взає-
мовідносинах і при спілкуванні з населенням,  

– посилення уваги до проблем забезпечення гарантій правового і соціального захисту працівників, 
членів їх сімей та ветеранів ОВС, 

– активізацію роботи щодо розширення зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації. 
Звичайно, реалізацію всіх зазначених напрямків роботи неможливо здійснювати «за командою». 

Як і будь-яка інша цільова програма, програма посилення дисципліни у підрозділах має включати 
чітко визначені цілі, завдання, методи і засоби їхньої реалізації, конкретних виконавців, передбачу-
ваний результат і засоби контролю.  

Робота начальника підрозділу міліції залежить не лише від опосередкованих і безпосередніх 
умов професійної діяльності міліціонерів, але й від його готовності та здатності працювати у право-
вому полі, в якому панує дух поваги до людини, її прав і свобод. Основою формування таких якостей 
керівників може бути залучання їх до цінностей духовної культури.  

Духовна культура як поняття визначається науковцями за різними ознаками: як сфера духовної 
діяльності, яка включає рівень освіти, виховання, духовної творчості (тобто, заняття наукою, полі-
тикою, етикою, філософією, правом тощо); як система цінностей та переконань, зразків, стандартів 
та норм поведінки; як спосіб самореалізації особистості або групи в соціальному житті. Духовна 
культура приваблює вчених і практиків тому, що вона виконує важливі функції у суспільстві, інсти-
туті чи організації: може бути маніпулятором у руках керівництва організації при формуванні цін-
ностей і норм поведінки підлеглих; сприяти об’єднанню членів організації навколо її цілей і ціннос-
тей; забезпечити ефективність роботи організації. 

Знання змісту та функцій духовної культури дає керівникам можливість цілеспрямовано впли-
вати на свідомість та поведінку членів організації. У нашому випадку – на свідомість курсантів, 
слухачів навчальних закладів і практичних працівників. Але коли ми починаємо розмову про фор-
мування духовної культури в майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ України, то мимоволі 
виникає декілька питань. Про яку духовну культуру йде мова? Хто є носієм духовної культури в 
Україні і в органах внутрішніх справ зокрема? Чи може існувати єдина духовна культура організації, 
чи це – збірне поняття, за яким стоїть сукупність субкультур? Що являє собою механізм формування у 
людини цінностей, норм і стандартів поведінки, способу їх використання у повсякденному житті? 
Спробуємо дати відповіді на поставлені запитання. 

Перш за все, коли йдеться про духовну культуру, то мається на увазі культура української нації 
як нації поліетнічної. Але проблема полягає у визначенні соціальної природи духовних цінностей, 
політичних, правових, моральних ідей, зразків життєдіяльності. Основна теза українських реформа-
торів на початку 90-х років зводилась до наступного: клас власників на засоби виробництва не тіль-
ки зміцнить нашу державність, але й стане носієм нової духовності та моралі. Як відомо, 18-20% 
однорідного прошарку населення здатний управляти державою і суспільством. Тому було сформульо-
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вано завдання у стислі строки створити таку правлячий прошарок населення. Упродовж 90-х років 
це завдання було майже виконане. Клас багатих разом із середнім класом на початку 2002 р. скла-
дали більш 25%. Однак кількість не перейшла в якість: значна частина власників за джерелами сво-
го походження має кримінальний характер, а тому вони, можна сказати, здатні відтворювати лише 
кримінальну субкультуру. Населення не сприйняло як благо появу нового класу українців не тільки 
через розподіл суспільства на багатих і бідних, а головним чином через їхню неспроможність бути 
носіями духовності й організувати життєдіяльність суспільства і держави.  

Останні дослідницькі пошуки джерел духовності, змусили вчених знову звернути увагу на інте-
лігенцію як носія і суб’єкта відтворення духовної культури. Інтелігенція як сукупність людей, які 
отримали освіту в будь-якій галузі знань і зайнятих розумовою працею, умовно можна класифікува-
ти (РОЗДІЛИТИ?) на три групи.  

До першої з них належать фахівці, професійні знання, навички та вміння яких потребує все на-
селення. Це – лікарі, юристи, вчителі та викладачі закладів вищої освіти, офіцери збройних сил і на-
чальницький склад органів внутрішніх справ, священики, літератори, художники, музиканти та інші 
представники творчих груп.  

Другу групу складають працівники розумової праці, інтелектуальний продукт діяльності яких 
споживає головним чином сама інтелігенція. Цю групу представляють письменники, публіцисти, 
художники, літературознавці, мистецтвознавці, філософи, психологи, соціологи тощо. 

Третю групу складають особи, які виступають генераторами ідей, що визначають напрямки ді-
яльності всіх інших представників інтелігенції (відомі вчені, керівники творчих спілок, політичних 
партій та громадських рухів тощо). 

Бути інтелігентом в органах внутрішніх справ, у міліції дуже важко. Але тільки завдяки їм – 
офіцерам-інтелектуалам – можна запалити і підтримувати «факел» духовності, моральності, почуття 
патріотизму, безкорисливого служіння українському народу. 

 Інша проблема, яка виникає при формуванні духовних цінностей і норм поведінки у майбутніх 
працівників органів правопорядку, стосується співвідношення моністичного і плюралістичного під-
ходу до духовної культури. У ряді робіт російських учених відстоюється ідея про необхідність фор-
мування єдиної духовності. У цьому разі йдеться про єдину державну ідеологію. Наприклад, відо-
мий російський юрист В.Н.Кудрявцев пише: «...повинна бути вироблена ідеологія демократичного 
суспільства. Звичайно, неможливе повернення до комуністичної ідеології, але неприпустима й ідео-
логія, що заснована за принципом «людина людині – вовк « (1, с.55-56). 

Існує точка зору, що суспільствам перехідного періоду відповідає культура маргінального типу. 
Привабливою, на наш погляд, є ідея ряду вчених про неможливість у сучасних мобільних сус-

пільствах і організаціях створення єдиної духовної культури. Особливо це стосується організацій, 
які проходять стадію становлення. Теорію плюралізму духовних культур можна звести до наступ-
них тез: 

1. У будь-яких організаціях взаємодіють різні субкультури, в основі яких є різні соціальні статуси 
членів організації, світогляди, релігійні, політичні, моральні установки тощо. Закономірним є виник-
нення протиріччя між формальними рольовими приписами, що містяться в Законі України «Про мі-
ліцію», положенні про проходження служби в органах внутрішніх справ, статутах, інструкціях, і сти-
лем мислення, способом поведінки та життєдіяльністю різних соціально-професійних груп (адмініс-
тративний персонал, курсанти, викладачі, командири підрозділів, обслуговуючий персонал). Звідси 
й необхідність моніторингових досліджень умов, причин, чинників, які впливають на відхилення 
способів життєдіяльності різних груп від формалізованих вимог організації. 

2. Неоднаковість або суперечливість поведінки соціально-професійних груп, яка заснована на від-
повідній субкультурі, може сприяти, або, навпаки, гальмувати цілі й наміри керівництва організації.  

3. В умовах, коли існують різні субкультури (стиль мислення і спосіб поведінки викладачів, які 
прийшли з цивільних навчальних закладів, і викладачів – практиків, що прийшли з органів внутрі-
шніх справ, обслуговуючий персонал, курсанти тощо), вкрай необхідно створювати і пропагувати 
зразки і стандарти поведінки в організації. Носіями цих зразків, як правило, є керівники, лідери, еліта 
організації. Вони мають бути носіями таких цінностей як рівна міра для рівних, справедливість, чес-
ність, порядність тощо. 

4. Культура організації постійно відчуває на собі вплив культури зовнішнього середовища (кри-
зових явищ, соціального розшарування суспільства, політичних баталій, злочинного оточення тощо). 
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Тому важливо відстежувати міру впливу зовнішнього середовища на ціннісні орієнтації, світогляд, 
установки та поведінку членів організації. 

Найбільш складною є проблема пошуку і впровадження механізму формування духовної куль-
тури в резерви керівництва міліції. До механізму, окрім суб’єкта та об’єкта, належать знання, пере-
конання та реальні дії.  

Основою духовної культури є знання. Знання, як відомо, є обсяг інформації, який має людина, 
соціальна група або суспільство. Але знання можуть бути за змістом наукові й ненаукові, правдиві й 
неправдиві та ін. За повнотою відображення реального світу розрізняють знання повсякденні і тео-
ретичні. При підготовці спеціаліста виділяють блоки знань: світоглядні (загальноосвітні), професій-
ні та знання, які пов’язані з мораллю. Відомий мислитель М.Монтень зауважував, що для людини, 
котра не знає науки про добро, будь-яка інша наука непотрібна.  

Людина для отримання знань користується різними джерелами. Це можуть бути ЗМІ, спеціаль-
на література, Інтернет або чутки. Якщо людина формує свої знання завдяки відвідуванню занять за 
спеціальністю і вивченню спеціальної літератури, то й тут її підстерігають проблемні ситуації. Звер-
німося до прикладів. Сьогодні продовжується запекла дискусія між прихильниками природного, по-
зитивного і формально-юридичного розуміння змісту права. Послідовники природного права вслід 
за неокантианцем Г.Радбрухом закликають юристів відмовитися від позитивного права, державного 
законодавства, оскільки воно суперечить ідеї справедливості, розумного праву. І це не тільки науко-
ва суперечка. Спеціалісти свідчать, що значна кількість сучасних тоталітарних сект у якості ідеоло-
гічної зброї використовує ідеї природного права. Їхні керівники закликають своїх підлеглих не до-
тримуватись національного законодавства, не виконувати розпоряджень державних установ. При-
хильники позитивного погляду на право вважають, що ідея природного права – це «химера людських 
уявлень» (І.Бентам). Сучасний послідовник концепції І.Бентама, Г.Кельзена, відомий англійський 
історик і методолог права Д.Ллойд пише, що будь-який закон, якщо він і недосконалий, його треба 
виконувати. Такий підхід ставить у скрутне становище органи поліції або міліції щодо виконання 
резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 р. «Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання 
правопорядку». 

Можна навести й інші приклади. Відомо, яка запекла дискусія ведеться навколо питання, чи є 
українська держава правовою, чи вона тільки стає на шлях правової держави. А від того, яка буде 
відповідь на це запитання, залежить свідомість, переконання і стиль поведінки працівника право-
охоронної системи. 

Знання майбутнього міліціонера-інтелігента залежить не тільки від того що «несе» в аудиторію 
професор з трибуни, від того, що надруковано в спеціальній літературі, але й від ставлення курсанта 
або слухача до знань і від його здібностей щодо користування отриманими знаннями. Відомий пси-
холог В.Леві на основі проведених експериментів довів, що людина присвячує перегляду футболь-
них матчів або на ловлення мухи у 3,3 разів більше часу, аніж прочитанню спеціальної літератури. 
Майже половина студентів не розуміє думки автора, який написав книгу. 

Окрім знань важливим компонентом формування духовної культури є переконання. Переко-
нання – це внутрішня установка нашої свідомості, вона визначає наше сприйняття дійсності, її оцін-
ку, і на цій основі – нашу практичну поведінку в умовах вільного вибору. Переконання слугують 
своєрідним містком між знаннями і практичними діями людини. Історія знає чимало прикладів, ко-
ли людина, спираючись на переконання, робила такі кроки у своєму житті, які є ідеалом для поведі-
нки. Наведемо лише один приклад. Микола Семенович Мордвинов – російський адмірал, граф, член 
вищого імператорського суду з карних справ, бувши єдиним, хто не поставив підпис смертного ви-
року декабристам, міг бути позбавлений титулу, звання і засланий до Сибіру. Однак він не пішов 
проти совісті й моральних переконань, чим заслужив вдячність нащадків. 

Глядачі телеекранів ще пам’ятають образ комісара поліції Катаньї з італійського фільму 
«Спрут». На думку глядачів, цей персонаж є взірцем упевненості, мужності й високого професіона-
лізму у боротьбі проти мафії і захисті прав людини. Питання постає в тому, щоб і в Україні були такі 
комісари поліції. 

На формування переконань впливають не тільки знання, але й почуття, емоції, віра, досвід ко-
рисності отриманих знань. Аналіз значення кожного з названих компонентів для формування пере-
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конань може бути предметом окремого дослідження. Проблемним тут є те, що майбутні офіцери мі-
ліції часто приймають рішення (тобто на рівні впевненості) щодо використання того чи іншого компо-
ненту. Можна спостерігати, як молода людина відмовляється вивчати окрему навчальну дисципліну, 
не виходячи з власного досвіду, а спираючись на чутки. Дослідження, проведене серед курсантів 
навчальних закладів, свідчить, що навіть частина курсантів-відмінників орієнтовані на ситуацію: 
якщо є можливість скласти іспит з окремої навчальної дисципліни не докладаючи при цьому зусиль, 
то її слід використати. У той же час проведений експеримент серед слідчих показав, що значна їх 
кількість не вміє використовувати досягнення теорії комунікації при проведенні попереднього слід-
ства, впливати на почуття і емоції учасників очних ставок. 

Таким чином, формування духовної культури в майбутніх начальників і спеціалістів міліції – це 
складний, багатоаспектний і тривалий процес. Духовна культура включає як досягнення людства у 
вигляді об’єктизованих цінностей, так й свідоме вибіркове ставлення людини до тих цінностей, які, 
на його думку, принесуть користь. При цьому людина іноді спирається не тільки на правильні, але й 
на помилкові знання, на кон’юнктивні або на диз’юнктивні почуття та емоції. Ось чому формування 
духовної культури людини – це постійне вирішення виникаючих проблем на рівні формування 
знань, переконань або практичних дій. Але завдяки засвоєнню духовних цінностей у керівника фор-
муються такі необхідні для професійної діяльності якості як:  

– гнучкість мислення; 
– уміння самостійно приймати рішення; 
– компетентність; 
– розвинена мотивація до служби; 
– відчуття психічного благополуччя; 
– естетичні ознаки.  
Таким чином, формування цінностей, норм і стандартів поведінки працівника поліції/міліції в 

галузі дотримання прав людини та основних свобод потребує вирішення низки соціальних, духов-
них і юридичних проблем. Численні приклади неправової поведінки працівників як поліції зарубіж-
них країн, так і міліції України свідчать, що їм не вистачає не лише правової, а й елементарної мораль-
ної культури. 

Наприклад, у США після проведення низки прогресивних поліцейських реформ саме насильство 
правоохоронців у поєднанні з расизмом залишається однією з найактуальніших проблем функціонуван-
ня кримінальної юстиції, що час від часу проявляється під час чергового загострення стосунків між 
поліцією та афро-іспано-американською частиною населення. 

З цього приводу слід згадати перш за все Новий Орлеан, відомий найвищим рівнем злочинів 
серед працівників поліції. У листопаді 1980 р. Новий Орлеан став своєрідним символом поліцейсь-
кого расизму, коли білого поліцейського вбив темношкірий мешканець. У відповідь на це натовп 
обурених поліцейських стихійно вирушив у «чорні» квартали, де було вчинено самосуд над мешкан-
цями із застосуванням катувань та побоїв. У результаті четверо громадян були вбиті й близько 50 отри-
мали поранення. 

Схожа історія мала місце знов у Новому Орлеані десять років після згаданих подій, у березні 
1990 р., коли у центрі міста під час перестрілки загинув білий поліцейський Е. Хоук. Затриманий на 
місці події афро-американець А. Арчі за 12 хвилин був доставлений до поліцейської дільниці, де на 
нього вже чекали близько сотні поліцейських, які дізналися про скоєний інцидент по каналу служ-
бового радіозв’язку. А. Арчі був побитий та в критичному стані відвезений до місцевого шпиталю, 
де помер наглою смертю. Спроби розслідувати факт його смерті не мали жодних наслідків – рент-
генівські знімки з ушкодженнями А. Арчі зникли, лікарі давали вкрай невиразні висновки щодо 
причин смерті, поліцейські заперечували свою присутність на території дільниці на момент достав-
лення туди А. Арчі, а черговий сержант стверджував, що взагалі не бачив у приміщенні дільниці ані 
Арчі, ані супроводжуючих його офіцерів. Незважаючи на широкий резонанс, жоден із поліцейських 
не був притягнений до будь-якої відповідальності, хоча муніципалітет міста сплатив родичам А. Арчі 
200 тис. доларів компенсації за спричинену шкоду.  

У Лос-Анджелесі випадково відеолюбителем було знято сцену побиття темношкірого Родні 
Д. Кінга у березні 1991 р. Плівка стала причиною масштабних виступів афро-американців проти расизму 
та жорстокості поліції. Затриманий за перевищення швидкості, Р. Кінг був силоміць витягнений полі-
цейським патрулем з автомобіля, отримав 53 удари палицею по тілу та голові, після чого був «знешко-
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джений» електрошокером. Виправдальний вирок суду у 1992 р. спровокував масові заворушення, під 
час яких загинуло 54 особи, 2383 отримали ушкодження та 13212 осіб були заарештовані. Загальний 
розмір завданої шкоди склав понад 700 млн. дол. Тільки рік потому двоє поліцейських були визнані 
винними в порушенні громадянських прав Р. Кінга та засуджені до 30 місяців позбавлення волі.  

Комісія У. Крістофера, ревізуючи стан справ у поліції Лос-Анджелеса, зробила особливий на-
голос на расизмі та етнічних забобонах, що вкоренилися у свідомості поліцейських, як на одній із 
основних причин службових злочинів та дисциплінарних проступків. Аналіз радіопереговорів між 
патрульними екіпажами та черговими частинами Лос-Анджелеса, що був проведений під час одного 
із судових розслідувань, засвідчив, що незважаючи на чіткі правила, які забороняють використання 
у радіоефірі сленгу та брутальних виразів, звинувачуваний офіцер М. Фарман під час чергування 41 раз 
вжив слово «нігер». 

Негативний досвід агресивної політики стосовно етнічних меншин притаманний не тільки офі-
церам патрульної служби. Причиною багатьох громадських заворушень наприкінці 1980-х – почат-
ку 1990-х років була тактика підготовки та використання кінологічних підрозділів Лос-Анжелеса. 
Службові собаки, що їх залучали до патрулювання бідних кварталів, були дресировані негайно ку-
сати підозрювану особу, незалежно від поведінки останньої. Поліцейські-кінологи часто зловживали 
бойовими властивостями собак, через що кожного дня в поліцейських звітах фіксувалася щонайме-
нше одна людина, яка постраждала від укусів поліцейських собак. Агресивну політику кінологічних 
підрозділів було змінено лише в 1995 р., коли за цивільним позовом муніципалітет був вимушений 
сплатити потерпілому суму у 3,6 млн. доларів.  

Вивчення матеріалів Європейського суду з прав людини дає підстави для ствердження, що керів-
ництво поліції країн європейського співтовариства теж приховує протиправні дії своїх підлеглих. 
Це, насамперед, справа МакКанна та інших проти Сполученого Королівства (справа 17/1994/464/545) – 
однобічне розслідування випадку розстрілу солдатами полку спецназу трьох членів ІРА. Справа 
Осман проти Сполученого Королівства (87/1997/871/1083) – усунення поліції від профілактичних 
дій стосовно громадянина Пола Пейджет-Льюїса, про агресивні наміри якого попереджували поліцію. 
Бездіяльність поліції призвела до того, що жертвами Пейджета_Льюїса стали дві людини, яких він 
застрелив. Справа Аксой проти Туреччини (100/1995/606/694) – відмова поліції у наданні допомоги 
людині стала однією з причин її загибелі. Справа Томазі проти Франції (А № 241) – жорстоке повод-
ження поліцейських із затриманими. Справа Брогана та інших (А № 145 В) – перевищення строків 
затримання. Справа Доорсон проти Нідерландів (54/1994/501/583) – несанкціоноване прослуховуван-
ня телефону. З матеріалами цих та інших справ можна познайомитися під час практичних занять. 

В Україні контроль керівників міліції за діями підлеглих з питань дотримання прав людини 
лише починається, тому що захист прав і свобод людини ніколи не було головним завданням робо-
ти міліції. У погоні за виконанням планових показників щодо розкриття злочинів керівництво час-
тенько заплющувало очі на способи досягнення показників. Свідченням тому можуть слугувати до-
повіді Комітету з попередження катувань Ради Європи за підсумками візитів в Україну делегацій 
Комітету в 1998, 1999, 2000 роках1. Так, члени делегації Комітету при відвідуванні в 2000 р. ІТТ у 
містах Донецьк, Київ зафіксували випадки жорстокого поводження працівників міліції із затрима-
ними і ув’язненими: побиття палкою, використання електричного шоку, застосування пластикових 
пакетів, протигаза тощо. На основі вивчення випадків жорстокого поводження міліціонерів із за-
триманими і ув’язненими Комітет рекомендував, щоб старші офіцери міліції роз’яснювали праців-
никам міліції, що жорстоке поводження з особами, які позбавлені волі в установах міліції, неприпу-
стиме і буде суворо каратися. Комітет також рекомендував, щоб працівники міліції пам’ятали, що 
застосовувати силу під час затримання слід лише у випадках, коли це вкрай необхідно, а побиттю 
затриманих осіб немає ніякого виправдання2. 

Керівники міліції повинні знати і попереджувати протизаконні і аморальні випадки поводження 
міліціонерів при затриманні, арешті й утриманні підозрюваних у скоєні злочину в ІТТ. Лише два 
приклади з повсякденного професійного життя української міліції. 

Приклад перший. Відомо, що ст. 15 Закону України «Про міліцію» дає дуже поширене тракту-
вання умов використання вогнепальної зброї. Так, п.6 цієї статті проголошує, що вогнепальна зброя 
може бути застосована «для зупинення транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює за-
                                                        
1 Предупреждение пыток в Украине. – Донецк: «Донецкий Мемориал», 2003. 
2 Там же. – С. 145. 
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грозу життю або здоров’ю громадян або працівника міліції». У 2003 р. працівники міліції, їдучи на 
машині без пізнавальних знаків, обстріляли машину з підлітками. У дівчини, яка їхала в машині, ре-
нтген показав, що в грудній клітці – дві кулі і шматок металу від машини. Заступник начальника 
Малинського РВВС Житомирської області пояснював скоєне тим, що працівникам міліції здалося, 
що у краденій машині злочинці перевозять крадене. Тобто замість того, щоб переслідувати «Жигу-
лі» до селища, міліціонери відкрили стрілянину. 

Приклад другий. Конституція України проголошує: «Ніхто не може бути заарештований або 
триматися під вартою як за мотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встанов-
лених законом» (ст. 29). Зміст затримання і арешту подається в КК України (ст. 38, 60). У коментарях до 
ст. 38 говориться, що затримання є мірою примусу, що застосовується лише до осіб, які обґрунтовано 
підозрюються у здійсненні злочину, за яке може бути призначена кара у вигляді позбавлення волі. 
«Підставою для затримання особи, яка вчинила злочин, має визнаватись вчинення нею не будь-якого 
суспільно небезпечного посягання, що визнається кримінальним законом злочином, а лише такого 
суспільно небезпечного посягання (злочину), характер і ступінь якого, обстановка його вчинення та 
дані про особу, котра його вчинила, зумовлюють необхідність негайного затримання такої особи». 
Наприклад, не можна застосовувати затримання при відмові свідка або потерпілого давати свідчення.  

Підставами для затримання людини можуть бути: 
1. Людина застигнута при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення. 
2. Свідки прямо вказують на особу як на таку, що вчинила злочин. Припущення і здогадки не 

можуть бути підставою для затримання. Підозра у вчиненні злочину має бути доведена. 
Ці положення Конституції і КК України повинні були знати не лише керівники Репкінського 

РВВС УМВС у Чернігівській області, але також їхні підлеглі. У даному випадку цього не відбулося.  
19 січня 2003 р. мешканець с. Мекшутовки звернувся у Репкінський РВВС УМВС у Чернігівсь-

кій області із заявою про викрадення в нього електрозварювального апарата. Потерпілий назвав де-
кількох можливих «кандидатів», серед яких 51-річного пенсіонера – військового у відставці Івашо-
ва. Коли дільничний інспектор разом із потерпілим приїхав до будинку Івашова, у «Жигулях» уже 
знаходились троє підозрюваних. Івашову не дали одягти куртку чи фуфайку і заштовхнули у багаж-
ник (!). Можна було зрозуміти таке ставлення дільничного до пенсіонера, якби працівник міліції мав 
незаперечні докази вини підозрюваного. Однак він лише мав надію їх знайти! Оскільки у Мешкутівці 
не було ні сільради, ні інших громадських приміщень, тому на допит відвезли в селище Редьківку, де 
знаходився охоронний вагон блокпоста РВВС.  

Допит «з пристрастю», який тривав декілька годин, відсіяв трьох підозрюваних: у них було алібі. 
А свідчення Івашова не викликали у міліціонерів довіри. Він був підданий жорстокій екзекуції на 
очах багатьох свідків. Не отримавши від підозрюваного зізнань у крадіжці, розлютований дільничний 
виштовхав Івашова на 10-градусний мороз без верхнього одягу на вулицю. На зворотному шляху до 
с. Мешкутівка, до якої було 25-30 км., людина замерзла. Труп було знайдено 27 січня 2003 р.  

 Для підвищення ролі безпосереднього начальника в роботі з підлеглими щодо дотримання ни-
ми прав людини фахівці рекомендують застосовувати окремі технології: 

– постійне нагадування підлеглим про суспільну місію міліції; 
– надання процесу прийняття присяги під час призначення сучасного змісту; 
– проведення тренінгів щодо вміння застосовувати вимоги Кодексу поведінки працівника міліції; 
– впровадження нагород працівникам міліції з приводу забезпечення прав людини; 
– формальне і неформальне навчання підлеглих із проблематики прав людини; 
– формальні звіти працівників міліції щодо охорони і захисту прав людини; 
– підготовка і впровадження тестів, методичних рекомендацій з проблематики прав людини; 
– спостереження за поведінкою підлеглих; 
– опитування громадської думки і взаємодія з населенням; 
– висвітлення ЗМІ про роботу міліції; 
– періодичні доповіді перед персоналом підрозділу; 
– прес-релізи. 

ПІДСУМКИ 

1. У міжнародних актах і національному законодавстві передбачено, що керівник державної 
установи, у тому числі міліції, несе відповідальність за підбір, навчання, інструктаж і службову по-
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ведінку підлеглих. Відповідальність – це обов’язок і готовність фізичної або юридичної особи від-
повідати за вчинені дії, проступки та їх наслідки. Залежно від санкцій, що їх застосовуються, розрі-
знюють юридичну, матеріальну, моральну, політичну відповідальність. Юридична відповідальність 
регулюється карним, адміністративним, цивільним, дисциплінарним правом. 

2. До основних напрямків роботи керівника з підлеглими відносяться підбір кандидатів на службу 
в міліцію; організація навчання щодо дотримання прав людини під час професійної діяльності; іструк-
таж підлеглих під час виходу в наряд; контроль за службовою діяльністю підлеглих; інформування 
громадськості про діяльність довіреного начальникові підрозділу. 

3. До проблем, пов’язаних із професійною діяльністю міліції щодо дотримання прав людини, 
можна віднести: забезпечення прозорості й демократичності відбору кандидатів на службу в органи 
внутрішніх справ; проведення спеціалізації закладів освіти системи МВС України, які готують офі-
церів міліції; зміцнення матеріально-фінансових, соціальних, правових умов утримання працівників 
міліції; підвищення духовної культури керівного складу міліції, яка є її елітою; впровадження техно-
логій і стандартів правомірної поведінки працівників міліції. 

6. СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

СИТУАЦІЯ 1 

Справа Гюлеч проти Туреччини (54/1997/838/1044) 

 Справа стосується вбивства 15-річного хлопця турецькими силами безпеки під час агресивної 
демонстрації. Заявником виступив батько загиблого. 

4 березня 1991 р. у м. Ітиль провінції Ширмак у східній Туреччині стались кілька інцидентів, 
включаючи спонтанні за характером несанкціоновані демонстрації та напади на державні установи. 
Двох людей було вбито (один із них – Ахмет Гюлеч, 15 років, син заявника), 12 осіб було поранено. 

За твердженням уряду, в Ахмета Гюлеча потрапила куля від пострілу когось із озброєних де-
монстрантів по жандармах; заявник у свою чергу стверджував, що його сина вбили представники 
сил безпеки, які з бойової машини стріляли по неозброєних демонстрантах, щоб розігнати натовп. 

У заяві до Комісії від 16.03.1993 р. пан Гюлеч послався на ст. 2 ЄКПЛ, зазначаючи, що смерть 
його сина настала від кулі сил безпеки під час стрілянини по демонстрантах. Він також скаржився, 
що не зміг порушити справу в кримінальному суді через рішення адміністративних органів припи-
нити провадження проти представників жандармерії. 

Після розслідування на місці та після слухання усних свідчень у Страсбурзі Комісія виголосила, 
що встановила факт відкриття вогню з бойової машини на головній вулиці, де відбувалась демонстра-
ція, чи то в повітря, чи то в землю, з метою розгону демонстрантів, і що в Ахмета Гюлеча рикошетом 
від землі або стіни потрапив уламок кулі від пострілу з машини. Утім, Комісія заявила, що не вважає, 
буцімто кулемет, як бойова зброя з великою швидкістю стрільби, міг бути використаний задля на-
вмисного вбивства демонстрантів. Комісія визнала, що демонстрація набула виявів, котрі дозволили 
вважати її заворушенням у розумінні ст. 2, але висловила думку, що застосування бойової зброї під 
час демонстрації заради відновлення порядку не можна вважати пропорційним заходом. 

30.08.1994 р. Комісія виголосила заяву прийнятною і висловила думку про те, що сталось пору-
шення ст. 2 ЄКПЛ. 

Услід за Комісією Європейський Суд визнав, що застосування сили могло бути виправдане згідно 
зі ст. 2.2.с ЄКПЛ, але наголосив на необхідності врівноваження поставленої мети та засобів її досяг-
нення. Жандарми застосували дуже потужну зброю, тому що в них, як відомо, не було кийків, щитів, 
брандспойту, гумових куль або сльозогінного газу. Суд заявив, що відсутність такого обладнання 
була тим більш незрозумілою і неприпустимою, бо провінція Ширмак, як указав сам уряд, належить 
до регіону, в якому оголосили надзвичайний стан, і де були підстави очікувати заворушень саме тоді, 
коли вони й відбулися. 

Суд також підкреслив про обов’язок держави захищати право людини на життя відповідно до 
ст. 1 ЄКПЛ, гарантувати «кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи визначені в ... 
Конвенції», створити якусь форму для ефективного офіційного розслідування випадків загибелі людей 
внаслідок застосування зброї представниками влади. 
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Процесуальний захист права на життя за ст. 2 ЄКПЛ означає, що представники держави мають 
відповідати за застосування смертельної зброї. Їхні дії мають підлягати якійсь формі належного і 
прилюдного дослідження, в ході якого існуватиме можливість визначити, чи застосована сила може 
або не може бути виправдана за конкретних обставин. 

Суд дійшов висновку про порушення ст. 2 ЄКПЛ застосуванням надмірної сили і нездійсненням 
ретельного дослідження обставин смерті сина заявника. 

Питання для обговорення  

1. Яких прорахунків, на Вашу думку, припустилось керівництво поліції провінції Ширмак при 
розгоні демонстрації? 

2. Обґрунтуйте висновок Європейського Суду про застосування надмірної сили жандармерією 
провінції Ширмак. 

3. Обґрунтуйте ту міру, в якій керівник поліції відповідає за дії своїх підлеглих щодо незакон-
ного застосування сили, і розробіть норматив, де б чітко зазначались характер і ступінь такої відпові-
дальності. 

4. Розробіть чіткі та ясні інструкції щодо обставин, за яких поліцейським дозволено відкривати 
вогонь по людях. 

 СИТУАЦІЯ 2 

Справа Макканн та інші проти Сполученого Королівства 

Піддані Сполученого Королівства Даніель МакКанн, Майред Фаррел і Шон Севідж були за-
стрелені 6 березня 1988 року в Гібралтарі військовослужбовцями повітрянодесантної служби (SAS), 
що входять до складу Британської армії. 

Властям Сполученого Королівства, Гібралтару й Іспанії стало відомо, що Тимчасова Ірландська 
республіканська армія (ІРА) планує терористичний акт у Гібралтарі під час урочистої зміни караулу 
Королівського Англійського полку на головній площі міста, яка проводиться щовівторка об 11.00. 
Розвіддані засвідчили також, що машину з вибухівкою буде припарковано неподалік від площі і що 
вона вибухне, скоріш за все, від приладу дистанційного контролю. 

6 березня троє членів ІРА, МакКан, Севідж і Фаррел (які всі раніше відбули покарання за 
пов’язані з тероризмом злочини), згідно з планом поліції оперативно супроводжували при в’їзді на 
територію Гібралтара. Одного з терористів бачили, коли він паркував автомобіль неподалік від міс-
ця збору учасників параду. Четверо солдатів полку спецназу отримали завдання заарештувати його; 
при постановці завдання їх проінформували, що терористи озброєні вогнепальною зброєю і мають 
прилад, котрим можна спричинити вибух начиненої вибухівкою машини. 

Один із солдатів засвідчив, що коли йшов по вулиці за МакКанном і Фарралом, Макканн ви-
явив ознаки того, начебто «зрозумів», хто цей солдат і що він є для нього загрозою. Після цього Ма-
кКанн зробив рухи, які наводили на думку, нібито він застосовує прилад дистанційного контролю. 
Інший солдат посвідчив, що й він бачив рухи Фаррела, які начебто означали застосування такого 
приладу. На цих підставах солдати відкрили вогонь і смертельно поранили обох терористів. Севіджа 
застрелили двоє інших задіяних в операції солдатів, коли почули стрілянину по МакКанну і Фаррелу. 
За словами солдатів, Севідж теж рухався так, нібито тягнувся до детонатора. 

Після того, як терористи загинули, виявилось, що зброї при них не було, як не було й приладу 
дистанційного контролю; у припаркованій машині не було ніякої вибухівки. Утім, пізніше, на одному 
іспанському курорті неподалік, машину з вибухівкою було виявлено. 

Розслідування смертей привело до висновків, що терористів було вбито законно, але цей висно-
вок не задовольнив сім’ї загиблих. Після невдалих спроб порушити справу в судах Сполученого 
Королівства сім’ї терористів подали заяву до Європейської Комісії з прав людини, стверджуючи, що 
Велика Британія порушила ст. 2 ЄКПЛ. 

3 вересня 1993 р. Комісія визнала заяви прийнятними, але в доповіді 4 березня 1994 р. висловила 
думку, що порушення ст. 2 ЄКПЛ не було. 

Суд при розгляді цієї справи висловив думку, що при оцінці дій, які є предметом дослідження, 
треба брати до уваги не лише самі дії, але й планування таких дій і контроль на ними. Розглянувши 
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питання сумісності національного законодавства і практики з ЄКПЛ, Суд виголосив, що національ-
не законодавство має жорстко контролювати і обмежувати ті обставини, за яких людину можуть по-
збавити життя особи, які представляють державу чи діють від її імені. Держава також має надати 
необхідні підготовку, вказівки та інструктаж усім її представникам, котрі можуть застосовувати силу, 
і мусить здійснювати жорсткий контроль над операціями, в ході яких може бути застосована смертель-
на зброя. 

Щодо дій солдатів Суд визнав, що військовослужбовці, у світлі отриманої ними інформації, щиро 
вірили в необхідність застрелити підозрюваних задля відвернення вибуху бомби і людських жертв. 
Суд заявив, що застосування сили може бути виправдане, якщо воно спричиняється щирим переко-
нанням, яке на той момент вважається таким, що відповідає дійсності, якщо навіть потім виявляється 
помилковим. Суд постановив, що дії солдатів самі по собі не становили порушення ст. 2 ЄКПЛ. 

Суд зазначив, що четверо вояків отримали інструктаж, відповідно до якого терористична акція 
мала, скоріш за все, завершитися вибухом начиненої вибухівкою машини. Ті, хто організовував і 
контролював операцію, таким чином зробили кілька важливих припущень. Зокрема, вони вважали, 
що терористи не скористаються іншим автомобілем, аби зарезервувати місце для паркування маши-
ни з бомбою; що вибух може бути спричинений натисненням кнопки; що підозрювані, вірогідно, 
здійснять вибух, якщо їм будуть погрожувати; що в них буде зброя і що вони застосують її, як відчують 
загрозу. 

Усі ці ключові припущення, окрім припущення щодо наміру терористів здійснити терористич-
ний акт, виявились помилковими. Власне, інші припущення теж засновувались на недостатніх під-
ставах. Наприклад, оскільки бомбування не очікувалось раніше 8 березня, коли мала відбутись це-
ремонія зміни варти, існувала ймовірність, що терористи приїхали в місто з розвідувальною метою. 
Цей чинник побіжно був розглянутий, але, схоже, не був урахований як реальна можливість. 

У цілому ж, зважаючи на рішення уряду не заважати підозрюваним у в’їзді до Гібралтара, а та-
кож нездатність органів держави передбачити можливість помилковості їхньої оцінки оперативних 
даних принаймні в деяких аспектах чи передбачити автоматичне застосування смертельної зброї в 
разі відкриття вогню солдатами, Суд не переконався у тому, що позбавлення життя трьох терористів 
являло собою застосування сили, абсолютно необхідної для захисту інших осіб у розумінні ст. 2.2 (а) 
ЄКПЛ. Суд постановив, що ст. 2 Конвенції було порушено. 

Питання для обговорення 

1. На які положення ЄКПЛ, на Вашу думку, посилався Європейський Суд при виправданні дій 
солдатів SAS? 

2. Які припущення, на Ваш погляд, не були враховані керівниками операції по захопленню те-
рористів?  

3. Розробіть свій план і систему контролю за операцією захоплення терористів. 

СИТУАЦІЯ 3 

Апеляційний суд Дніпропетровської області виявив грубе порушення органами досудового 
слідства конституційних прав громадянина С-ва, стосовно якого 4 лютого 2002 р. слідчий звернувся 
з поданням про взяття під варту. С-ва було затримано працівниками міліції наприкінці дня 29 січня 
зазначеного року, у ніч на 30 січня його тримали в одному з кабінетів УМВС України в Дніпропет-
ровській області, а протягом наступної доби – у приміщенні Кіровського районного відділу Дніпропет-
ровського міського управління названого УМВС і лише 1 лютого 2002 р. направили до ізолятора тимча-
сового тримання, а до суду доставили через шість діб після затримання. 

Питання для обговорення 

1. Якими навичками має опанувати слідчий для законного, неупередженого і своєчасного роз-
гляду кримінальної справи? 

2. Які вимоги до затриманого порушили органи досудового слідства УМВС у Дніпропетровсь-
кої області?  

3. Розробіть інструкцію дій міліції до затриманого. 
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7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Назвіть основні складові відповідальності керівника за професійну поведінку підлеглого, 
пов’язану з дотриманням прав людини. 

2. Уважно прочитайте ст. 3 Декларації Ради Європи про поліцію і дайте відповіді на такі питання: 
якій стан справ сьогодні в діяльності української міліції щодо дотримання права на свободу і недотор-
канність особистості? Як повинно бути? Чому є так? Ваші пропозиції. 

3. Розробіть інструкцію для інспектора ДАІ, пов’язану з дотриманням прав людини під час чер-
гування на автошляхах.  

4. Уявіть собі, що Ви – керівник підрозділу. Ваш підлеглий доставив до райвідділу неповнолітню 
дівчину. Оскільки це була субота і час був пізній, він не став складати протокол затримання, залишив 
її у себе в кабінеті до понеділка. Вам потрібно скласти протокол розслідування порушень, які здійснив 
Ваш підлеглий. На які питання Ви, перш за все, звернете увагу?  

5. Вам потрібно виступити з доповіддю перед персоналом підрозділу з питань щодо забезпечення 
прав людини Вашими підлеглими. На які питання Ви звернете увагу? 
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