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КОНВЕНЦІЯ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ЖОРСТОКИХ, 

НЕЛЮДСЬКИХ АБО ПРИНИЖУЮЧИХ ГІДНІСТЬ ВИДІВ ПОВОДЖЕННЯ 

І ПОКАРАННЯ

[резолюція 39/46 генеральної асамблеї,     неофіційний 
прийнята 10 грудня 1984 року1]      переклад 

Генеральна Асамблея,
посилаючись на Декларацію про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, прийняту Гене-

ральною Асамблеєю в її резолюції 3452 (XXX) від 9 грудня 1975 року,

посилаючись також на свою резолюцію 32/62 від 8 грудня 1977 року, в якій вона 

пропонує Комісії з прав людини скласти проект Конвенції проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання у 

світлі принципів, втілених у Декларації,

посилаючись далі на те, що у своїй резолюції 38/119 від 16 грудня 1983 року вона 

просила Комісію з прав людини терміново завершити на своїй сороковій сесії розроб-

ку проекту такої конвенції, включаючи положення про її ефективне виконання, з ме-

тою подання Генеральній Асамблеї на тридцять дев’ятій сесії,

із задоволенням відмічаючи резолюцію 1984/21 Комісії з прав людини від 6 берез-

ня 1984 року, якою Комісія ухвалила передати на розгляд Генеральної Асамблеї текст 

проекту конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих 

гідність видів поводження і покарання, що міститься в додатку до доповіді Робочої 

групи,

прагнучи домогтися ефективнішого виконання існуючої заборони застосування ка-

тувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження 

і покарання згідно з міжнародним і національним правом,

1. висловлює свою вдячність Комісії з прав людини за виконану роботу щодо під-

готовки проекту Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або при-

нижуючих гідність видів поводження і покарання;

2. приймає і відкриває для підписання, ратифікації й приєднання Конвенцію про-

ти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів повод-

ження і покарання, що міститься в додатку до цієї резолюції;
1 Офіційні звіти Генеральної Асамблеї, тридцять дев’ята сесія. Додаток №51 (A/39/51), стор. 276-281.
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3. закликає уряди першочергово розглянути питання про підписання і ратифікацію 
Конвенції.

КОНВЕНЦІЯ прОти КатуВаНь та ІНших жОрстОКих, НЕлюдсьКих  
абО приНижуючих гІдНІсть ВидІВ пОВОджЕННЯ І пОКараННЯ

Держави-учасниці цієї Конвенції,
беручи до уваги, що згідно з принципами, проголошеними в Статуті Організації 

Об’єднаних Націй, визнання рівних і невід’ємних прав усіх членів людської сім’ї є ос-
новою свободи, справедливості і загального миру,

визнаючи, що ці права випливають із гідності, властивої людській особі,
беручи до уваги зобов’язання держав згідно із Статутом, зокрема статтею 55, спри-

яти загальній повазі і додержанню прав людини і основних свобод,
враховуючи статтю 5 Загальної декларації прав людини та статтю 7 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права, обидві з яких передбачають, що нікого не 
може бути піддано катуванню та жорстокому, нелюдському або принижуючому гід-
ність поводженню чи покаранню,

враховуючи також Декларацію про захист усіх осіб від катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, прийняту 
Генеральною Асамблеєю 9 грудня 1975 року,

бажаючи підвищити ефективність боротьби проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання в усьому світі,

погодилися про наступне:

частиНа I

Стаття 1

1. Для цілей цієї Конвенції термін «катування» означає будь-яку дію, якою будь-
якій особі навмисне спричиняється сильний біль або страждання, фізичне чи мораль-
не, 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 запідозрюється, а також 
залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що грунтується на 
дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання спричиняються 
державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають в офіційній 
якості, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди. В цей термін не 
включаються біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, 
невіддільні від цих санкцій чи викликаються ними випадково.

2. Ця стаття не завдає шкоди будь-якому міжнародному договору чи будь-якому 
національному законодавству, в яких є або можуть бути положення про більш широке 
застосування.

Стаття 2

1. Кожна держава-учасниця вживає ефективних законодавчих, адміністративних, 
судових та інших заходів для запобігання актів катувань на будь-якій території під її 
юрисдикцією.
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2. Ніякі виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза війни, 
внутрішня політична нестабільність чи будь-яке інше надзвичайне становище не мо-
жуть бути оправданням катувань.

3. Наказ вищестоящого начальника або державної влади не може служити оправ-
данням катувань.

Стаття 3

1. Жодна держава-учасниця не повинна висилати, повертати чи видавати будь-яку 
особу іншій державі, якщо є серйозні підстави вважати, що їй може загрожувати там 
застосування катувань.

2. Для визначення наявності таких підстав компетентні власті беруть до уваги всі 
обставини, що стосуються справи, включаючи, у відповідних випадках, існування в 
даній державі постійної практики брутальних і масових порушень прав людини.

Стаття 4

1. Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб усі акти катування розглядалися згід-
но з її кримінальним законодавством та тих дій будь-якої особи, що являють собою 
співучасть у катуванні.

2. Кожна держава-учасниця встановлює відповідні покарання за такі злочини з 
урахуванням їх тяжкого характеру.

Стаття 5

1. Кожна держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть стати необхідни-
ми для встановлення її юрисдикції щодо злочинів, зазначених у статті 4, у таких 
випадках:

а) коли злочини вчинені на будь-якій території, що перебуває під її юрисдик-
цією, або на борту морського чи повітряного судна, зареєстрованого в даній державі;

b) коли передбачуваний злочинець є громадянином даної держави;
с) коли жертва є громадянином даної держави і якщо дана держава вважає це за 

доцільне.
2. Кожна держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть стати необхідними, 

щоб встановити свою юрисдикцію щодо таких злочинів у випадках, коли передбачу-
ваний злочинець перебуває на будь-якій території під її юрисдикцією і вона не видає 
його згідно із статтею 8 будь-якій із держав, згаданих у пункті 1 цієї статті.

3. Ця Конвенція не виключає здійснення будь-якої кримінальної юрисдикції згід-
но з внутрішнім законодавством.

Стаття 6

1. Переконавшись після розгляду наявної у неї інформації, що обставини цього 
вимагають, будь-яка держава-учасниця, на території якої перебуває особа, яка підоз-
рюється у вчиненні будь-якого із злочинів, зазначених у статті 4, бере його під варту 
або вживає інших юридичних заходів, що забезпечують її присутність. Взяття під вар-
ту та інші такі заходи здійснюються згідно з законодавством даної держави, але можуть 
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продовжуватися тільки протягом часу, необхідного для того, щоб провести криміналь-
но-процесуальні дії або дії по видачі.

2. Така держава негайно проводить попередні розслідування фактів.
3. Будь-якій особі, яка перебуває під вартою на підставі пункту 1 цієї статті, на-

дається сприяння в негайному встановленні контакту з найближчим відповідальним 
представником держави, громадянином якої вона є, або, якщо вона є особою без гро-
мадянства, з представником тієї держави, де вона звичайно проживає.

4. Коли держава згідно з цією статтею бере яку-небудь особу під варту, вона негай-
но повідомляє держави, згадані в пункті 1 статті 5, про факт перебування такої особи 
під вартою та про обставини, що стали підставою для її затримання. Держава, що 
проводить попереднє розслідування, передбачене в пункті 2 цієї статті, негайно пові-
домляє про отримані нею дані вищезгаданим державам і зазначає, чи має вона намір 
здійснити свою юрисдикцію.

Стаття 7

1. Держава-учасниця, на території якої, що перебуває під її юрисдикцією, виявле-
но особу, яка підозрюється у вчиненні будь-якого із злочинів, зазначених у статті 4, у 
випадках, передбачених у статті 5, якщо вона не видає злочинця, передає дану справу 
своїм компетентним властям для судового переслідування.

2. Ці власті приймають рішення таким саме чином, як і у випадку будь-якого зви-
чайного злочину серйозного характеру згідно з законодавством цієї держави. У випад-
ках, передбачених у пункті 2 статті 5, вимоги, що висуваються до доказів, необхідних 
для судового переслідування і засудження, ні в якому разі не є менш суворими, ніж ті, 
що застосовуються у випадках, зазначених у пункті 1 статті 5.

3. Будь-якій особі, щодо якої здійснюється розгляд у зв’язку з будь-яким із зло-
чинів, зазначених у статті 4, гарантується справедливе поводження на всіх стадіях 
розгляду.

Стаття 8

1. Злочини, зазначені в статті 4, вважаються такими, що підлягають включенню в 
якості злочинів, що тягнуть за собою видачу, в будь-який договір про видачу, що існує 
між державами-учасницями. Держави-учасниці зобов’язуються включати такі злочини 
в якості злочинів, що тягнуть за собою видачу, в будь-який договір про видачу, що 
укладається між ними.

2. Якщо держава-учасниця, яка обумовлює видачу наявністю договору, отримує 
прохання про видачу від іншої держави-учасниці, з якою вона не має договору про 
видачу, вона може розглядати цю Конвенцію щодо таких злочинів як правову підставу 
для видачі. Видача здійснюється згідно з іншими умовами, передбаченими законодавс-
твом держави, якій адресовано прохання про видачу.

3. Держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю договору, розглядають 
у відносинах між собою такі злочини, як злочини, що тягнуть видачу, згідно з умова-
ми, передбаченими законодавством держави, до якої адресовано прохання про видачу.

4. Такі злочини для цілей видачі між державами-учасницями розглядаються як 
такі, що вони були вчинені не лише в місці їх вчинення, а й на території держав, які 
зобов’язані встановити свою юрисдикцію згідно з пунктом 1 статті 5.
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Стаття 9

1. Держави-учасниці надають одна одній найбільш повну допомогу в зв’язку з 
кримінально-процесуальними діями, що вживаються щодо будь-якого із злочинів, пе-
рерахованих у статті 4, включаючи подання всіх наявних у їх розпорядженні доказів, 
необхідних для судового розгляду.

2. Держави-учасниці виконують свої зобов’язання відповідно до пункту 1 цієї стат-
ті згідно з будь-якими договорами про взаємну правову допомогу, які можуть бути 
укладені між ними.

Стаття 10

1. Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб учбові матеріали й інформація про 
заборону катувань повною мірою включалися до програм підготовки персоналу право-
вих органів, цивільного чи воєнного медичного персоналу, державних посадових осіб, 
які можуть мати відношення до утримання під вартою і допитів осіб, які зазнали будь-
якої форми арешту, затримання чи тюремного ув’язнення або до поводження з ними.

2. Кожна держава-учасниця включає цю заборону до правил чи інструкцій, які 
стосуються обов’язків і фунцій будь-яких таких осіб.

Стаття 11

Кожна держава-учасниця розглядає правила, інструкції, методи і практику щодо 
допиту, а також умови утримання під вартою і поводження з людьми, які піддані 
якій-небудь формі арешту, затримання чи тюремного ув’язнення на будь-якій тери-
торії, що перебуває під її юрисдикцією, з тим, щоб не допускати яких-небудь випадків 
катувань.

Стаття 12

Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб її компетентні органи проводили швид-
ке і неупереджене розслідування, коли є достатні підстави вважати, що катування було 
застосоване на будь-якій території, що перебуває під її юрисдикцією.

Стаття 13

Кожна держава-учасниця забезпечує будь-якій особі, яка стверджує, що їй було 
завдано катувань на території, що перебуває під юрисдикцією цієї держави, право на 
пред’явлення скарги компетентним властям цієї держави та на швидкий неупередже-
ний розгляд такої скарги. Вживаються заходи для забезпечення захисту позивача і свід-
ків від будь-яких форм поганого поводження чи залякування в зв’язку з його скаргою 
чи будь-якими свідченнями.

Стаття 14

1. Кожна держава-учасниця забезпечує в своїй правовій системі, щоб жертва кату-
вань одержала відшкодування і мала підкріплене правовою санкцією право на спра-
ведливу й адекватну компенсацію, включаючи заходи для можливо більш повної реа-
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білітації. У випадку смерті жертви внаслідок катування право на компенсацію надаєть-
ся її утриманцям.

2. Ніщо в цій статті не зачіпає будь-якого права жертви чи інших осіб на компен-
сацію, яке може передбачатися національним законодавством.

Стаття 15

Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб будь-яка заява, що, як встановлено, була 
зроблена при катуванні, не використовувалась як доказ у ході будь-якого судового роз-
гляду, за винятком випадків, коли вона використовується проти особи, звинувачуваної 
у здійсненні катувань, як доказ того, що таку заяву було зроблено.

Стаття 16

Кожна держава-учасниця зобов’язується запобігати на будь-якій території, що пе-
ребуває під її юрисдикцією, іншим актам жорстокого, нелюдського і принижуючого 
гідність поводження і покарання, що не підпадають під визначення катування, викла-
деного в статті 1, коли такі акти здійснюються державними чи посадовими особами 
чи іншими особами, що виступають в офіційній якості, чи з їх підбурювання, чи з їх 
відома, чи з їх мовчазної згоди. Зокрема, зобов’язання, що містяться в статтях 10, 11, 12 
та 13, застосовуються із заміною посилань на катування посиланнями на інші форми 
жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження і покарання.

частиНа II

Стаття 17

1. Засновується Комітет проти катувань (далі іменується Комітетом), який здійснює 
функції, передбачені нижче. Комітет складається з десяти експертів, що відзначаються 
високими моральними якостями і визнаною компетентністю в галузі прав людини та 
виступають у своїй особистій якості. Експерти обираються державами-учасницями, 
при цьому увага приділяється справедливому географічному розподілу й доцільності 
участі кількох осіб, що мають юридичний досвід.

2. Члени Комітету обираються таємним голосуванням із числа внесених до спис-
ку осіб, висунутих державами-учасницями. Кожна держава-учасниця може висунути 
одну кандидатуру з числа своїх громадян. Держави-учасниці враховують доцільність 
висунення осіб, які є також членами Комітету по правах людини, заснованого згідно з 
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, і виявлять бажання працю-
вати в Комітеті проти катувань.

3. Вибори членів Комітету проводяться на нарадах держав-учасниць, що склика-
ються Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй один раз на два роки. 
На цих нарадах, кворумом яких є дві третини держав-учасниць, обраними до Комітету 
членами є кандидати, які дістали найбільше число голосів і абсолютне число голосів 
представників держав-учасниць Конвенції, що присутні і беруть участь у голосуванні.

4. Первісні вибори проводяться не пізніше ніж через шість місяців з дати набрання 
чинності цією Конвенцією. Принаймні за чотири місяці до дати проведення черго-
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вих виборів Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй направляє державам-
учасницям листа з пропозицією подати свої кандидатури протягом трьох місяців. Ге-
неральний секретар готує список, в який в алфавітному порядку вносяться всі висунуті 
таким чином особи із зазначенням держав-учасниць, які їх висунули, та представляє 
цей список державам-учасницям.

5. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони мають право на пере-
обрання при повторному висуненні. Проте строк повноважень п’яти членів, обраних 
на перших виборах, минає в кінці дворічного періоду; негайно після перших виборів 
імена цих п’яти членів визначаються жеребом голови наради, про яку йдеться в пункті 
3 цієї статті.

6. У випадку смерті або відставки члена Комітету чи неможливості виконання 
ним з якихось інших причин своїх функцій в Комітеті держава-учасниця, що запро-
понувала його кандидатуру, призначає на строк, що залишився, іншого експерта із 
числа своїх громадян за згодою більшості держав-учасниць. Кандидатура вважається 
схваленою, якщо половина чи більше держав-учасниць не відповіли негативно протя-
гом шести місяців після отримання інформації від Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй про запропоноване призначення.

7. Держави-учасниці беруть на себе покриття витрат членів Комітету під час вико-
нання ними обов’язків у Комітеті.

Стаття 18

1. Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк. Вони можуть бути 
переобрані.

2. Комітет встановлює свої власні правила процедури, але в цих правилах, зокрема, 
повинно бути передбачено таке:

а) шість членів утворюють кворум;
b) рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх членів.

3. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй забезпечує необхідний пер-
сонал і умови для ефективного здійснення функцій Комітету відповідно до цієї Кон-
венції.

4. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй скликає перше засідання 
Комітету. Після свого першого засідання Комітет збирається через такі періоди, які 
передбачаються його правилами процедури.

5. Держави-учасниці беруть на себе покриття витрат, що виникають у зв’язку з про-
веденням нарад держав-учасниць і Комітету, включаючи відшкодування Організації 
Об’єднаних Націй будь-яких витрат, таких, як оплата персоналу й умов, що забезпечу-
ються Організацією Об’єднаних Націй відповідно до пункту 3 цієї статті.

Стаття 19

1. Держави-учасниці подають Комітету через Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй доповіді про вжиті ними заходи по здійсненню їх зобов’язань за 
цією Конвенцією протягом одного року після набрання чинності цією Конвенцією 
щодо відповідної держави-учасниці. Надалі держави-учасниці подають через чотири 
роки додаткові доповіді про будь-які нові вжиті заходи, а також інші доповіді, які може 
зажадати Комітет.



КОНВЕНЦІЯ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

�0

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй направляє ці доповіді всім 
державам-учасницям.

3. Кожна доповідь розглядається Комітетом, який може зробити такі зауваження 
загального характеру по доповіді, які він вважатиме за доцільне, і надсилає їх відповід-
ній державі-учасниці. Дана держава-учасниця може у відповідь подати Комітету будь-
які зауваження, які вона вважає доречними.

4. Комітет на свій розсуд може вирішити включити будь-які зауваження, зроблені 
ним згідно з пунктом 3 цієї статті, разом із зауваженнями до них, отриманими від від-
повідної держави-учасниці, до своєї річної доповіді, що готується згідно зі статтею 24. 
На прохання відповідної держави-учасниці Комітет може також включити примірник 
доповіді, поданої згідно з пунктом 1 цієї статті.

Стаття 20

1. Якщо Комітет отримує вірогідну інформацію, яка, на його думку, містить цілком 
обгрунтовані дані про систематичне застосування катувань на території якої-небудь 
держави-учасниці, то він пропонує цій державі-учасниці співробітничати у розгляді 
цієї інформації та з цією метою подати свої зауваження щодо даної інформації.

2. З урахуванням будь-яких зауважень, що можуть бути подані відповідною де-
ржавою-учасницею, а також будь-якої іншої наявної в Комітеті інформації, що має 
відношення до справи, Комітет може, якщо він вважає за доцільне, призначити одного 
обо кількох своїх членів для проведення конфіденційного розслідування і термінового 
подання Комітетові відповідної доповіді.

3. Якщо згідно з пунктом 2 цієї статті проводиться розслідування, Комітет прагне 
налагодити співробітництво з відповідною державою-учасницею. За згодою цієї держа-
ви-учасниці таке розслідування може включати відвідання її території.

4. Після розгляду результатів проведеного членом або членами розслідування, по-
даних відповідно до пункту 2 цієї статті, Комітет направляє відповідній державі-учас-
ниці ці результати разом з будь-якими зауваженнями чи пропозиціями, які здаються 
доцільними у даній ситуації.

5. Вся робота Комітету, згадана в пунктах 1-4 цієї статті, має конфіденційний ха-
рактер, і на всіх етапах цієї роботи слід прагнути до співробітництва з державою-учас-
ницею. Після завершення такої роботи по розслідуванню, проведеному згідно з пунк-
том 2, Комітет може після консультацій з відповідною державою-учасницею прийняти 
рішення про включення короткого звіту про результати цієї роботи до своєї щорічної 
доповіді, яка готується відповідно до статті 24.

Стаття 21

1. Згідно з цією статтею будь-яка держава-учасниця цієї Конвенції може в будь-
який час заявити, що вона визнає компетенцію Комітету отримувати і розглядати 
повідомлення, що стосуються заяв однієї держави-учасниці про те, що інша держава-
учасниця не виконує своїх зобов’язань за цією Конвенцією. Такі повідомлення можуть 
прийматися і розглядатися згідно з процедурами, викладеними в цій статті, лише у 
тому випадку, якщо вони подані державою-учасницею, що зробила заяву про визнання 
щодо себе компетенції Комітету. Комітет не розглядає повідомлень по цій статті, якщо 
вони стосуються держави-учасниці, яка не зробила такої заяви. Повідомлення, отри-
мані згідно з цією статтею розглядаються за такою процедурою:
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а) якщо яка-небудь держава-учасниця вважає, що інша держава-учасниця не ви-
конує положень цієї Конвенції, то вона може письмовим повідомленням довести це 
питання до відома зазначеної держави-учасниці. Протягом трьох місяців після отри-
мання цього повідомлення держава-адресат представляє в письмовій формі державі, 
що послала таке повідомлення, пояснення або будь-яку іншу заяву з роз’ясненням з 
цього питання, де повинні міститися, оскільки це можливо й доцільно, посилання на 
внутрішні процедури і заходи, які були вжиті, будуть вжиті чи можуть бути вжиті з 
цього питання;

b) якщо питання не розв’язане задовільно для обох відповідних держав-учасниць 
протягом шести місяців після отримання державою-адресатом первісного повідомлен-
ня, будь-яка з цих держав має право передати це питання в Комітет, сповістивши про 
це Комітет та іншу державу;

с) Комітет розглядає питання, передане йому згідно з цією статтею, лише після 
того, як він упевниться, що всі доступні внутрішні заходи були вжиті й вичерпані в 
даному випадку відповідно до загальновизнаних принципів міжнародного права. Це 
правило не діє в тих випадках, коли застосування цих заходів невиправдано затягуєть-
ся та навряд чи надасть ефективну допомогу особі, яка є жертвою порушення цієї 
Конвенції;

d) під час розгляду повідомлень за цією статтею Комітет проводить закриті засі-
дання;

е) з додержанням положень підпункту «с» Комітет надає добрі послуги відповід-
ним державам-учасницям з метою дружнього вирішення спору на підставі поваги 
зобов’язань, передбачених у цій Конвенції. З цієї метою Комітет може при необхідності 
заснувати спеціальну погоджувальну комісію;

f) з будь-якого переданого йому згідно з цією статтею питання Комітет може 
закликати відповідні держави-учасниці, згадані в пункті «b», подати будь-яку інфор-
мацію, що стосується справи;

g) відповідні держави-учасниці, згадані в підпункті «b», мають право бути пред-
ставленими при розгляді питання в Комітет й робити усні і/чи письмові заяви;

h) Комітет протягом дванадцяти місяців від дня отримання повідомлення згідно 
з підпунктом «b» сповіщає:

i) якщо досягається рішення в рамках положень підпункту «е», то Комітет обме-
жується в своєму повідомленні коротким викладом фактів і досягнутого рішення;

ii) якщо рішення в рамках положень підпункту «е» не досягнуто, то Комітет обме-
жується в своєму повідомленні коротким викладом фактів; письмові заяви і записки ус-
них заяв, поданих відповідними державами-учасницями, додаються до повідомлення.

З кожного питання повідомлення Комітету направляються відповідним державам-
учасницям.

2. Положення цієї статті набирають чинності, коли п’ять держ ав-учасниць цієї 
Конвенції зроблять заяви відповідно до пункту 1 цієї статті. Такі заяви здаються де-
ржавами-учасницями на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних 
Націй, який направляє їх екземпляри іншим державам-учасницям. Заява може бути 
в будь-який час відкликана шляхом повідомлення Генерального секретаря. Таке від-
кликання не повинно завдавати шкоди розгляду будь-якого питання, що є предме-
том повідомлення, уже переданого згідно з цією статтею; ніякі наступні повідомлення 
будь-якої держави-учасниці не приймаються згідно з цією статтею після отримання 
Генеральним секретарем повідомлення про відкликання заяви, якщо відповідна де-
ржава-учасниця не зробила нової заяви.
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Стаття 22

1. Держава-учасниця цієї Конвенції може в будь-який час заявити згідно з цією 
статтею, що вона визнає компетенцію Комітету отримувати і розглядати повідомлення 
осіб, що перебувають під її юрисдикцією, які стверджують, що вони є жертвами пору-
шення державою-учасницею положень Конвенції, або повідомлення такого роду, що 
поступають від їх імені. Комітет не приймає ніяких повідомлень, якщо вони стосують-
ся держави-учасниці, яка не зробила такої заяви.

2. Комітет вважає неприйнятним будь-яке повідомлення згідно з цією статтею, що 
є анонімним або, на його думку, являє собою зловживання правом на подання таких 
повідомлень, або є несумісним з положеннями цієї Конвенції.

3. З урахуванням положень пункту 2 Комітет доводить будь-яке повідомлення, 
подане йому згідно з цією статтею, до відома держави-учасниці цієї Конвенції, яка 
зробила заяву згідно з пунктом 1 і яка нібито порушує ті чи інші положення Конвен-
ції. Протягом шести місяців держава, що отримала повідомлення, подає до Комітету 
письмові пояснення або заяви, що уточнюють питання і письмові пояснення або заяви, 
що уточнюють питання і будь-які заходи, які могли бути вжиті цією державою.

4. Комітет розглядає отримані згідно з цією статтею повідомлення в світлі всієї 
інформації, представленої йому даною особою або від її імені та відповідною держа-
вою-учасницею.

5. Комітет не розглядає ніяких повідомлень від якої-небудь особи згідно з цією 
статтею, якщо він не переконається, що:

а) це ж питання не розглядалося і не розглядається за якою-небудь процедурою 
міжнародного розслідування чи врегулювання;

b) дана особа вичерпала всі наявні внутрішні заходи правового захисту; це пра-
вило не діє у тих випадках, коли застосування цих заходів невиправдано затягує та на-
вряд чи надасть ефективну допомогу особі, яка є жертвою порушення цієї Конвенції.

6. Під час розгляду повідомлень за цією статтею Комітет проводить закриті засі-
дання.

7. Комітет подає свої думки відповідній державі-учасниці та даній особі.
8. Положення цієї статті набирають чинності, коли п’ять держав-учасниць цієї 

Конвенції зроблять заяви відповідно до пункту 1 цієї статті. Такі заяви здаються де-
ржавами-учасницями на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних 
Націй. Заява може бути в будь-який час відкликана шляхом повідомлення Генераль-
ного секретаря. Таке відкликання не повинно завдавати шкоди розгляду будь-якого 
питання, що є предметом повідомлення, уже переданого згідно з цією статтею; ніякі 
наступні повідомлення, що направляються будь-якою особою чи від її імені, не прий-
маються згідно з цією статтею після отримання Генеральним секретарем повідомлення 
про відкликання заяви, якщо відповідна держава-учасниця не зробила нової заяви.

Стаття 23

Члени Комітету і спеціальних погоджувальних комісій, які можуть бути призна-
чені відповідно до підпункту «е» пункту 1 статті 21, мають право на пільги, привілеї 
та імунітети експертів, що діють за завданням Організації Об’єднаних Націй, як це 
передбачено у відповідних розділах Конвенції про привілеї та імунітети Організації 
Об’єднаних Націй.
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Стаття 24

Комітет представляє державам-учасницям і Генеральній Асамблеї ООН річну до-
повідь про свою роботу згідно з цією Конвенцією.

частиНа III

Стаття 25

1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами.
2. Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти здаються на збері-

гання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй.

Стаття 26

Ця Конвенція відкрита для приєднання всіх держав. Приєднання здійснюється 
шляхом здачі на зберігання документа про приєднання Генеральному секретареві Ор-
ганізації Об’єднаних Націй.

Стаття 27

1. Ця Конвенція набирає чинності на тридцятий день після здачі на зберігання 
Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй двадцятої ратифікаційної гра-
моти або документа про приєднання.

2. Для кожної держави, яка ратифікує цю Конвенцію або приєднається до неї після 
здачі на зберігання двадцятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання, 
ця Конвенція набирає чинності на тридцятий день після здачі на зберігання її власної 
ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 28

1. Будь-яка держава під час підписання чи ратифікації цієї Конвенції або приєд-
нання до неї може заявити про те, що вона не визнає компетенцію Комітету, визначену 
в статті 20.

2. Будь-яка держава-учасниця, що зробила застереження згідно з пунктом 1 цієї 
статті, може в будь-який час зняти своє застереження, сповістивши про це Генераль-
ного секретаря Організації Об’єднаних Націй.

Стаття 29

1. Будь-яка держава-учасниця цієї Конвенції може запропонувати поправку і по-
дати її Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй. Генеральний секретар 
направляє таку поправку державам-учасницям з проханням повідомити йому, чи вис-
ловлюються вони за скликання конференції держав-учасниць з метою розгляду цієї 
пропозиції і проведення по ній голосування. Якщо протягом чотирьох місяців з дати 
направлення такого листа принаймні одна третина держав-учасниць висловиться за 
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таку конференцію, Генеральний секретар скликає конференцію під егідою Організації 
Об’єднаних Націй. Будь-яка поправка, прийнята більшістю держав-учасниць, присут-
ніх і голосуючих на цій конференції, направляється Генеральним секретарем всім де-
ржавам-учасницям, на затвердження.

2. Поправка, прийнята згідно з пунктом 1 цієї статті, набирає чинності після 
того, як дві третини держав-учасниць цієї Конвенції повідомлять Генеральному 
секретареві про прийняття ними даної поправки згідно зі своїми конституційними 
процедурами.

3. Коли поправки набирають чинності, вони стають обов’язковими для тих 
держав-учасниць, які їх прийняли, а для інших держав-учасниць залишаються 
обов’язковими ті положення цієї Конвенції і будь-які попередні поправки, які були 
ними прийняті.

Стаття 30

1. Будь-який спір між двома або кількома державами-учасницями щодо тлумачен-
ня або застосування цієї Конвенції, який не може бути вирішено шляхом переговорів, 
передається на прохання однієї із сторін на арбітраж. Якщо протягом шести місяців з 
дати подання прохання про арбітраж сторонам не вдалося досягти згоди щодо органі-
зації арбітражу, на прохання будь-якої із сторін спір може бути переданий в Міжна-
родний Суд згідно зі Статутом Суду.

2. Кожна держава під час підписання чи ратифікації цієї Конвенції або при при-
єднанні до неї може заявити про те, що вона не вважає себе зв’язаною зобов’язаннями, 
положеннями пункту 1 цієї статті. Інші держави-учасниці не будуть зв’язані положен-
нями пункту 1 цієї статті щодо будь-якої держави-учасниці, яка зробила таке застере-
ження.

3. Будь-яка держава-учасниця, яка зробила застереження згідно з пунктом 2 цієї 
статті, може в будь-який час зняти своє застереження, сповістивши про це Генераль-
ного секретаря Організації Об’єднаних Націй.

Стаття 31

1. Будь-яка держава-учасниця може денонсувати цю Конвенцію шляхом письмо-
вого повідомлення Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. Денонсація 
набирає чинності через рік після отримання повідомлення Генеральним секретарем.

2. Така денонсація не звільняє державу-учасницю від її зобов’язань за цією Кон-
венцією за будь-які дії чи упущення, що мали місце до дати набрання чинності денон-
сацією, і денонсація не завдає ніякої шкоди триваючому розгляду будь-якого питання, 
яке вже розглядалося Комітетом до дати набрання денонсацією чинності.

3. Після дати набрання денонсацією чинності для якої-небудь держави-учасниці 
Комітет не розпочинає розгляд нових питань, що стосуються даної держави.

Стаття 32

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє всім державам-
членам ООН та всім іншим державам, що підписали цю Конвенцію або приєдналися 
до неї, відомості про:
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а) підписання, ратифікацію і приєднання відповідно до статей 25 і 26;
b) дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до статті 27 та дату набран-

ня чинності будь-яких поправок відповідно до статті 29;
с) денонсації відповідно до статті 31.

Стаття 33

1. Ця Конвенція, англійський, арабський, іспанський, китайський, російський і 
французький тексти якої є автентичними, здається на зберігання Генеральному секре-
тареві Організації Об’єднаних Націй.

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй направляє завірені примір-
ники цієї Конвенції всім державам.

Док. ООН А/RES/39/46
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ВВЕдЕНиЕ

1. Настоящий доклад представлен в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конвен-
ции, которая вступила в силу в отношении Украины 24 февраля 1987 года.

2. Настоящий доклад составлен в соответствии с общими руководящими принци-
пами, касающимися формы и содержания докладов, которые должны представляться 
государствами-участниками в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конвенции настоя-
щий доклад охватывает период 2000-2003 годов.

3. Доклад был подготовлен с учетом рекомендаций Комитета против пыток от-
носительно четвертого доклада Украины об исполнении Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, на основании информации, полученной от: Министерства юстиции Ук-
раины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства труда и социальной 
политики Украины, Министерства обороны Украины, Министерства иностранных 
дел Украины, Министерства Украины по делам семьи, детей и молодежи, Службы 
безопасности Украины, Государственного департамента Украины по вопросам испол-
нения наказаний, Государственного комитета Украины по делам национальностей и 
миграции, Государственного департамента Украины по делам охраны государственной 
границы Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Генераль-
ной прокуратуры Украины, Верховного Суда Украины и Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека.

4. Украина неукоснительно придерживается политики приоритета интересов лич-
ности над общественными интересами, постоянно работает над созданием всеобщей 
правовой системы по вопросам защиты прав человека. Исполнение общепризнанных 
норм международного права, в том числе путем исполнения взятых на себя обяза-
тельств по международным договорам, является важным направлением в осуществле-
нии государственной политики.

5. На протяжении отчетного периода, серьезные изменения претерпела уголовно- 
исполнительная политика государства. Вступивший в силу 1 сентября 2001 года Уго-
ловный кодекс Украины предусматривает ряд наказаний, альтернативных лишению 
свободы (арест, ограничение свободы, общественные работы). Значительно расширен 
перечень обстоятельств, которые исключают противоправность деяния по сравнению 
с Уголовным кодексом Украины 1960 года, впервые включен как самостоятельный раз-
дел об освобождении от уголовной ответственности.

6. 1 января 2004 года вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс Украины. 
Все статьи кодекса направлены на гуманизацию и демократизацию исполнения и от-
бывания наказаний.

7. В своей деятельности органы и учреждения исполнения наказаний руководству-
ются следующими основными нормативными документами:

– Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (Верховная Рада 
Украины  приняла  Закон  о  ратификации  Конвенции  17  июля  1997  года  и  на  данный 
момент все Протоколы к ней также ратифицированы);

– Европейской Конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания (ратифицирована Верховной Радой Укра-
ины 24 января 1997 года);
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– Конвенцией о передаче осужденных лиц (ратифицирована Верховной Радой Украины 
22 сентября 1995 года, приобрела силу для Украины 1 января 1996 года);

– Европейской  Конвенцией  о  выдаче  (ратифицирована  Верховной  Радой  Украины  11 
марта 1998 года, приобрела силу для Украины 9 июня 1998 года);

– Венской Конвенцией о консульских отношениях (ратифицирована ВР СССР 23 марта 
1989 года, приобрела силу 27 мая 1989 года).

– Конвенцией по надзору за условно осужденными или условно освобожденными пра-
вонарушителями, 1964 года (ратифицирована Верховной Радой Украины 22 сентября 
1995 года) и др.

8. В своей деятельности уголовно-исполнительная система руководствуется также 
Европейскими тюремными правилами, в которых изложены приоритеты, принципы и 
стандарты, широко применяемые во всем мире.

9. Проведенная на протяжении последних лет последовательная реформа уголовно-
исполнительной системы позволила сделать ряд существенных шагов по гуманизации 
отбывания уголовных наказаний, укреплению законности, стабилизации обстановки 
в местах лишения свободы.

10. К сожалению, действующее законодательство и судебная практика все еще ори-
ентируются на преимущественное назначение наказаний в виде лишения свободы. 
Такая практика значительно обостряет проблемы размещения, трудоустройства и со-
здания необходимых условий содержания осужденных и заключенных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

11. С целью их преодоления создаются и вводятся дополнительные места в следс-
твенных изоляторах и колониях, а также перепрофилируются четыре ЛТП в исправи-
тельно-трудовые учреждения. Дальнейшее реформирование уголовно-исполнительной 
системы направлено, прежде всего, на социальную переориентацию системы исполне-
ния уголовных наказаний с учетом международного опыта, принципов гуманизма, за-
конности, демократизма, справедливости, дифференцированного и индивидуального 
воспитательного воздействия на осужденного.

12. С целью обеспечения своевременного предотвращения распространения ин-
фекционных заболеваний все осужденные и заключенные проходят обязательный ме-
дицинский осмотр. Работниками коммунально-бытовых служб, медицинским персо-
налом, дежурными сменами осуществляется постоянный контроль за своевременным 
и качественным приготовлением пищи для осужденных, полным вложением в котлы 
продуктов предусмотренных соответствующими нормами, соблюдением правил сани-
тарии и гигиены.

13. В исправительно-трудовых учреждениях созданы комнаты для осуществления 
религиозно-культовых обрядов, периодически организовываются встречи со служите-
лями культа.

14. Кроме того, отменена сложная прежняя номерная система кодификации уч-
реждений исполнения наказаний и введены новые названия колоний по признаку их 
дислокации. Планомерно осуществляются и другие мероприятия по улучшению ком-
мунально-бытового обеспечения, медицинского обслуживания, питания, устройства 
на работу заключенных и осужденных, выполнению рекомендаций экспертов Совета 
Европы.

15. Работа по приведению условий содержания заключенных и осужденных в со-
ответствие с международными требованиями, а также соблюдение основных поло-
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жений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, на основании информации продолжа-
ются и находятся на постоянном контроле у руководства Департамента исполнения 
наказаний.

16. 22 мая 2003 года проект Уголовно-процессуального кодекса Украины был при-
нят Верховной Радой Украины в первом чтении. В настоящий момент указанный про-
ект находится на подготовке ко второму чтению.

I. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ 
ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО 
ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

17. В духе Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания сформулирована статья 28 Основ-
ного Закона Украины:

 «Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвержен 
пытке, жестокому, нечеловеческому или такому, что унижает его достоинство, обраще-
нию или наказанию».

18. Эта конституционная гарантия, которая прямо вытекает из положений ста-
тьи 2 Конвенции, является нормой прямого действия и необходимой предпосыл-
кой для дальнейшего детального ее закрепления в иных нормах законодательства 
Украины.

19. Новым Уголовным кодексом Украины, вступившим в силу 1 сентября 2001 
года, предусмотрена ответственность за пытки против личности (статья 127). В дис-
позиции указанной статьи определено понятие «пытки» как умышленное причине-
ние сильной физической боли или физического либо морального страдания путем 
нанесения побоев, мучения либо иных насильственных действий с целью прину-
дить потерпевшего или другое лицо совершить действие которое противоречит их 
воле.

20. Статья 127 предусматривает санкции за этот вид преступления в виде лишения 
свободы сроком от трех до пяти лет и от пяти до десяти лет за совершение таких же 
действий повторно или по предварительному сговору группой лиц. Судами Украины 
в 2002 году вынесено 13 обвинительных приговоров в отношении лиц, совершивших 
преступления, предусмотренных статьей 127 Уголовного кодекса, а за первое полугодие 
2003 года – 8 обвинительных приговоров.

21. В связи с вступлением в силу закона «О судоустройстве Украины» от 7 фев-
раля 2002 года, путем внесения изменений в действующие процессуальные кодексы 
и иные законы Украины, был изменен порядок избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Эта мера пресечения применяется только по решению суда, 
которое может быть обжаловано вышестоящим судом. Кроме того, в соответствии 
с частью 2 статьи 2 Конвенции положениями Конституции Украины (ст. 64) пре-
дусмотрено, что ряд прав и свобод человека, в том числе указанные выше, не могут 
быть ограничены ни при каких обстоятельствах, даже в условиях военного или 
чрезвычайного положения.
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II. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК�

Пункт 56 a)

22. Действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством 
предусмотрены мероприятия по выявлению и расследованию фактов применения 
пыток во время осуществления дознания и досудебного следствия. За применение 
пыток в Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность для неслужеб-
ных лиц по статьям 126 («Побои и истязания») и 127 («Пытки»). Работники право-
охранительных органов за совершение таких действий привлекаются к уголовной 
ответственности по статьям, которые предусматривают ответственность за совер-
шение служебных преступлений (статья 365 «Превышение власти или служебных 
полномочий» и другими).

23. Органы прокуратуры Украины в случае поступления информации о фактах 
пыток и жесткого обращения совершают предусмотренные действующим законода-
тельством мероприятия по привлечению виновных к ответственности, включая уго-
ловную. Уголовным кодексом Украины предусмотрена уголовная ответственность за 
принуждение давать показания при допросе путем незаконных действий, в том числе, 
с применением насилия или издевательства (статья 373). Досудебное следствие по уго-
ловным делам о таких преступлениях согласно статье 112 Уголовно-процессуального 
кодекса Украины проводится следователями прокуратуры.

Пункт 56 b)

24. 13 сентября 2001 года Указом Президента Украины № 836 образован новый ор-
ган исполнительной власти – Государственный комитет Украины по делам националь-
ностей и миграции, основной функции которого является реализация государственной 
политики в сфере миграции, беженцев, межнациональных отношений и депортиро-
ванных.

25. 21 июня 2002 года принят в новой редакции Закон Украины «Про беженцев», 
который полностью соответствует требованиям Конвенции о статусе беженцев 1951 го-
да и Протокола к Конвенции. Соответственно с законом «О присоединении Украины 
к Конвенции о статусе беженцев и Протокол о статусе беженцев» 10 января 2002 года 
Украина стала участником этих международных договоров.

26. В Одесской области образован региональный пункт временного размещения 
беженцев в на 50 мест. Решается вопрос относительно расширения и образования та-
кого же пункта в Киевской области.

Пункт 56 с)

27. Согласно статье 3 закона «О беженцах», беженца запрещается высылать или 
принудительно возвращать в страну с которой он прибыл и где его жизни или свободе 
угрожает опасность. Такими же правами пользуются лица, относительно которых ре-
шается вопрос о предоставлении им статуса беженца и лица, которые обжалуют в суде 
отказ (лишение) им в статусе беженца.
1 Комитет против пыток о его двадцать седьмой и двадцать восьмой сессиях, Официальные отчеты Гене-
ральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 44 (А/57/44), пункты 54-58.
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28. Генеральная прокуратура Украины в пределах своей компетенции решает воп-
росы экстрадиции в полном соответствии с нормами действующих для Украины меж-
дународных договоров, которые являются частью национального законодательства.

Пункт 56 е) и h)

29. Строгое соблюдение всех обязательств Украины перед международной обще-
ственностью, прежде всего, в сфере обеспечения прав человека, является важной пред-
посылкой ее интеграции в европейские и трансатлантические структуры.

30. Данное указание регламентирует проведение целого комплекса организацион-
ных и практических мероприятий, направленных на предупреждение неправомерных 
действий в отношении подозреваемых, в том числе фактов их незаконного задержания 
под видом совершения административных правонарушений, отказа в предоставлении 
возможности получения квалифицированной юридической и медицинской помощи 
или информирования родственников о факте задержания.

31. Особое внимание в указании обращено на предотвращение фактам приме-
нения физического насилия или психологического принуждения по отношению к 
задержанным. С целью их предупреждения руководители подчиненных подразделе-
ний обязаны вместе со специально созданными комиссиями периодически прово-
дить тщательное обследование служебных помещений с целью выявления предме-
тов, которые могут быть использованы для неразрешенных методов дознания. Кроме 
того, личный состав сориентирован на нетерпимое отношение к фактам насилия 
относительно лиц, которые подозреваются в совершении преступлений, для чего 
предусмотрено внедрение корпоративной ответственности в случае выявления таких 
нарушений.

32. Для осуществления постоянного мониторинга результатов соблюдения дис-
циплины и законности среди личного состава подчиненных подразделений и осу-
ществления необходимых мероприятий по их обеспечению в Департаменте уголов-
ного розыска Министерства внутренних дел Украины определен сотрудник, кото-
рый для исполнения вышеуказанного освобожден от выполнения других служебных 
обязанностей.

33. Руководством Департамента уголовного розыска внимательно проанализирова-
ны причины, которые приводят к подобным нарушениям, и условия, которые этому 
благоприятствуют. Активно проводятся необходимые организационные и практичес-
кие мероприятия по их устранению.

34. Вместе с тем, факты правонарушений со стороны работников угрозыска име-
ют под собою еще и целый комплекс проблем, связанных со сложными условиями их 
службы и слабой социальной защитой, которые часто являются причиной высокого 
нравственно-психологического напряжения и связанных с этим отрицательных про-
явлений.

35. Исходя из этого, решение вопроса предотвращения фактов нарушения конс-
титуционных прав граждан, которые подозреваются в совершении противоправных 
действий, требует проведения комплекса организационных и практических меропри-
ятий, направленных на укрепление кадрового потенциала службы путем привлечения 
опытных специалистов с высокими нравственно-психологическими и профессиональ-
ными качествами, обеспечении надлежащих условий их работы и материального обес-
печения.
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Пункт 57 а)

36. Изучение проблемных вопросов и рекомендаций Комитета против пыток и ста-
тистической отчетности органов прокуратуры, Министерства внутренних дел Украины 
и Государственного департамента Украины по вопросам выполнения наказаний свиде-
тельствует, что выводы экспертов Комитета по поводу применения пыток базируются 
на данных прошлых лет.

37. Выводы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отно-
сительно регулярного применения истязания и пыток в отношении 30% заключенных 
не являются убедительными, поскольку не представлены конкретные факты наруше-
ния прав заключенных и не указано, на основании каких данных и критериев сделан 
этот вывод.

38. Существующей в Украине статистической отчетностью освещение таких вопро-
сов не предусмотрено. Поэтому ссылка Комитета против пыток на утверждение Упол-
номоченного Верховной Рады Украины по правам человека о том, что в учреждениях 
системы выполнения наказаний 30% заключенных поддаются пытке, не основывается 
на объективных данных.

39. Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного следствия осу-
ществляют органы прокуратуры, что отвечает требованиям Конституции Украины. 
Действующее в Украине уголовное законодательство предусматривает применение к 
любым должностным лицам, которые превышают служебные полномочия, соответс-
твующих мер воздействия, вплоть до лишения свободы и права занимать определен-
ные должности на определенный судом срок.

40. Так, на протяжении 2002 года, 29 работников правоохранительных органов 
осуждены за применение насилия в отношении правонарушителей, подозреваемых, 
обвиняемых в совершении преступлений. Такие телесные повреждения, в большинс-
тве случаев, были причинены при их задержании. В указанных уголовных делах пос-
традавшие не относятся к категории заключенных, а преступные действия к пытке. 
Из органов системы выполнения наказаний в 2002 году в Генеральную прокуратуру 
Украины поступило 801 обращения по поводу нарушения условий и порядка выпол-
нения наказаний и лишь 51 из них – на неразрешенные меры воздействия. За восемь 
месяцев 2003 года поступило 653 обращения, из них 41 – на неразрешенные меры воз-
действия. Все обращения проверенны надлежащим образом, факты, указанные в них 
не подтверждены. Уголовные дела по этим обращениям не возбуждались.

41. Во исполнение положений Конвенции против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в Украине 
организован и осуществляется следующий механизм защиты прав арестованных и 
осужденных. Статья 1 Уголовно – исполнительного кодекса Украины определяет, что 
исполнение наказания не преследует цель нанесения физических страданий или уни-
жения человеческого достоинства.

42. В соответствии со статьей 22 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, ста-
тьей 44 закона Украины «О прокуратуре» и статьей 22 закона Украины «О предвари-
тельном заключении», надзор за соблюдением законов при исполнении приговоров к 
лишению свободы, наказаний без лишения свободы и в следственных изоляторах осу-
ществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему прокурорами. 
При этом постановления и указания прокурора о соблюдении правил отбытия наказа-
ния, принятые исправительно-трудовым законодательством Украины, являются обяза-
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тельными и подлежат немедленному исполнению администрацией исправительно-тру-
довых учреждений и органов, исполняющих приговоры судов без лишения свободы.

43. Согласно закону «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека», в целях обеспечения права осужденных обращаться с заявлениями и жало-
бами к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. В статье 113 
Уголовно-исполнительного кодекса указано, что заявления и жалобы пересмотру не 
подлежат и не позднее суточного срока направляются по принадлежности. То же самое 
в отношении арестованных, содержащихся в следственных изоляторах, предусмотрено 
статьей 13 закона «О предварительном заключении».

44. Статья 21 закона Украины «О предварительном заключении» также предусмат-
ривает дисциплинарную или уголовную ответственность работников уголовно-испол-
нительной системы. Контроль над соблюдением законности в отношении лиц, лишен-
ных свободы, возложен на вышестоящих начальников ответственных должностных 
лиц. К виновным в совершении противоправных действий сотрудникам своевременно 
применяются адекватные меры дисциплинарного характера, а при необходимости уго-
ловного наказания.

45. Так, количество сотрудников уголовно-исполнительной системы, привлечен-
ных к дисциплинарной ответственности за неправомерные действия по отношению к 
арестованным и осужденным, начиная с 1998 года по сентябрь 2003 года, составляет 
4 человека:

– начальник отделения социально-психологической работы Мичуринской исправитель-
ной колонии № 57 Донецкой области майор внутренней службы В.А. Дорофеев в марте 
1998 года незаконно изменил условия содержания осужденного, который содержался 
без достаточных оснований в штрафном изоляторе;

– начальник  отделения  социально-психологической  исправительной  колонии № 112 
Тернопольской области майор внутренней службы С.В. Олейник 20 октября 1998 года 
незаконно поместил осужденного в штрафной изолятор;

– начальник отделения социально-психологической работы Копычинской исправитель-
ной колонии №112 Тернопольской области лейтенант внутренней службы М.М. Васи-
левский 17 октября 1998 года незаконно поместил осужденного в штрафной изолятор.

Вышеперечисленным сотрудникам объявлен выговор.

46. В 2000 году к дисциплинарной ответственности привлечен один работник уго-
ловно-исполнительской системы – младший инспектор отдела надзора и безопаснос-
ти Устиновской исправительной колонии № 37 Кировоградской области прапорщик 
внутренней службы А.О. Винник, который в январе 2000 года во время несения служ-
бы неправомерно применил к осужденному физическую силу, за что был уволен из 
органов уголовно-исполнительной системы.

47. В 1998 году к уголовной ответственности привлечено 3 бывших работника опе-
ративного отдела Дергачевской исправительной колонии №109 Харьковской области 
Л.П. Лобанов, Е.О. Терехов, И.В. Чуваков, по части 1 статьи 166, части 3 статьи 166, и 
части 1 статьи 172 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномо-
чий) за то, что в октябре 1996 года при исполнении служебных обязанностей нанесли 
тяжкие телесные повреждения осужденному, от которых осужденный умер.
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48. За это же время ни один сотрудник уголовно-исполнительной системы по ста-
тье 373 Уголовного кодекса Украины (принуждение к даче показаний) к уголовной 
ответственности не привлекался.

49. Во время последнего визита делегации Европейского комитета против пыток в 
Украину (ноябрь – декабрь 2002 года), не было зафиксировано ни единого случая за-
явлений или жалоб со стороны осужденных на предмет пыток, иных случаев насилия 
или негуманного обращения.

Пункт 57 b)

50. В выводах Комитета против пыток идет речь о принудительной депортации 
четырёх узбекских граждан – членов узбекской оппозиции, то есть фактически имела 
место их экстрадиция (выдача), которая проводилась следующим образом.

51. Прокуратура Республики Узбекистан 16 марта 1999 года, на основании статей 
4-6 Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, 
семейных и уголовных делах 1993 года, обратилась в Генеральную прокуратуру Украи-
ны с запросами о предоставлении правовой помощи в уголовном деле № 20/1184, кото-
рое находилось в производстве Следственного управления Министерства внутренних 
дел Узбекистана.

52. В указанных запросах поставлен вопрос о выдаче правоохранительным органам 
этой страны граждан Узбекистана Ю.П. Рузимуродова, Н.М. Шарипова, М.М. Бегжа-
нова и К. Дийорова. Из представленных документов выяснилось, что эти граждане 
разыскивались узбекскими правоохранительными органами за совершение преступле-
ний, предусмотренных пунктами а) и b) части 3 статьи 155, части 1 статьи 158, и час-
ти 4 статьи 159 Уголовного кодекса Узбекистана (терроризм, посягательство на жизнь 
Президента Республики Узбекистан, посягательство на конституционный порядок го-
сударства). К запросам были приобщены надлежащим образом санкционированные 
постановления об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания 
под стражей.

53. На время рассмотрения в Генеральной прокуратуре Украины этих ходатайств 
указанные лица были уже задержаны и находились в изоляторе временного содержа-
ния Главного Управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве.

54. При изучении полученных от Прокуратуры Узбекистана материалов и по ре-
зультатам проверки, проведенной Министерством внутренних дел Украины, обстоя-
тельств, которые бы делали невозможной выдачу задержанных узбекских граждан, не 
установлено. Поэтому на основании статьи 56 Минской Конвенции, которая обязывает 
сторону по требованию другой сторону выдавать лиц, пребывающих на их территории, 
для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в испол-
нение, запросы Прокуратуры Республики Узбекистан были удовлетворены Генераль-
ной прокуратурой Украины.

55. Организация передачи указанных граждан правоохранительным органам Узбе-
кистана поручалась Министерству внутренних дел Украины, по сообщению которого 
18 марта 1999 года в аэропорту Борисполь эти лица переданы представителям правоох-
ранительных органов Узбекистана и в тот же день авиарейсом Киев – Ташкент отбыли 
в Узбекистан.

56. Во время принятия решения о выдаче этих лиц, данных которые свидетельс-
твовали бы о наличии реальной угрозы применения к ним истязаний, не было.
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57. Таким образом, решение вопроса относительно выдачи правоохранительным 
органам Узбекистана граждан этого государства Ю.П. Рузимуродова, Н.М. Шарипо-
ва, М.М. Бегжанова и К. Дийорова. Генеральной прокуратурой Украины принято в 
полном соответствии с Минской Конвенцией и национальным законодательством 
Украины.

Пункт 57 с)

58. Указом Президента Украины № 561 от 26 ноября 1993 года образован Координа-
ционный комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который 
осуществляет свою деятельность и сегодня. Персональный состав Координационного 
комитета утверждается указами Президента, и за все время его функционирования 
судьи в состав указанного комитета ни разу не входили.

59. На областном и районном уровнях таких координационных комитетов не су-
ществует. В соответствии с действующим законодательством координацию деятельнос-
ти правоохранительных органов по борьбе с преступностью на этих уровнях осущест-
вляют органы прокуратуры на основе положения, одобренного 17 июля 2000 года Ко-
ординационным комитетом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 
при Президенте Украины.

60. Указанным положением предусмотрено что правоохранительные органы могут 
взаимодействовать с судами в таких согласованных формах:

– обмена информацией относительно состояния преступности и судебной практики и, 
по взаимному согласию, проведение общей аналитической работы;

– совместной работы по подготовке нормативных актов относительно борьбы с преступ-
ностью;

– проведения общих семинаров и конференций, участия соответствующих специалис-
тов в работе по повышению квалификации работников правоохранительных и судеб-
ных органов.

61. При этом особо отмечается то, что такое взаимодействие осуществляется на ос-
нове соблюдения принципа независимости судебных органов.

Пункт 57 d)

62. В национальном уголовном законодательстве на данный момент отсутствуют 
какие-либо нормы, которые бы разрешали признавать виновными лиц совершивших 
преступления лишь на основании признания ими вины. Статья 22 Уголовно-процес-
суального кодекса Украины прямо запрещает добиваться показаний путем насилия, 
угроз и других незаконных действий, а в соответствии со статьями 43 и 263 кодекса, 
обвиняемый (подсудимый) вообще вправе отказаться давать показания.

63. Согласно со статьей 67 кодекса никакие доказательства, в том числе признание 
вины, для суда, прокурора, следователя и лица, которое проводит дознание, не имеют 
заведомо установленной силы.

64. Для того, чтобы доказать вину подсудимого, суд обязан исследовать и указать 
в приговоре другие доказательства, иначе в случае обжалования приговора, который 
базируется лишь на признании вины, он будет отменен судебной инстанцией высше-
го уровня, поскольку статья 323 Уголовно-процессуального кодекса требует от судов 
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всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела в их 
совокупности.

65. Утверждение о многочисленности случаев осуждения на основании признания 
вины не подтверждено конкретными фактами, а в случае их выявления органы проку-
ратуры инициируют вопрос о пересмотре таких приговоров.

66. Оценка работы следователей не зависит от такого фактора, как количество рас-
крытых преступлений, и ни закон, ни практика не побуждают их добиваться призна-
ния задержанных или подозреваемых.

67. В Государственном следственном управлении Министерства внутренних дел от-
сутствует статистика осуждения на основе признаний. Кроме того, согласно статье 124 
Конституции, правосудие в Украине осуществляется исключительно судами, именно 
суды дают оценку собранным доказательствам по уголовному делу.

68. Утверждение об оценке работы следователей по количеству раскрытых преступ-
лений которое якобы может стимулировать применение пыток и жестокого обращения 
к задержанным или подозреваемым с целью принуждения к «признанию» не соответс-
твует действительности. Данный критерий не используется, и никогда не использовал-
ся, при оценке работы следственных подразделений.

Пункт 57 е)

69. В случае поступления таких сообщений органами дознания, досудебного следс-
твия проводятся соответствующие мероприятия для проведения оперативных, объек-
тивных и исчерпывающих расследований по фактам утверждений о совершении по-
добных действий с целью судебного преследования и наказания виновных. Во всех 
случаях обеспечивается их полная, всесторонняя и объективная проверка в соответс-
твии с требованиями действующего законодательства.

70. При поступлении таких сообщений во время судебного рассмотрения дел, госу-
дарственные обвинители сами инициируют такие расследования, содействуя обеспече-
нию объективности судебного следствия и законности судебного решения.

Пункт 57 f )

71. Утверждение о неинформировании родственников не соответствуют действи-
тельности, поскольку законодательством Украины четко оговорено право задержанно-
го на доступ к адвокату и порядок информирования родственников о его задержании. 
Так, в соответствии со статьей 29 Конституции, каждому арестованному или задер-
жанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах ареста или задержания, 
разъяснены его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать 
себя лично и пользоваться правовой помощью защитника. Об аресте или задержании 
человека должно быть немедленно сообщено родственникам арестованного или задер-
жанного.

72. Отмечаем, что доводы Комитета против пыток по поводу полученной информа-
ции о том, что родственники и адвокаты информируются об аресте лица лишь после 
того, как это лицо переводится из отделения милиции в следственный изолятор (в 
основном, не менее двух недель) возможно касаются каких-то конкретных случаев, ко-
торые в то же время не приведены, и комментировать такие случаи нет возможности.

73. Согласно статье 21 Уголовно-процессуального кодекса подозреваемому, обвиня-
емому и подсудимому обеспечивается право на защиту. Лицо, проводящее дознание, 
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следователь, прокурор, судья и суд обязаны до первого допроса подозреваемого, об-
виняемого и подсудимого разъяснять им право иметь защитника и составить об этом 
протокол.

74. Вместе с тем следует отметить, что в соответствии со статьей 161 Уголовно-про-
цессуального кодекса, об аресте подозреваемого или обвиненного и его месте пребыва-
ния следователь обязан сообщить его/ее жене/мужу или другому родственнику, а также 
известить по месту работы. Если обвиняемый является иностранным гражданином, то 
постановление об аресте направляется в Министерство иностранных дел Украины.

75. Часть 5 статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает четкое пра-
вило о том, что при задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, ор-
ган дознания немедленно оповещает одного из его родственников. Согласно статье 106 
Уголовно-процессуального кодекса, о каждом случае задержания лица, подозреваемого 
в совершении преступления, составляется протокол с указанием оснований, мотивов, 
дня, времени, года, месяца, места задержания, объяснений задержанного, времени со-
ставления протокола, разъяснении подозреваемому права иметь свидание с защитни-
ком с момента задержания. Протокол подписывается лицом, которое его составило, и 
задержанным. Копия протокола с перечнем прав и обязанностей немедленно вручается 
задержанному и направляется прокурору. О задержании лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, немедленно сообщается одному из его родственников.

76. Необоснованно также считать, что в действующем законодательстве нет нор-
мативных положений о том, с какого момента задержанный может осуществить свое 
право на защиту, медицинское обслуживание и на информирование членов семьи о 
его задержании.

77. В соответствии со статьей 43 Уголовно-процессуального кодекса лицо, задержан-
ное по подозрению в совершении преступления, а также лицо, которому избрана мера 
пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, 
признается подозреваемым. Подозреваемый имеет право: знать, в чем подозревается; 
давать показания или отказаться давать показания и отвечать на вопросы; иметь за-
щитника и свидание с ним до первого допроса; предоставлять доказательства; заявлять 
ходатайства и отводы; требовать проверки судом или прокурором правомерности задер-
жания; подавать жалобы на действия и решения лица, проводящего оперативно-розыс-
кные действия и дознание, следователя и прокурора, а при наличии соответствующих 
оснований – на обеспечение безопасности. О разъяснении прав подозреваемому отме-
чается в протоколе задержания или постановлении об избрании меры пресечения.

78. Статьей 43 Уголовно-процессуального кодекса определено право подозреваемо-
го на защитника и свидание с ним до первого допроса. Поскольку подозреваемым 
признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления и лицо, в 
отношении которого избрана мера пресечения до вынесения постановления о привле-
чении его в качестве обвиняемого, право на участие в деле адвоката предусмотрено 
сразу же с момента задержания.

79. Часть 2 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что если 
подозреваемый был задержан или ему была избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей, его допрос проводится немедленно, а при невозможности немедленного 
допроса – не позднее 24 часов после задержания. При допросе такого подозреваемого 
присутствие защитника обязательно, за исключением случаев, когда подозреваемый 
отказывается от него и его отказ принят.

80. Статьи 44-48 Уголовно-процессуального кодекса определяют права и обязаннос-
ти защитника, порядок его приглашения и назначения. Этими статьями в частности 
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предусмотрено, что защитник допускается к участию в деле на любой стадии процесса, 
и с момента допуска к участию в деле он имеет право, до первого допроса подозреваемо-
го или обвиняемого, иметь с ним конфиденциальное свидание, а после первого допро-
са – такие же свидания без ограничения их количества и продолжительности.

Пункт 57 g)

81. Сроки содержания под стражей, порядок их исчисления и продления установ-
лены статьей 156 Уголовно-процессуального кодекса. Этой нормой закона предусмот-
рено, что общий срок содержания лица под стражей не должен превышать двух ме-
сяцев. Лишь в случаях, если в этот срок расследование дела закончить невозможно, а 
оснований для отмены или изменения предупредительной меры на более мягкую нет, 
он может быть продолжен:

– до 4 месяцев – по представлению, согласованному с прокурором, который осуществля-
ет надзор за соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия, или 
самого прокурора, судьей того суда, который вынес постановление о применении меры 
пресечения;

– до 9 месяцев – по представлению, согласованному с заместителем Генерального про-
курора Украины, прокурором Автономной Республики Крым, области, городов Киева 
и Севастополя и приравненных к ним прокуроров, или этих прокуроров по делам о 
тяжких и особо тяжких преступлениях, судьей апелляционного суда;

– до 18 месяцев – по представлению, согласованному с Генеральным прокурором Укра-
ины, его заместителем, или этих прокуроров в особо сложных делах об особо тяжких 
преступлениях, судьей Верховного Суда Украины.

82. Относительно административного задержания сроком до 15 суток следует заме-
тить, что в этом случае речь идет о применении административного взыскания – ад-
министративного ареста, который накладывается исключительно судом за совершение 
отдельных видов административных правонарушений в порядке, определенном Ко-
дексом Украины об административных правонарушениях. Таким образом, указанный 
порядок применения административного ареста не нарушает международно-правовых 
конвенций относительно прав и свобод человека и гражданина.

83. Задержание на срок до 30 суток лиц, которые подозреваются в занятии бродяж-
ничеством, проводится в административном порядке работниками милиции с санк-
ции прокурора в соответствии со статьей 11 закона «О милиции».

84. Такой порядок не противоречит пункту 1 е) статьи 5 Европейской конвенции 
о защите прав и основных свобод человека. Тем не менее, учитывая положение пун-
кта 4 этой же статьи, а также статьи 29 Конституции Украины, предлагается внести 
соответствующие изменения в действующее законодательство Украины, которые бы 
предусматривали право на судебную проверку законности задержания лиц за бродяж-
ничество.

Пункт 57 i)

85. Согласно информации, полученной от прокуратур областей Украины, органами 
внутренних дел на протяжении 2001-2002 годов возбуждено свыше 130 уголовных дел 
о преступлениях, совершенных относительно журналистов. Однако, оснований, свя-
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зывать их совершение с журналистской деятельностью пострадавших, нет. Это такие 
преступления, как кражи личного имущества пострадавших (около 50), грабежи (око-
ло 30), хулиганские действия (около 20), кражи имущества из помещений редакций и 
типографий (около 10), разбойные нападения (около 10) и прочие преступления, среди 
которых дорожно-транспортные происшествия, уничтожение и повреждение имущес-
тва, причинение телесных повреждений.

86. Из общего количества этих уголовных дел около 10 закрыто по разным основа-
ниям, свыше 60 направлено в суд для рассмотрения по сути (в подавляющем большинс-
тве этих дел судами вынесены обвинительные приговоры), все другие дела находятся 
в производстве следственных подразделений органов внутренних дел или следствие 
по ним приостановлено на основаниях, предусмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом Украины.

87. Уголовные дела, которые находятся в производстве, приостановленные и закры-
тые, в 2003 году изучались в Генеральной прокуратуре Украины для проверки состоя-
ния их расследования и законности принятых по ним решений.

88. Фактов угроз и преследований, включая жестокое обращение, жертвами ко-
торых являются независимые журналисты или прочие лица, свидетельствовавших о 
злоупотреблениях должностных лиц, органами прокуратуры в 2002 году не выявлено. 
Поскольку Комитетом против пыток не было изложено конкретных сообщений от-
носительно угроз и преследований, привести аргументы, объясняющие тот или иной 
случай, не представляется возможным.

89. В Генеральную прокуратуру Украины в июле 2002 года поступили два заявле-
ния от редактора газеты «Грани» В.В. Воротникова, в которых автор сообщал о яко-
бы преступных, по его мнению, действиях отдельных работников Совета националь-
ной безопасности и обороны Украины, а также просил обеспечить его безопасность. 
По результатам проверки этих заявлений, в том числе, утверждений В.В. Воротникова, 
относительно отсутствия реагирования правоохранительных органов Украины на его 
обращение о помощи, было установлено, что они не соответствуют действительности. 
В своем собственноручном заявлении В.В. Воротников указал, что угрозы его жизни, 
здоровью и безопасности не существует, и предоставления защиты он не требует. 23 ав-
густа 2002 года в возбуждении уголовного дела по материалам проверки обращений 
В.В. Воротникова было отказано на основании пункта 2 статьи 6 Уголовно-процессу-
ального кодекса Украины.

Пункт 57 j)

90. За последние 10 лет преступность в Украине уменьшилась, но тем не менее, 
остается довольно высокой. Поэтому, несмотря на принятые меры относительно рас-
ширения жилых помещений в следственных изоляторах и тюрьмах, с превышением 
установленной действующим законодательством санитарной нормы (2,5 м2 на челове-
ка) в них все еще держится 5 400 заключенных. Однако это уже вдвое меньшее, чем в 
предыдущие годы.

91. Ускорение решения проблемы надлежащего размещения заключенных, созда-
ние им соответствующих санитарно-гигиенических условий сдерживается, в настоя-
щее время, ограниченными финансово-экономическими возможностями государства. 
За последние годы осуществлено ряд практических мероприятий, в частности принята 
и реализуется государственная программа борьбы с туберкулезом, что позволило су-
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щественно улучшить медицинское обслуживание заключенных, в том числе умень-
шить среди них количество больных туберкулезом.

Пункт 57 k)

92. В последнее время, усиленное внимание уделяется подготовке офицеров пе-
нитенциарной системы младшего звена. Она проводится в Днепродзержинском и 
Белоцерковском училищах. В первом из них проводится подготовка специалистов, 
которые осуществляют функции охраны, работают в следственных изоляторах и с 
несовершеннолетними осужденными. В Белоцерковском училище проводится пер-
вичная подготовка и повышение квалификации младших офицеров, которые осу-
ществляют функции надзора. Создание учебной базы, разработка и апробация про-
грамм обучения, подготовка преподавательского состава Белоцерковского училища 
осуществляется при помощи Швейцарии в рамках общей программы «Учреждение-
модель». При участии специалистов из Швейцарии, начиная с апреля 2002 года, 
проведено пять тренинговых семинаров для преподавательского состава Белоцер-
ковского училища.

93. Во исполнение рекомендаций Комитета против пыток были пересмотрены и 
полностью переработаны программы подготовки персонала в этих учебных заведени-
ях. Большую часть учебного времени отведено на овладение юридическими знаниями, 
вопросам психологической и социальной подготовки и на развитие межличностных 
навыков общения. В программу занятий включено изучение международно-правовых 
актов в контексте обращения с осужденными лицами.

94. Изданные международно-правовые документы Организации Объединенных 
Наций и Совета Европы, регламентирующие правовой статус осужденных к уго-
ловным наказаниям и взаимодействие мирового сообщества в области исполнения 
уголовных наказаний, используются в учебных заведениях при изучении уголовного 
права, теории пенитенциарии, пенитенциарной политики и пенитенциарной сис-
темы Украины, основ международного права, пенитенциарной педагогики, а также 
других дисциплин.

95. С целью повышения профессионального уровня персонала по месту службы, 
в системе служебной подготовки проводятся занятия по изучению международных 
норм по вопросам соблюдения прав человека и обращения с осужденными. Также 
разработаны пособия для сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые 
включают международные нормы по вопросам соблюдения прав человека и обраще-
ния с осужденными: «Оценка, пути дальнейшего реформирования тюремной системы 
Украины» (И.В. Штанько, В.А. Левочкин), «Практическое пособие по эффективному 
применению международных тюремных правил «Как заставить стандарты работать» 
(Донецкий Мемориал) и другие.

Пункт 57 l)

96. Действительно, такое отрицательное явление в вооруженных силах, как «де-
довщина», все еще имеет место, но вследствие постоянных мероприятий постепен-
но преодолевается. В 1999 году было зарегистрировано 312 преступлений о наруше-
нии уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, в 2000 году – 222. 
В 2002 году – 135, что на 8 % меньшее, чем в 2001 году (147).
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97. Анализ правонарушений, связанных с нарушением уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими, которые имели место, свидетельствует про их 
ситуационное возникновение и не имеет оснований для совершения последних в виде 
каких-либо социально-опасных явлений.

98. В целях предупреждения преступлений, связанных с нарушениями уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, проведение организационно-пра-
вовых и профилактических мероприятий по обеспечению конституционных прав и 
свобод каждого военнослужащего является приоритетным направлением в работе ру-
ководящего состава Министерства обороны Украины и Генерального штаба Воору-
женных Сил Украины, видов вооруженных сил Украины, объединений, соединений, 
воинских частей и организаций.

Пункт 58 a)

99. В уголовном процессе само по себе не является доказательством. Обеспечение 
на практике абсолютного уважения к принципу недопустимости признания, полу-
ченного вследствие пыток, есть задачей соблюдения общего принципа законности су-
допроизводства. Такая задача в органах прокуратуры реализуется при осуществлении 
надзора за соблюдением законов органами, которые осуществляют дознание и досудеб-
ное следствие, а также государственными обвинителями при рассмотрении уголовных 
дел судами.

Пункт 58 с)

100. В соответствии со статьей 3 закона Украины «Про беженцев» от 21 июня 
2002 года, беженца запрещено высылать или принудительно возвращать в страну, 
из которой он прибыл и где его жизни или свободе угрожает опасность. Такими же 
правами пользуются лица, относительно которых решается вопрос о присвоении им 
статуса беженца и лица, которые оспаривают в суде отказ (лишение) им в статусе 
беженца.

Пункт 58 e)

101. Считаем, что статья 43-1 Уголовно-процессуального кодекса Украины четко 
определяет, что подозреваемый или обвиняемый имеют право на участие в деле ад-
воката, право иметь защитника и свидание с ним до первого допроса, а также с мо-
мента задержания. Если эта норма закона не выполняется, лицо может обратиться с 
заявлением или сообщением к уполномоченным на решение этого вопроса органам, 
которые должны принять решение в соответствии со статьей 97 Уголовно-процессу-
ального кодекса.

102. Учитывая мировой опыт обеспечения прав лиц, которые привлекаются к уго-
ловной ответственности или подозреваются в совершении преступления, целесооб-
разно было бы дополнить действующий Уголовно-процессуальный кодекс отдельной 
нормой, которой бы определялось, что лицо имеет право получить помощь защитника 
с момента признания лица подозреваемым или предъявления ему обвинения, ареста 
(задержание, избрание меры пресечения) и до первого допроса, а также определялся 
бы срок, на протяжении которого с момента ареста обеспечивается это право путем 
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самостоятельного выбора задержанным защитника или предоставления защитника за 
счет государства.

Пункт 58 g)

103. Вопрос относительно обеспечения в соответствии с международными норма-
ми независимости судей и адвокатов, объективности прокуроров при выполнении их 
обязанностей решается в Украине путем проведения судебно-правовой реформы.

104. Направления этой работы определены Концепцией судебно-правовой рефор-
мы в Украине, одобренной постановлением Верховной Рады Украины № 2296 от 28 
апреля 1992 года, а также Конституцией Украины, принятой 28 июня 1996 года, нормы 
которой полностью отвечают международно-правовым нормам относительно деятель-
ности органов уголовной юстиции.

105. На развитие конституционных норм 12 июля 2001 года в Украине принят ряд 
законов в рамках так называемой малой судебной реформы, направленной на обес-
печение принципа независимости суда и судебной защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Следующим шагом на этом направлении стало принятие 7 февраля 2002 
года закона «О судоустройстве Украины».

106. Генеральный прокурор Украины инициировал вопрос о разработке Кон-
цепции реформирования органов прокуратуры Украины и нового закона Украины 
«О прокуратуре». Целью этих мероприятий является приведение деятельности органов 
прокуратуры Украины в соответствие с международно-правовыми нормами, в част-
ности с Руководящими принципами, касающимся роли лиц, осуществляющих судеб-
ное преследование, и с Рекомендацией (2000) 19 Комитета Министров Совета Европы 
относительно роли государственной прокуратуры в системе криминального судопро-
изводства.

Пункт 58 i)

107. В соответствии с новым Уголовно-исполнительным кодексом от 11 июля 2003 
года, вступивший в силу 1 января 2004 года, осужденные имеют право обращаться с 
предложениями, заявлениями и жалобами к администрации органов и учреждений ис-
полнения наказаний, их вышестоящим органам, а также Уполномоченному Верховной 
Рады Украины по правам человека, в суды, органы прокуратуры, которые не подлежат 
просмотру, другие органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
объединения граждан и отправляются в течение суток.

108. Осужденные иностранцы, кроме этого, имеют право поддерживать связь с дип-
ломатическими представительствами своих государств. Лица без гражданства а также 
граждане государств, не имеющих дипломатического или консульского представитель-
ства в Украине, могут обращаться за помощью в дипломатические представительства 
государств, которые взяли на себя охрану их интересов, или к международным орга-
нам и организациям, осуществляющим их защиту. Эти вопросы, в пределах компе-
тенции Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, 
урегулированы в инструкции «О порядке информирования органами и учреждениями 
исполнения наказаний относительно взятых под стражу и осужденных иностранцев» 
от 27 мая 2002 года, которая согласована с Министерством иностранных дел и Гене-
ральной прокуратурой.
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109. В соответствии с Уголовно-исполнительным Кодексом каждому осужденному 
гарантируется право на правовую помощь. Для ее получения осужденные могут поль-
зоваться как услугами адвокатов, так и других специалистов в области права, которые 
согласно законодательству пользуются правом предоставлять юридическую помощь.

110. Действующее законодательство Украины в достаточной мере регламентирует 
порядок обращения граждан и их разрешение. По нашему мнению, установленный 
действующим законодательством порядок приема и рассмотрения обращений граждан 
и организаций, с учетом права на обжалование решений соответствующих органов, в 
том числе и в суд, обеспечивает полноту и объективность их проверки.

111. Случаи препятствий в проведении оперативных, независимых и полных про-
верок по жалобам, включая многочисленные подробные утверждения, которые посту-
пают из национальных и международных неправительственных организаций, в выво-
дах Комитета против пыток не приведены.

112. Со времени вывода Государственного департамента Украины по вопросам вы-
полнения наказаний из подчинения Министерства внутренних дел, обращения граж-
дан о жестоком обращении с ними в учреждениях системы выполнения наказаний 
стали исключительными. Все они тщательно проверяются и, при выявлении недостат-
ков и нарушений, которые могут привести к проявлениям негуманного отношения, 
принимаются меры для их фактического устранения.

113. Уголовно-исполнительным законодательством, ведомственными нормативны-
ми актами четко урегулирован механизм подачи и рассмотрения заявлений и жалоб 
арестованных, осужденных к лишению свободы, и других лиц. В частности, обращения 
на имя прокурора или Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 
присылаются в закрытом виде и просмотру администрацией учреждения не подлежат. 
Прокуроры ежемесячно осуществляют опрашивание и личный прием заключенных и 
осужденных, проверяют выполнение администрацией указанных учреждений систе-
мы выполнения наказаний требований закона Украины «Об обращении граждан» от 
2 октября 1996 года. Такой порядок обеспечивает оперативное, полное и независимое 
рассмотрение заявлений и жалоб.

114. Этим законом предусмотрен, в частности, порядок рассмотрения обращений 
национальных и международных негосударственных организаций, поданных в интере-
сах арестованного или осужденного к лишению свободы. По закону они подлежат рас-
смотрению лишь при наличии соответствующего поручения заинтересованного лица. 
На практике, учитывая актуальность поднятых вопросов, такие обращения решаются 
даже независимо от наличия соответствующих поручений.

115. Вопрос представления жалоб участниками уголовного процесса и их разреше-
ние прокурором в достаточной мере урегулирован главой 22 Уголовно-процессуального 
кодекса. В частности, прокурор на протяжении трех дней после получения жалобы, 
обязан рассмотреть её и сообщить о результатах заявителя. Отказ в удовлетворении 
жалобы должен быть мотивирован. В случае несогласия с результатами проведенной 
прокурором проверки, его действия могут быть обжалованы в суд.

116. Механизм и соответствующие структуры для проведения проверок по вопро-
сам рассмотрения жалоб, касающихся нарушения прав граждан, регулируется законом 
«Об обращении граждан», в котором четко оговорены правила подачи и рассмотрения 
обращений граждан. Кроме того, функционируют такие подразделения как инспекция 
по личному составу и внутренней безопасности, на которые непосредственно возложе-
ны обязанности по проверкам таких сообщений.
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117. В соответствии с этим законом и указом Президента Украины от 13 августа 
2003 года «О дополнительных мерах по обеспечению реализации гражданами консти-
туционного права на обращения», главным следственным управлением обеспечивается 
объективное рассмотрение и тщательная проверка всех поступающих обращений и жа-
лоб граждан. По каждому обращению о неправомерных действиях следователей прово-
дятся служебные проверки, в случае полного либо частичного подтверждения доводов 
заявителей, виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Украины.

118. В каждом органе внутренних дел заведено книгу жалоб и предложений граж-
дан, которой они могут воспользоваться в любое время суток, а также позвонить по 
телефонам доверия в Главное Управление Министерства внутренних дел Украины, и 
сообщить о неправомерных действиях сотрудников милиции.

119. На выполнение указаний Министерства внутренних дел о недопущении в 
органах и подразделениях внутренних дел случаев превышения власти в отношении 
граждан в каждом городском, районном органе ведутся журналы учета лиц, которые 
приглашаются в служебные помещения для проведения следственно-оперативных 
действий, составления протоколов и т.д. После посещения подразделений граждане 
собственноручно делают запись в указанных журналах о имеющихся претензиях к 
работникам милиции.

120. Заявления граждан, сообщения в средствах массовой информации и по Ин-
тернет изданиях об избиении или других неправомерных действиях сотрудников орга-
нов внутренних дел незамедлительно докладываются руководству управлений.

121. С руководителями медицинских учреждений, бюро судебно-медицинских эк-
спертиз оговорен вопрос о первоочередном направлении в дежурные части Главного 
Управления внутренних дел Украины, городских, районных органах информации о 
гражданах, поступивших с телесными повреждениями, которые по их информации 
причинены работниками органов внутренних дел.

122. По таким фактам в трехдневный срок проводятся служебные расследования и 
в случае необходимости принимаются соответствующие меры реагирования по отно-
шению к виновным.

123. Особое внимание уделяется гласным и негласным проверкам информации о 
неправомерных действиях работников органов внутренних дел, а также проведению 
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и вы-
явление преступлений в сфере их служебной деятельности.

Пункт 58 j)

124. В случае наличия информации о плохих условиях содержания в тюрьмах и 
следственных изоляторах: перенаселение, отсутствие отдельной кровати, плохая венти-
ляция, плохое питание и санитарные условия создаются дополнительные площади за 
счет строительства дополнительных и реконструкции существующих жилых помеще-
ний. Каждый заключенный обеспечен спальным местом. Условия содержания и орга-
низация питания ежедневно контролируется медицинскими работниками учреждений 
по исполнению наказаний, а выявленные нарушения своевременно устраняются.

125. В настоящее время все следственные изоляторы обеспечены эффективными 
системами вентиляции.

126. При поступлении информации о ненадлежащих условиях содержания в следс-
твенных изоляторах (тюрьмах), эти сведения тщательно проверяются представителями 



ПЯТый ПЕРИОдИчЕсКИй дОКлАд УКРАИНы

��

центрального аппарата или региональных управлений (отделов) Государственного де-
партамента Украины по исполнению наказаний. При подтверждении этих сведений, 
принимаются неотложные меры по устранению выявленных недостатков: при отсутс-
твии спальных мест устанавливаются дополнительные ярусы кроватей. К сожалению, 
законодательством Украины не предусмотрены ограничения количества заключенных, 
которые могут быть приняты в следственные изоляторы (тюрьмы).

127. Вопросы санитарного и эпидемиологического благополучия в тюрьмах регу-
лируются следующими законами Украины: «Об обеспечении санитарного и эпидемио-
логического благополучия» от 24 февраля 1994 года; «О профилактике заболеваемости 
синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населе-
ния» от 3 марта 1998 года; «О защите населения от инфекционных заболеваний» от 6 
апреля 2000 года; «О борьбе с заболеваемостью туберкулезом» от 5 июля 2001 года; а 
также совместным приказом Государственного департамента Украины по исполнению 
наказаний и Министерства здравоохранения Украины от 18 января 2000 года «Об ут-
верждении нормативно-правовых актов по вопросам медико-санитарного обеспечения 
лиц, которые содержатся в следственных изоляторах и исправительно-трудовых учреж-
дениях Государственного департамента Украины по исполнению наказаний».

128. Контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в тюрьмах осуществля-
ют санитарно-эпидемиологические службы Государственного департамента по исполне-
нию наказаний и Министерства здравоохранения по территориальному принципу.

129. С целью улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, в тюрьмах про-
водятся мероприятия по улучшению бытовых условий, обеспечению необходимого ос-
вещения и вентиляции в жилых помещениях.

130. Государственным департаментом по исполнению наказаний разработаны и 
реализуются программы по борьбе с туберкулезом и профилактике ВИЧ-инфекции в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.

131. При поддержке Всемирной организации здравоохранения, совместно с Ми-
нистерством здравоохранения Украины в пенитенциарных учреждениях Донецкой об-
ласти реализуется пилотный проект по борьбе с туберкулезом (ВОТ8-стратегия).

132. Все лица, лишенные свободы, при поступлении в следственные изоляторы 
проходят обязательное флюорографическое обследование с целью своевременного вы-
явления больных туберкулезом. В последующем такие обследования проводятся за-
ключенным один раз в год. В период между обследованиями проводится активное 
выявление больных на основании клинического проявления болезни. Лечение этих 
больных осуществляется в 10 противотуберкулезных больницах для заключенных. Все 
больные обеспечены необходимыми лекарствами.

133. С целью профилактики ВИЧ-инфекции, в пенитенциарных учреждениях про-
водится информационно-просветительская работа среди личного состава и заключен-
ных. В учреждениях проводится консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции на 
принципе конфиденциальности информации, полученной во время ее проведения.

134. Специфическая профилактика среди ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин проводится в рамках реализации проекта по профилактике передачи ВИЧ от 
матери к ребенку, при поддержке неправительственной организации Врачи без границ 
и Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Все заключенные ВИЧ-
инфицированные отбывают наказание на общих основаниях.

135. Улучшение условий содержания спецконтингента в тюрьмах и следственных 
изоляторах остается актуальным и, в первую очередь, зависит от бюджетных ассигно-
ваний на эти вопросы. Правом независимого инспектирования мест предварительного 
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заключения и лишения свободы фактически наделены наблюдательные комиссии и 
службы по делам несовершеннолетних местных органов исполнительной власти, Упол-
номоченный Верховной Рады по правам человека и органы прокуратуры Украины. 
Следует также заметить, что указания и предписания прокурора по вопросам устране-
ния нарушений закона, обязательны для выполнения администрацией учреждений.

136. Департаменту криминальной милиции по делам несовершеннолетних Минис-
терства внутренних дел подчинены приемники-распределители для несовершеннолет-
них, которые предназначены для временного содержания отдельных категорий несо-
вершеннолетних, которых необходимо изолировать в возрасте от 11 до 18 лет.

137. В данный момент функционирует 21 приемник-распределитель для несовер-
шеннолетних Главного управления внутренних дел, рассчитанных на 1 500 мест, в ко-
торых ежедневно содержится в среднем 90 подростков. Штатная численность личного 
состава в указанных учреждениях составляет 306 работников милиции.

138. Министерством внутренних дел Украины проводится определенная работа для 
улучшения условий содержания в специальных учреждениях милиции. Так, в текущем 
году проведена реконструкция и капитальный ремонт в Харьковском приемнике-рас-
пределителе для несовершеннолетних Управления внутренних дел в Харьковской об-
ласти, что дало возможность значительно улучшить условия содержания несовершен-
нолетних.

139. Департаменту административной службы милиции Министерства внутренних 
дел подчинены: 511 изоляторов временного содержания рассчитанных на 13 400 мест; 
42 приемника-распределителя для лиц, задержанных за бродяжничество, на 2 000 мест; 
и 35 специальных приемников для лиц, подвергнутых административному аресту на 
1 300 мест. Ежедневно в спецучреждениях содержится больше 9 000 лиц.

140. В соответствии с действующим законодательством Украины задержанные и 
взятые под стражу лица содержатся в изоляторах временного содержания до 10 суток, 
приемниках-распределителях с санкции прокурора до 30 суток, а в специальных при-
емниках по постановлению суда до 15 суток.

141. С целью улучшения условий содержания доставленных, задержанных, аресто-
ванных и осужденных лиц, которые содержатся в специальных учреждениях милиции, 
Министерством внутренних дел в 2003 году была проведена реконструкция и капиталь-
ные ремонты в 43 изоляторах временного содержания. В 120 изоляторах временного 
содержания, 12 приемниках-распределителях для лиц, задержанных за бродяжничес-
тво, и 7 специальных приемниках для лиц, подвергнутых административному аресту, 
были проведены текущие ремонты. Ведется строительство 33 изоляторов временного 
содержания, которые будут отвечать современным требованиям.

142. Вместе с тем разрабатываются ведомственные строительные нормы, которые 
дадут возможность обеспечить каждое специальное учреждение канализационными, 
водоснабжающими и вентиляционными сетями, а также прогулочными двориками. 
Камеры в них будут оборудоваться отдельными санитарными узлами, индивидуаль-
ными спальными местами, из расчета не меньше 2,5 м2 на одного человека (без учета 
площади санитарных узлов), на беременных женщин и женщин, которые имеют при 
себе детей – не меньше 4,5 м2, а в медицинских изоляторах 7 м2 квадратных метров на 
человека.

143. Тем не менее существует ряд объективных причин, в первую очередь, слож-
ное экономическое положение государства и, как следствие, отсутствие надлежащего 
финансирования, которое не дает возможности в короткий срок поднять уровень ма-
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териально-технического обеспечения в специальных учреждениях к международным 
стандартам.

144. На это влияет также и увеличение потока людей, которые ищут приют (неле-
гальных мигрантов) из стран Центрально-Азиатского региона. Лишь на протяжении 
этого года в учреждениях содержалось свыше 6 000 таких лиц.

Пункт 58 k)

145. Период задержания сроком 72 часа установлен статьей 29 Конституции и дру-
гими законодательными актами Украины. Порядок содержания задержанных регла-
ментируется законом «О предварительном заключении» от 30 июня 1993 года, в соот-
ветствии с которым взятых под стражу лиц содержат в маломестных или общих ка-
мерах. В исключительных случаях, с целью сохранения следственной тайны, защиты 
заключенных от возможных посягательств на их жизнь или предотвращения соверше-
ния ими нового преступления, или при наличии на то медицинских оснований за мо-
тивированным постановлением лица, в производстве которого находится дело, началь-
ника учреждения предварительного заключения, санкционированным прокурором, их 
могут содержать в одиночных камерах. Применение этой меры к несовершеннолетним 
не допускается, а в случае возникновения угрозы их жизни они переводятся в другую 
маломестную или общую камеру.

146. Особым приоритетом в работе по обеспечению законности среди личного со-
става подразделений уголовного розыска руководством Государственного департамента 
Украины по вопросам исполнения наказаний предусмотрено предотвращение фактам 
нарушений конституционных прав и свобод граждан, в ходе проведения дознания по 
уголовным делам и оперативно-розыскной деятельности по предупреждению, пресече-
нию и раскрытию преступлений.

Пункт 58 l)

147. Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний 
уделяет значительное внимание вопросам изучения и применения в повседневной де-
ятельности сотрудниками требований национальных и международных нормативно-
правовых актов по вопросам соблюдения прав человека и обращения с осужденными.

148. Преподавательским коллективом Черниговского юридического колледжа при 
поддержке правозащитной организации «Донецкий мемориал» разработана и издана 
хрестоматия, в которую вошли основные документы Организации Объединенных На-
ций и Совета Европы по обращению с осужденными. Данное учебное пособие широко 
применяется в процессе обучения будущих офицеров криминально-исполнительной 
системы. Данные вопросы включены отдельным разделом в курс уголовно-исполни-
тельного права.. Вопросы по изучению требований международных нормативно-пра-
вовых актов по соблюдению прав человека и обращения с осужденными включены в 
программы подготовки (как первоначальной, так и повышения квалификации) млад-
ших командиров всех категорий в учебных центрах уголовно-исполнительной систе-
мы. В Государственном департаменте Украины по исполнению наказаний разработаны 
соответствующие методические рекомендации и памятки для персонала уголовно-ис-
полнительной системы, требования в которых изложены с учетом требований вышеу-
помянутых документов.
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149. Данные вопросы включаются в тематические планы для изучения и отработки 
на занятиях в системе служебной подготовки непосредственно по месту прохождения 
службы сотрудников.

150. Министерством внутренних дел, а также его структурными подразделениями 
на местах, постоянно проводятся организационные и практические мероприятия, на-
правленные на укрепление дисциплины и законности среди личного состава, а также 
предупреждение случаев нарушения конституционных прав и свобод граждан.

151. Эти вопросы неоднократно рассматривались на коллегии Министерства внут-
ренних дел, коллегиях и оперативных совещаниях территориальных и транспортных 
управлений, которыми разработаны конкретные мероприятия по усовершенствованию 
этого направления служебной деятельности.

152. С целью улучшения работы с персоналом, укрепления дисциплины и закон-
ности, искоренения преступных проявлений со стороны личного состава на протяже-
нии 2002 года проводилось ряд мероприятий, а последнее из них общегосударственная 
операция под условным названием «Чистые Руки» проводилась с октября прошлого 
года в территориальных и транспортных управлениях.

153. Министерство внутренних дел Украины будет и в дальнейшем проводить ме-
роприятия по профилактике и выявлению сотрудников органов внутренних дел, ко-
торые нарушают конституционные права граждан. К этой работе привлечены также 
научные сотрудники высших учебных заведений системы Министерства.

154. Администрацией Государственной пограничной службы совместно с иными 
центральными органами исполнительной власти Украины проведен комплекс органи-
зационных и практических мероприятий по усовершенствованию нормативно-право-
вой базы относительно урегулирования вопроса о содержании иностранцев и лиц без 
гражданства, которые нарушили законодательство Украины.

155. С целью сокращения срока содержания иностранцев – правонарушителей, на-
чиная с марта 2003 года, законом «О внесении изменений в Закон Украины «О право-
вом статусе иностранцев”», к компетенции органов охраны государственной границы 
отнесено выдворение за пределы Украины иностранцев и лиц без гражданства, задер-
жанных в контролируемых пограничных районах.

156. Во исполнение требований статьи 32 закона «О правовом статусе иностранцев 
и лиц без гражданства» администрацией Государственной пограничной службы Укра-
ины разработаны соответствующие нормативно-правовые акты относительно порядка 
выдворения иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших законодательство Украи-
ны, и задержанных в пределах контролируемых пограничных районов. На протяжении 
марта-сентября 2003 года органами охраны государственной границы было выдворено 
около 1 700 иностранцев – нарушителей, из которых больше 1 000 лиц из стран мигра-
ционного риска. Специалисты посольства Германии в Украине, которые ознакомились 
с порядком документального оформления и практического выдворения из Украины 
граждан Китая, дали высокие оценки уровню организации этого процесса.

157. Определенные затруднения вызывало отсутствие в 2003 году бюджетных 
средств у Государственной пограничной службы на процедуру выдворения незаконных 
мигрантов.

158. Проблема состоит в том, что эти вопросы могут быть реализованы при усло-
вии, если такие средства будут предусмотрены в государственном бюджете. Админис-
трацией Государственной пограничной службы предоставлены предложения Минэко-
номики Украины относительно включения в раздел «Объемы и источники финан-
сирования мероприятий» Программы социально-экономического развития Украины 
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на 2004 год, расходов на строительство пунктов временного содержания незаконных 
мигрантов в сумме 8 миллионов гривен и на выдворение иностранцев – нарушителей 
законодательства Украины – 1 млн. гривен. Эти предложения включены в проект вы-
шеупомянутой Программы.

159. По инициативе Министерства внутренних дел и администрации Государс-
твенной пограничной службы Украины, Кабинетом Министров Украины 17 июля 2003 
года принято постановление «Об утверждении Типичного положения о пункте времен-
ного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Ук-
раине», которым определен правовой статус и порядок функционирования таких пун-
ктов, а также срок содержания в них до 6 месяцев лиц, не имеющих соответствующих 
документов. Планом реализации этого постановления предусмотрено обустройство в 
Украине трех таких пунктов, вместительностью до 350 лиц каждый, в Закарпатской, 
Киевской и Харьковской областях.

160. По состоянию на 26 сентября 2003 года, в пунктах временного содержания 
органов охраны государственной границы удерживается 434 лица из стран миграцион-
ного риска, из них 421 лица срок пребывания которых составляет больше 10 суток и 
содержание которых санкционировано к завершению решения вопроса относительно 
выдворения. Государственная пограничная служба совместно с иностранными дипло-
матическими представительствами, аккредитованными в Украине, принимает адек-
ватные меры по документированию и идентификации этих лиц, поскольку большинс-
тво иностранцев задержаны без документов, подтверждающих личность. Тем не менее 
указанный процесс имеет долго действующий период – от трех до шести месяцев. Бла-
годаря плодотворному сотрудничеству Администрации государственной пограничной 
службы Украины с иностранными посольствами, на протяжении 2003 года удалось 
возвратить в государства проживания около 700 иностранцев.

161. Кроме того, в 2003 году почти 800 нарушителей передано органами охраны 
государственной границы в органы Министерства внутренних дел Украины, больше 
100 лиц – миграционным службам для получения статуса беженца в Украине.

Пункт 58 m)

162. Работу по объединению усилий заинтересованных сторон по предупреждению 
и борьбе с распространением такого позорного явления как торговля людьми проводит 
созданный при Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека наци-
ональный координационный совет по предотвращению торговли людьми. Активную 
поддержку совету оказывали международные организации: представительство Меж-
дународной организации миграции в Украине, Миссия Организации безопасности и 
сотрудничества в Европе (ОБСЕ) в Украине, а также Бюро демократических учрежде-
ний и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ). В состав членов совета кроме международных 
организаций, входят также представители ряда центральных органов исполнительной 
власти Украины, компетенция которых предоставляет возможность принимать меры 
относительно борьбы с торговлей людьми, в частности: Министерство внутренних дел, 
Национальное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних дел, Минис-
терство иностранных дел, Министерство труда и социальной политики, Министерс-
тво по делам семьи, детей и молодежи, Администрация Государственной пограничной 
службы, а также представители неправительственных правозащитных организаций, 
которые занимаются вопросами предотвращения торговли женщинами, в частности 
НПО Ла Страда-Украина.
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163. В рамках Координационного совета была существенно доработана Программа 
противодействия торговли людьми на 2002-2005 годы, а при Кабинете Министров Ук-
раины создана межведомственная комиссия, на которую возложен контроль и коорди-
нация действий по выполнению указанной программу.

164. Важным сегодня остается вопрос объединения усилий правоохранительных 
органов государств, с целью достижения неотвратимости наказания, как для «постав-
щиков живого товара», так и для «покупателей», то есть лиц, которые находят жертв 
по месту проживания. Следует отметить, что Украина 4 февраля 2004 года ратифици-
ровала Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Протокола о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми. В Протоколе дано определение торговли 
людьми, единое для всех государств. Ратификация обязывает внедрение в националь-
ное законодательство положений Конвенции, и предпринять меры по организации 
уголовного преследования лиц, которые имеют отношение к этому преступлению в 
каждом государстве.

165. За торговлю женщинами и совершение других преступных действий относи-
тельно женщин предусмотрена уголовная ответственность в целом ряде статей Уголов-
ного кодекса – 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 149 (тор-
говля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека), 
152 (изнасилование) и 154 (принуждение к вступлению в половую связь).

166. По каждому заявлению пострадавших о совершении относительно них про-
тивоправных действий проводятся проверки с принятием соответствующих решений, 
в том числе и о возбуждении уголовных дел, если факты, изложенные в заявлении, 
находят свое подтверждение.

167. В частности, только в 2002 году органами внутренних дел выявлено 150 фактов 
платного перемещения за границу граждан Украины, прежде всего женщин с целью их 
сексуальной эксплуатации. По каждому такому факту возбуждено уголовное дело и по 
результатам следствия принято соответствующее решение. Состояние следствия по де-
лам, предусмотренным статьей 149 Уголовного кодекса Украины, в 2002 году изучалось 
Генеральной прокуратурой Украины. На выявленные недостатки было указано проку-
рорам на местах, за расследованием большинства из таких дел установлен контроль.

168. Департаментом уголовного розыска и подчиненными ему подразделениями 
на местах принимается комплекс мер, направленных на предотвращение и раскрытие 
преступлений, связанных с торговлей женщинами и другими формами насилия в от-
ношении их.

169. На протяжении 8 месяцев 2003 года, Департаментом уголовного розыска и 
подчиненными ему подразделениями на местах проведено ряд организационных и 
практических мероприятий, направленных на выполнение указа Президента Украины 
№ 143 от 18 февраля 2002 года «О мероприятиях по дальнейшему укреплению право-
порядка, охраны прав и свобод граждан». Указом определено, что борьба с торговлей 
людьми является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранитель-
ных органов Украины, Комплексной программы противодействия торговли людьми на 
2002-2005 года, решений Коллегии и оперативных совещаний Министерства внутрен-
них дел Украины.

170. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе 
совместно с правоохранительными органами иностранных государств, в текущем году 
органами внутренних дел выявлено 166 преступлений, связанных с торговлей людьми, 
что на 55,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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171. К уголовной ответственности привлечено свыше 170 лиц, как граждан Укра-
ины, так и иностранцев. Возвращено на Украину более 300 потерпевших от торговли 
людьми, из которых 20 несовершеннолетних. Изъято денежных средств на общую сум-
му 10 000 гривен и 1 500 долларов США, добытых преступным путем от этого вида 
транснациональной организованной преступности.

172. По результатам принятых мер оперативными и следственными подразделами 
органов внутренних дел Украины выявлено и ликвидировано 10 организованных пре-
ступных группировок, которые занимались торговлей «живым товаром».

173. С момента введения в действие уголовной ответственности за торговлю людь-
ми (март 1998 года), правоохранительными органами Украины выявлено 480 преступ-
лений указанной категории, (1998 – 2, 1999 – 11, 2000 – 42, 2001 – 90, 2002-152, 8 ме-
сяцев 2003 года – 166).

174. За отчетный период текущего года выявлено 142 преступления, предусмот-
ренных статьей 302 Уголовного кодекса (создание или содержание мест разврата и 
сводничества), что является своего рода базовой основой для торговли людьми. Кроме 
того, выявлено 151 преступления, предусмотренных статьей 303 Уголовного кодекса 
(проституция или принуждение, или втягивание к занятию проституцией), из кото-
рых – 29 за сутенерство или участие в организованных группах.

175. С целью выявления и предотвращения попыток вербовки лиц, которые по ха-
рактеру своего поведения относятся к «группе риска» и могут пострадать от торговли 
людьми, в органах внутренних дел заведены специальные учеты, на которых состоят 
свыше 5 300 лиц, занимающихся проституцией, из них 1 500 привлечены к админис-
тративной ответственности.

176. Также осуществлено ряд комплексных мероприятий, направленных на при-
влечение ряда государственных и негосударственных организаций с целью решения 
проблем предотвращения и борьбы с торговлей людьми, налаживание связей и взаи-
модействия с правоохранительными органами иностранных государств, активизации 
работы территориальных подразделений в борьбе с этим видом организованной пре-
ступности.

177. Результаты работы органов внутренних дел в указанном направлении посто-
янно освещаются средствами массовой информации. Так, благодаря плодотворному 
сотрудничеству с представителями правоохранительных органов Великобритании и 
Генеральной прокуратуры Украины, Министерством внутренних дел разработаны ме-
тодические рекомендации для сотрудников правоохранительных органов Украины по 
вопросам выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торгов-
лей людьми, в которых учтен передовой опыт международной практики.

178. В Украине проблема торговли женщинами и детьми сравнительно нова. Она 
появилась в результате возрастания безработицы, сокращения ассигнований на про-
граммы социальной защиты. Низкая оплата труда и задолженность по социальным 
выплатам остаются самыми острыми из экономических и социальных проблем Украи-
ны. Как следствие приведенного выше в Украине проблема торговли «живым» товаром, 
особенно женщинами, девушками и детьми, приобрела угрожающие масштабы.

179. Принятие 5 июня 2002 года Комплексной программы явилось новым весо-
мым вкладом в создание эффективных механизмов противодействия торговле людь-
ми: усовершенствование законодательства по рассмотренным вопросам, повышение 
уровня информированности общества, укрепление потенциала правоохранительных 
и судебных органов Украины для более эффективного преследования преступников, 
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возвращение потерпевших на родину и осуществление реинтеграционной программы 
для них.

180. В соответствии со статьей 52№ Уголовно-процессуального кодекса Украины 
лица, которые принимают участие в криминальном судопроизводстве, в частности по-
терпевшие, в случае наличия реальной угрозы их жизни, здоровью, жилищу или иму-
ществу имеют право на обеспечение безопасности.

181. Орган дознания, следователь, прокурор или суд, получив заявление или сооб-
щение об угрозе безопасности лица, обязаны проверить это заявление (сообщение) и 
в срок не более чем трое суток, а в неотложных случаях немедленно принять решение 
о применении или отказе в применении средств безопасности. Согласно своему реше-
нию они принимают мотивированное постановление или определение и передают его 
для выполнения органу, на который возложено осуществление мер безопасности. Это 
постановление или определение является обязательными для выполнения указанными 
органами.

182. Орган, которому поручено осуществлять меры безопасности, устанавливает 
перечень необходимых мер и способов их реализации, руководствуясь при этом кон-
кретными обстоятельствами и необходимостью устранения существующей угрозы. 
О мерах безопасности, условиях их осуществления и правилах пользования имущес-
твом или документами, выданными с целью обеспечения безопасности, сообщается 
лицу, взятому под защиту.

183. Орган, который осуществляет меры безопасности, письменно информирует 
орган дознания, следователя, прокурора, суд или судью, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, о принятых мерах и их результатах.

184. С целью улучшения работы правозащитных и других государственных органов 
в сфере соблюдения прав человека, защиты жизни и здоровья личности и повышения 
уровня борьбы с преступностью, 18 февраля 2002 года Президентом Украины был под-
писан указ «О мерах по дальнейшему укреплению правопорядка, охраны прав и сво-
бод граждан». В этом указе подчеркивается, что борьба с торговлей людьми является 
одним из приоритетных направлений деятельности правозащитных органов Украины.

185. Этим же указом предусматривается изучение международного опыта обеспе-
чения безопасности потерпевших и свидетелей, принимающих участие в уголовном 
судопроизводстве, и разработка механизмов реализации закона «Об обеспечении безо-
пасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве».

186. Активно внедряются как государством, так и международными и неправи-
тельственными организациями образовательные и информационные программы по 
предупреждению торговли людьми. Созданы несколько фильмов «Если я не вернусь», 
«Жертва», «Украинский экспорт», «Жертвы молчания», «Замки на песке», большими 
тиражами издаются листовки и брошюры. Для учителей подготовлено и распростране-
но в каждом среднем учебном заведении учебно-методическое пособие «Предотвраще-
ние торговли людьми», для преподавателей юридических вузов, студентов, сотрудни-
ков правоохранительных органов подготовлено учебное пособие «Деятельность органов 
внутренних дел по предотвращению торговли людьми», вышло четырехтомное пособие 
Торговля людьми и нелегальная миграция.

187. Проблемы предупреждения торговли людьми и насилия по отношению к жен-
щинам нашли отражение в Национальном плане действий по улучшению положения 
женщин и содействию утверждению тендерного равенства в обществе на 2001-2005 го-
ды. Они обсуждались и на II-м Всеукраинском конгрессе женщин, который проходил 
24-26 октября 2001 года, и в рамках которого работали две специальные секции и были 
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отработаны соответствующие документы. Конгрессом, в частности, была принята Все-
украинская декларация противодействия насилию.

188. 15 ноября 2001 года в Украине принят закон «О предупреждении насилия в се-
мье». С целью создания механизмов его реализации по поручению Премьер-министра 
Украины от 21 декабря 2001 года Министерством Украины по делам семьи, детей и мо-
лодежи был разработан порядок рассмотрения заявлений и сообщений о совершении 
насилия в семье или реальной угрозе его совершения.

189. В регионах Украины начата работа по созданию сети специализированных уч-
реждений для жертв домашнего насилия: кризисных центров и приютов для женщин, 
которые пострадали от насилия, а также центров медико-социальной реабилитации 
жертв насилия в семье.

190. До недавнего времени такие учреждения создавались и функционировали по 
инициативе общественных организаций за счет средств международных фондов. Толь-
ко в Киеве приют для женщин, которые подверглись насилию, содержится на средства 
Киевской городской государственной администрации. Принятие закона «О предуп-
реждении насилия в семье» позволяет создавать такие центры с привлечением средств 
местных бюджетов.

191. В частности, в рамках сотрудничества Министерства Украины по делам семьи, 
детей и молодежи с ЮНИСЕФ на 2002-2005 годы предусматривается открыть по 5 кри-
зисных центров (приютов) ежегодно за счет частичного финансирования ЮНИСЕФ 
и средств местных органов исполнительной власти. В регионах центрами социальных 
служб для молодежи совместно с общественными организациями и фондами прово-
дится работа по преодолению домашнего насилия. Это информационно-просветитель-
ская и консультативная деятельность, работа «телефонов доверия» и «горячих линий», 
проведение семинаров, тренингов, бесед и лекций. Большое внимание уделяется со-
зданию общественных коалиций, сотрудничеству и работе с милицией.

192. Министерство Украины по делам семьи, детей и молодежи сотрудничает в 
этом направлении с Агентством США по международному развитию, а также с орга-
низацией Winrock International. Успешными являются проекты создания совместно с 
Winrock International сети информационно-консультативных центров «Женщина для 
женщины», которые действуют в 7 областных центрах (Донецк, Днепропетровск, 
Ивано-Франковск, Житомир, Ровно, Херсон, Черновцы), а также трех региональных 
центров по работе в проекте «Общественные инициативы в преодолении домашнего 
насилия и торговли людьми». Деятельность этих центров направлена на решение 
самых болезненных проблем, касающихся в первую очередь женщин. Центры дают 
анонимные консультации, оказывают юридические услуги женщинам, пострадав-
шим от насилия, проводят тренинги, обеспечивают работу информационной теле-
фонной линии.

193. В 1998-2000 годах при поддержке американской стороны через организацию 
«Проект Гармония» в 3 областях Украины (Одесской, Львовской, Закарпатской) были 
созданы общественные коалиции по предупреждению домашнего насилия. Аналогич-
ная коалиция по инициативе общественности была создана в Житомирской области.

194. С 2001 года во Львове, Днепропетровске и четырех районах Житомирской об-
ласти начался эксперимент по профилактике домашнего насилия (введение специаль-
ных карт), в который, кроме милиции, включились как представители общественных 
организаций, так и органов местной власти.

195. С 25 ноября по 10 декабря 2001 года по инициативе женщин во всех регио-
нах впервые была проведена всеукраинская акция «16 дней без насилия», во время 
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которой проводились мероприятия по предупреждению и преодолению насилия в 
семье, осуществлялась информационно-просветительская работа по профилактике 
насилия, работали «телефоны доверия». Эта широкомасштабная акция освещалась 
в средствах массовой информации. По телевидению и радио прошли циклы пере-
дач, для журналистов были организованы специальные заседания пресс клубов, 
для граждан, представителей милиции, образования, медицины – тренинги и се-
минары.

196. Еще более широко Всеукраинская акция «16 дней против тендерного насилия» 
прошла в 2002 году. Она была инициирована всеукраинской общественной органи-
зацией Женским консорциумом Украины, представляющим 167 общественных орга-
низаций, и проводилась совместно с Министерством Украины по делам семьи, детей 
и молодежи при поддержке международной организации Winrock International. Целью 
акции было привлечение внимания общественности к двум актуальным проблемам: 
торговле людьми и насилию в семье. А также основной задачей стала активизация 
деятельности общественных организаций и государственных органов, направленной 
на преодоление насилия, защиту прав женщин в Украине и формирование ненасильс-
твенной идеологии. В регионах, кроме массовых мероприятий, прошли общественные 
слушания, которые завершились представительным «круглым столом» в парламенте 
Украине.

197. Принято участие в организации и проведении четырех международных прак-
тических семинаров, пяти международных конференций и 12 совещаний, встреч, круг-
лых столов в Верховной Раде Украины, Кабинете Министров Украины, Генеральной 
прокуратуре Украины, Министерстве юстиции Украины и Представительстве Между-
народной организации по миграции.

198. Подготовлено 69 статей по вопросам борьбы с торговлей людьми и проститу-
цией которые опубликованы в СМИ, включая Интернет; проведено 27 интервью по 
телевидению и восемь по радио; работникам различных предприятий, учреждений, 
организаций, ученикам 9-11 классов средних школ и студентам университетов прочи-
тано 21 лекцию; распространено среди следственных подразделений 1 000 экземпляров 
специальных памяток о торговле людьми.

199. Исполняя поручения Кабинета Министров Украины № 18862/23 от 28 янва-
ря 2002 года и № 10432 от 5 марта 2003 года, протоколов № 8 от 25 апреля 2003 года; 
№ 17 от 16 сентября 2003 года, заседания Правительственного комитета по вопросам 
обороны, оборонно-промышленного комплекса и правоохранительной деятельности 
Кабинета Министров Украины относительно подготовки проектов нормативно-право-
вых актов, необходимых для ратификации дополнительных протоколов к Конвенции 
против транснациональной организованной преступности, принято участие в подго-
товке проекта закона «О внесении изменений в статьи 149, 303 Украины», окончатель-
ную редакцию которого согласовано 23 сентября 2003 года с Верховным Судом, Гене-
ральной прокуратурой и Министерством юстиции Украины.

200. С целью активизации работы по борьбе с торговлей людьми, по инициативе 
Регионального центра Юго-Восточной инициативы 8ЕС1, в период с 1 по 19 сентября 
текущего года на территории государства проведен комплекс оперативно-розыскных 
мероприятиях в рамках международной операции «Мираж-2003», направленной на вы-
явление преступных группировок и отдельных лиц, причастных к торговле людьми, 
перекрытию каналов вывоза украинских граждан за границу.

201. Организация и проведение мероприятий, направленных на предотвращение 
фактов нарушений работниками подразделений уголовного розыска Главного Управ-
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ления Министерства внутренних дел, Управления Министерства внутренних дел Ук-
раины конституционных прав и свобод граждан, которые подозреваются в совершении 
преступлений, находятся на постоянном контроле.

Пункт 58 n)

202. Статья 11 закона «О демократическом гражданском контроле над Военной 
организацией и правоохранительными органами государства» от 19 июня 2003 года 
позволяет Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека более эф-
фективно влиять на искоренение практики «дедовщины» в силовых структурах. Теперь 
предстоит, исходя из вышеуказанного закона, внести соответствующие изменения в 
Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, а также в ряд нормативных до-
кументов Министерства обороны и других силовых структур. Прежде всего, должен 
быть предусмотрен механизм реализации права военнослужащего напрямую, минуя 
свое непосредственное начальство, обращаться с жалобами и обращениями к Уполно-
моченному Верховной Рады Украины по правам человека в случае нарушения их прав 
и свобод.

203. Мероприятиями, проводимыми военными прокурорами совместно с коман-
дованием относительно преодоления «дедовщины», как указано выше, на протяжении 
последних лет поддерживается стойкая тенденция к снижению уровня преступности 
данной категории.

204. Усматривается положительное влияние на решение данной проблемы деятель-
ностью органов Военной службы правопорядка, созданной в соответствии с законом 
от 7 марта 2002 года, формирование которых в данное время находится на начальном 
этапе. Эта служба является специальным правоохранительным формированием, ко-
торое предназначено, в том числе, и для предотвращения преступлений, других пра-
вонарушений в Вооруженных Силах Украины, для защиты жизни, здоровья, прав и 
законных интересов военнослужащих, военнообязанных во время прохождения ими 
сборов и работников Вооруженных Сил Украины.

205. При этом в своей деятельности подразделения службы не подчинены ко-
мандованию на местах и независимые от него. После создания предусмотренной 
структуры Военной службы правопорядка и начала ее функционирования с ко-
мандирами военных частей, которые заинтересованы в утаивании преступлений в 
подчиненных им войсках, создании воображаемого благополучия с соблюдением 
законности, фактически будут сняты полномочия органов дознания. Это также 
предоставит возможность военнослужащим надлежащее рассмотрение их обраще-
ний без возможных репрессий со стороны командования, заявлять о фактах «де-
довщины» и насилия.

206. Вместе с тем, с целью дальнейшего усовершенствования системы предупреж-
дения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими целе-
сообразно:

– для более оперативного и действенного влияния на лиц, которые совершили наруше-
ния  уставных  правил  взаимоотношений,  в  случае  отсутствия  тяжелых  последствий, 
ввести протокольную форму досудебной подготовки материалов за такими фактами 
(что выполнялось бы соответствующими подразделениями Военной службы правопо-
рядка), для чего внести соответствующие изменения в действующее уголовно-процес-
суальное законодательство;
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– для создания в воинских коллективах атмосферы нетерпимости к неуставным отноше-
ниям, прокурорам чаще инициировать вопрос о рассмотрении дел данной категории в 
присутствии личного состава.

Заслуживает внимания и вопрос создания действенной профессионально подго-
товленной психологической службы в воинских формированиях.

Пункт 58 p)

207. Эпидемия туберкулеза, которая охватила некоторые страны Восточной Евро-
пы и в 1995 году дошла и до Украины отрицательно сказалась на эпидемиологической 
ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Увеличение количества 
больных туберкулезом в местах лишения свободы отмечалось на протяжении 1991-1995 
годов, когда в следственные изоляторы начали поступать такие больные. В 2002 году, 
по сравнению с 1993 годом количество лиц, больных активным туберкулезом, выяв-
ленных при поступлении в следственные изоляторы, увеличилась почти в пять раз 
(1993 – 940 больных, 2002 – 4 415 больных).

208. За время с начала эпидемии в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы улучшено диагностику, профилактику и лечение этого опасного заболевания. На 
сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе Украины для лечения больных 
активным туберкулезом создана сеть из 10 противотуберкулезных больниц (с физиохи-
рургическим отделением на базе противотуберкулезной больницы Херсонской облас-
ти), при этом три из них рассчитаны на 3 000 мест и открыты дополнительно в связи 
с ростом заболевания. Больницы укомплектованы квалифицированными медицинс-
кими работниками. Общая штатная численность должностей в больницах составляет 
406 врачей и 1 168 – среднего и младшего медицинского персонала.

209. Благодаря указу Президента от 20 августа 2001 года «О национальной програм-
ме борьбы с туберкулезом на 2002-2005 годы» и принятию закона «О борьбе с заболе-
ванием туберкулезом», при активной поддержке пенитенциарной системы со стороны 
Министерства здравоохранения Украины, были широко применены новые методы ле-
чебного процесса по стандартным схемам, рентгенологической и бактериологической 
диагностики туберкулеза, и усиления противоэпидемического режима.

210. Принимая во внимание стремительные темпы распространения туберкулеза в 
государстве и соответственно в учреждениях уголовно-исполнительной системы, не-
обходимо было применить срочные меры в целях стабилизации эпидемиологической 
ситуации.

211. Профессионалами медицинского управления были изучены национальные 
стандарты проведения противотуберкулезных мер и международный опыт, в частнос-
ти опыт ВОЗ.

212. На основании рекомендации ВОЗ для национальных программ по борьбе с ту-
беркулезом и национальных стандартов была разработана и утверждена ведомственная 
«Программа комплексных мер борьбы с туберкулезом в учреждениях уголовно-испол-
нителъной системы Украины на 2002-2005 годы».

213. Основными задачами медицинской службы пенитенциарной системы в вопро-
сах организации противотуберкулезной помощи являются:

– проведение профилактических мер;

– своевременное выявление больных активным туберкулезом в следственных изолято-
рах и исправительных колониях;
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– лечение больных активным туберкулезом по стандартным схемам.

214. В Государственном бюджете Украины, начиная с 2002 года, предусмотрены 
средства на содержание лиц, больных туберкулезом, в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. В туберкулезных больницах для осужденных введены элементы 
ООТ8-стратегии, которые не имеют противоречий с национальными стандартами, а 
именно:

– распределение больных по лечебным категориям;

– контролируемое лечение больных по стандартным схемам;

– обязательное проведение бактериоскопического исследования мазков с патологичес-
ким материалом;

– согласованы с территориальными органами охраны здоровья и введены общие статис-
тические формы отчетности и проведения кагортного анализа;

– централизованное и бесперебойное обеспечение противотуберкулезными аппаратами.

215. С начала 2002 года учреждения пенитенциарной системы Донецкой области 
принимают участие в реализации проекта «Эффективная стратегия борьбы с тубер-
кулезом в Донецкой области» под эгидой Европейского бюро Всемирной организации 
здравоохранения в Украине. Во время реализации данного проекта 82 медицинских ра-
ботника прошли обучение по программе ДОТС на базах лечебных учреждений органов 
здравоохранения Донецкой области. В целях ознакомления с опытом внедрения этой 
стратегии в пенитенциарных учреждениях других государств, специалисты региональ-
ного управления Государственного департамента Украины по исполнению наказаний 
дважды посещали пенитенциарные учреждения России, (город Орел). Учреждения, 
которые принимали участие во внедрении проекта, получили восемь бинокулярных 
микроскопов, санитарный автомобиль, оборудование для бактериологической лабора-
тории на общую сумму 140 000 гривен, лабораторную мебель на 39 000 гривен, оргтех-
нику на 8 000 гривен и расходные лабораторные материалы.

216. Эффективность внедрения Проекта и возможность его распространения в уч-
реждениях других регионов будет рассматриваться после окончания его реализации в 
2004 году.

217. Все меры, направленные на борьбу с туберкулезом, дали возможность стабили-
зировать показатель заболеваний (в 2000 году – 6 828 на 100 000 населения, в 2001 го-
ду – 5 764,2; в 2002 году – 4 587,1).

218. В целях привлечения дополнительных средств, необходимых для реализации 
мер по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, Государственный департамент Укра-
ины по исполнению наказаний принял участие в разработке технико-экономического 
обоснования к «Проекту контроля за туберкулезом и ВИЧ/СППДом в Украине» за 
счет займа Всемирного банка.

219. Финансирование указанного проекта предоставит возможность повысить уро-
вень квалификации медицинских работников, улучшить предоставление медицинской 
помощи больным туберкулезом, обеспечить лечебно-диагностический процесс совре-
менным медицинским оборудованием, повысить уровень знаний относительно вопро-
сов профилактики и лечения среди личного состава и осужденных.
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ЗВІТ ХАРКІВСЬКОї ПРАВОЗАХИСНОї ГРУПИ ПРО ДОТРИМАННЯ УКРАїНОЮ 

КОНВЕНЦІї ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ЖОРСТОКИХ, НЕЛЮДСЬКИХ 

АБО ПРИНИЖУЮЧИХ ГІДНІСТЬ ВИДІВ ПОВОДЖЕННЯ І ПОКАРАННЯ

Квітень 2007

аНОтаЦІЯ

Ця доповідь присвячена дотриманню Україною Конвенції проти катувань та ін-
ших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження і покарання 
(далі – Конвенція) за період з 2001 року по 2006 рік. Вона підготовлена Харківською 
правозахисною групою на основі власної інформації та інформації, отриманої від парт-
нерських організацій.

За останні кілька років в Україні спостерігалися позитивні зміни і тенденції. Од-
нак нашу стурбованість, як і раніше, викликають такі проблеми, як безкарність у ви-
падках застосування катувань, конфлікт функцій прокуратури, що утруднює ефектив-
не розслідування випадків катувань, рутинна практика порушення права на свободу і 
прав затриманих, практика масового застосування насильства в установах виконання 
покарань. Відсутність цілісної системи попередження катувань і поганого поводження 
підриває значення конституційних гарантій. Крім того, ряд рис національної правової 
системи побічно сприяють практиці застосування катувань і поганому поводженню. Ці 
недоліки правової системи допускають та/або заохочують катування.

У цьому звіті аналізуються ці та супутні проблеми у відповідності до структури 
Конвенції. 

Стаття 2. Хоча стаття 29 Конституції передбачає обов’язковість рішення суду для 
будь-якого випадку позбавлення волі, можна зазначити, що законодавство і практика 
ставляться до цієї конституційної норми досить нешанобливо. Тісно пов’язана з цим 
проблема, що збільшує ризик затриманих піддатися катуванням і поганому поводжен-
ню, − це можливість продовження затримання під контролем міліції до 10 днів. 

Стаття 3. Суди в останні роки стали більше приділяти увагу питанням, пов’язаним 
з ризиком поганого поводження у разі повернення особи в треті країни. Зокрема, це 
виявляється в дуже прогресивних рішеннях, що стосуються надання статусу біженців. 
У той же час є недавні приклади насильницького повернення шукачів притулку в краї-
ни, де ті можуть піддатися переслідуванням.

Діюча процедура вирішення питання про екстрадицію зовсім не відповідає ви-
могам статті 3 Конвенції. Законодавством України не передбачається перевірка яких-
небудь обставин, що держава повинна взяти до уваги у відповідності до статті 3 Кон-
венції. Крім того, рішення щодо питання про екстрадицію приймається Генеральним 
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прокурором України негласно, і закон не зобов’язує його інформувати дану особу про 
це рішення.

Стаття 4. Кримінальна відповідальність за дії, що мають ознаки катувань у зна-
ченні статті 1 Конвенції, за останні роки одержала серйозний розвиток. Хоча ці кроки, 
очевидно, були зроблені для виконання Україною зобов’язань за Конвенцією, форму-
лювання низки положень Кримінального кодексу не цілком відповідають меті, яку 
має на увазі Конвенція. Засудження агентів держави, які застосували катування, за-
лишається рідкісним явищем. Покарання, що призначаються судами за катування, 
також часто не відповідають тяжкості злочину. 

Стаття 5. Кримінальний кодекс поширює дію норм кримінального закону на всю 
територію країни, а також на громадян України й осіб без громадянства, які пос-
тійно проживають в Україні, і які скоїли злочин за її межами. Слід відзначити, що 
Кримінальний кодекс не обмежує свою дію стосовно цих осіб умовою, щоб дані дії 
вважалися кримінальним злочином на території тієї країни, де вони скоєні. Таким 
чином, строго кажучи, відповідальність за застосування катувань може наставати за 
здійснення таких дій, навіть якщо в країні їхнього здійснення вони не розглядаються 
як катування.

Стаття 10. На наш погляд, рекомендації Комітету значно поширити в Україні вис-
новки Комітету усіма відповідними мовами, ознайомити населення через пресу й інші 
ЗМІ з основними положеннями Конвенції проти катувань та ввести вивчення правил 
і норм Конвенції співробітниками органів дізнання і слідства та персоналом кримі-
нально-виконавчої системи не виконані державою повною мірою. Частково цей пробіл 
заповнюють неурядові правозахисні організації, що видають і поширюють численну лі-
тературу щодо попередження катувань і проводять спеціалізовані семінари та тренінги 
для суддів, адвокатів і співробітників органів внутрішніх справ.

Стаття 11. Підписання Україною Факультативного протоколу до Конвенції, крім 
усього іншого, передбачає створення національних превентивних механізмів, спрямо-
ваних на попередження катувань і поганого поводження. Цей крок свідчить про полі-
тичну волю до зміни ставлення щодо проблеми катувань і бажання змінити ситуацію 
на краще. Незважаючи на ці позитивні кроки з боку держави, катування досить поши-
реним в Україні. Крім того, в останні роки надходить усе більша кількість інформації 
про погане поводження з особами, які відбувають покарання у виправних колоніях. 
Особливу стурбованість викликає практика планомірного використання спеціальних 
підрозділів, призначених для придушення тюремних бунтів й інших насильницьких 
дій, для залякування в’язнів.

Уряд пояснює погані умови утримання під вартою «обмеженими фінансово-еконо-
мічними можливостями держави». Однак проблема переповненості слідчих ізоляторів 
лише частково пов’язана з фінансуванням системи установ утримання під вартою. У 
набагато більшому ступені вона залежить від ідеології і системи кримінального право-
суддя щодо утримання під вартою обвинувачуваних. На практиці в багатьох випадках 
зберігається презумпція на користь утримання під вартою, не розвивається система 
застосування застави, затримані мають дуже обмежені процесуальні права під час слу-
хань про затримання, у них відсутнє право на періодичний перегляд їхнього затриман-
ня, законом не визначений граничний термін утримання під вартою.

Статті 12 і 13. Закони України передбачають обов’язок органів прокуратури прово-
дити розслідування скарг й іншої інформації про факти катувань і поганого поводжен-
ня. Однак системною проблемою для правової системи України є відсутність ефектив-
ного розслідування заяв про такі факти. Така ситуація створює відчуття безкарності в 
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співробітників правоохоронних органів, що використовують катування, і сприяє тому, 
що катування і погане поводження сприймаються більшістю з них не як злочин, а як 
рутинний елемент практики боротьби зі злочинністю.

Відсутність незалежного, об’єктивного й ефективного розслідування та судового 
переслідування працівників правоохоронних органів у зв’язку з заявами про катуван-
ня і погане поводження почасти корениться в двоїстій ролі прокуратури в Україні. 
Прокуратура відповідальна і за розслідування та підтримку обвинувачення в суді за 
кримінальними справами, і за ухвалення рішення, чи відкривати справи проти пра-
цівників міліції, які беруть участь у такому розслідуванні. Відсутність незалежного 
органу розслідування означає, що справи проти працівників правоохоронних органів 
розслідуються неадекватно, затягуються, припиняються чи не відкриваються зовсім.  

У правовій системі України можливість для жертви отримати незалежну екс-
пертну думку вкрай обмежена. Також дуже часто неможливо отримати документи 
медичних установ, у яких потерпілий обстежувався чи лікувався. Також є складності 
з доступом до матеріалів справи. 

Предмет особливої стурбованості − особи, які позбавлені волі. Прокуратура, як пра-
вило, не діє і не піклується про безпеку ув’язнених, які заявили скарги на катування.

Стаття 14. Цивільний кодекс України передбачає можливість отримання відшкоду-
вання у разі застосування катувань. Однак для того, щоб задіяти це положення, необхід-
но остаточне рішення суду, яким дії даної посадової особи визнаються незаконними.

Стаття 15. Конституція і Кримінально-процесуальний кодекс України забороня-
ють використання визнань, що отримані «з порушенням кримінально-процесуального 
закону». Однак у практиці кримінального судочинства досить поширено використання 
визнань, добровільність яких викликає серйозні сумніви. Законом не передбачені про-
цедури оцінки і виключення визнань, отриманих, можливо, під катуваннями.

Стаття 16. Досить слабкий вигляд має захист із боку кримінального закону від 
застосування сили агентами держави «з метою виконання законного наказу чи розпо-
рядження» при затриманні підозрюваних.

Останнім часом у Збройних силах України число випадків знущань („дідівщини”) 
зменшилося, однак це, як і раніше, представляє серйозну проблему.

Відповідно до недавніх досліджень правозахисних неурядових організацій, умови, 
у яких знаходяться в’язні, хворі на туберкульоз, можна вважати нелюдськими і прини-
жуючими гідність.

Вступ

Ця доповідь про дотримання Україною Конвенції ООН проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження та покарання за 
період з 2001 року по 2006 рік підготовлена Харківською правозахисною групою (ХПГ) 
на основі власної інформації й інформації, отриманої від партнерських організацій. 

Доповідь представляється Комітету ООН проти катувань (далі – Комітету) у рам-
ках розгляду П’ятої періодичної доповіді України про заходи для виконання Конвен-
ції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гідність видів 
поводження та покарання (Конвенція). Доповідь спрямована на всебічне висвітлення 
питань дотримання прав, закріплених у Конвенції, і на привернення уваги експертів 
Комітету до найбільш актуальних проблем у сфері їхньої реалізації, що, на нашу дум-
ку, не знайшли відображення чи висвітлені невірно в доповіді уряду України.
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Ми визнаємо, що за останні кілька років в Україні спостерігалися позитивні зміни 
і тенденції. Однак ми ставили завдання представити нашу позицію з приводу ситуа-
ції з катуваннями й іншими видами жорстокого поводження в найбільш проблемних 
сферах у нашій країні, щоб допомогти експертам Комітету скласти якомога повне уяв-
лення про проблеми в цій сфері. Зокрема, нашу стурбованість викликають проблеми 
безкарності у разі застосування катувань, конфлікт функцій прокуратури, що утруд-
нює ефективне розслідування випадків катувань, рутинна практика порушення права 
на свободу і прав затриманих, практика масового застосування насильства в установах 
виконання покарань. 

У ході підготовки доповіді використовувалися матеріали моніторингу ситуації з 
катуваннями, проведеного в 2003-2006 роках у всіх регіонах України мережею пра-
возахисних організацій у рамках Кампанії проти катувань і жорстокого поводження в 
Україні, результати діяльності Фонду підтримки жертв катувань, створеного в рамках 
цієї програми, аналіз і спостереження, надані іншими українськими НУО. За додат-
ковою інформацією можна звернутися в Харківську правозахисну групу за адресами 
common@khpg.org, zakharov@khpg.org, peet_rovich@mail.ru.

1. Стаття 2 Конвенції. Правова система попередження катувань

1.1. Стаття 2 § 1 Конвенції. Законодавчі, адміністративні, 
судові й інші заходи для запобігання катуванням

1.1.1. Поліцейський арешт і затримання, права затриманих

1. У пункті 57 (f) Висновків і рекомендацій з результатів розгляду Четвертої періо-
дичної доповіді Уряду України Комітет висловив стурбованість «отриманою Комітетом 
інформацією про те, що родичі й адвокати інформуються про затримання лише після 
того, як арештований переводиться з відділення міліції в слідчий ізолятор, на що зви-
чайно витрачається не менш двох тижнів. Комітет стурбований також відсутністю чіт-
ких нормативних положень про те, з якого моменту затриманий може здійснити своє 
право на доступ до адвоката, на медичний огляд і на інформування членів родини про 
його затримання».

2. У пунктах 71-80 своєї П’ятої періодичної доповіді Уряд висловив ряд заперечень 
проти цього висновку Комітету.

3. Ми вважаємо, що висновок Комітету щодо тривалості періоду, протягом якого 
затриманий отримує доступ до адвоката, правильний і залишається актуальним на 
сьогоднішній день. Проблеми з доступом затриманих до захисника, повідомленням 
родичів про затримання і забезпечення інших прав затриманих закладені в самій конс-
трукції законодавства. Наша організація отримує повідомлення, у яких говориться 
про такі порушення, у кількості, достатній для висновку про те, що такі порушення є 
рутинною практикою правоохоронних органів.

4. Хоча стаття 29 Конституції встановлює обов’язковість рішення суду для будь-
якого випадку позбавлення волі, але можна відзначити, що законодавство і практика 
достатньо зневажливо ставляться до цієї конституційної вимоги. Незважаючи на 
чіткі положення статті 29 Конституції, яка формулює повноваження правоохорон-
них органів на затримання без рішення суду як виняток із правила, на практиці, 
навпаки, таке затримання продовжує бути правилом, а затримання за попередньо 
отриманим рішенням суду – винятком.
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5. Причиною цьому є те, що законодавець не інкорпорував у поточне законодавс-
тво принципи захисту права на свободу, закладені в статті 29 Конституції й у статті 5 
Конвенції з прав людини. Внаслідок цього зберігається сформована за тривалий час 
практика правоохоронних органів, які вважають значні повноваження здійснювати 
затримання невід’ємним елементом своєї діяльності.

6. У законодавстві інститут затримання без рішення суду формується кількома 
законами. Закон «Про міліцію» у статті 11 передбачає:

Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право:

...

5) затримувати і тримати в спеціально відведених для цього приміщеннях:

...

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, 
слідства чи суду,  засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покаран-
ня, – на строки і в порядку, передбачених, законом …

7. Сама по собі ця норма не містить жодних правил і за змістом відсилає до «поряд-
ку, встановленому законом». Цей недолік Закону України «Про міліцію» позначається 
на адміністративній практиці, оскільки положення, яким у цьому разі слід керуватися 
працівникові міліції, нелегко визначити навіть при копіткому дослідженні.

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

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

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину чи 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 чи на його одягу, при ньому або в його житлі буде 
виявлено явні сліди злочину.

З наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні зло-
чину, її може бути затримано лише в тому разі, якщо ця особа намагалася втекти, 
коли вона не має постійного місця проживання, або коли не встановлено особу пі-
дозрюваного.

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

Однак ці положення сформульовані нечітко й допускають безліч довільних тлу-
мачень. Наприклад, критерій, щоб «особу застали при вчиненні злочину», не дає 
чіткої відповіді на питання: хто повинен «застати» підозрюваного на місці злочину. 
Тому працівник міліції або слідчий може спиратися на це положення, якщо яка-не-
будь особа, а не він сам, застав підозрюваного на місці злочину. Аналогічні заува-
1 Арешт без ордера передбачений також статтею 115 КПК, яка відсилає до статті 106 КПК
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ження можна висловити і до формулювання інших підстав затримання, зазначених 
у частині 1 статті 106 КПК.

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

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

12. Уряд у пункті 78 своєї Доповіді відзначає, що «статтею 43 Кримінально-
процесуального кодексу визначено право підозрюваного на захисника і побачення 
з ним до першого допиту. Оскільки підозрюваним визнається особа, затримана за 
підозрою в скоєнні злочину, й особа, щодо якої обраний запобіжний захід до ви-
несення постанови про залучення її в якості обвинувачуваного, право на участь у 
справі адвоката передбачено відразу ж з моменту затримання».

13. Крім того, значною мірою це положення втратило своє значення норми, що 
регулює законність самого затримання, і стало стосуватися продовження тримання 
під вартою правоохоронного органу, оскільки в законодавстві чітко не визначений 
момент, з якого власне починається затримання особи.

14. У відповідності до усталеної практики, «кримінально-процесуальне затри-
мання» починається з моменту складання протоколу про затримання. Однак визна-
чення цього моменту цілком залежить від розсуду посадової особи, що веде розслі-
дування. Тому на практиці термін затримання обчислюється не з того моменту, коли 
особа дійсно позбавлена волі, а з того, коли посадова особа, яка позбавила її волі, 
виконала необхідні формальності.

15. У законодавстві існує положення, з якого ясно, що початковим моментом 
затримання є саме момент фактичного позбавлення волі. Це стаття 44 КПК, яка 
передбачає, що «захисник допускається до участі у справі… з моменту оголошення 
підозрюваному протоколу про затримання…, але не пізніше двадцяти чотирьох го-
дин з моменту затримання». Тобто закон не пов’язує початок затримання з моментом 
складання протоколу про таке затримання.

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

17. Це відзначив і Європейський Комітет із запобігання катуванням у § 15 сво-
го Звіту про візит в Україну в 1998 році: «протягом перших 24 годин [затримання] 
органи дізнання, тобто працівники карного розшуку, повинні провести невідкладні 
оперативні й слідчі заходи щодо справи, провести попереднє опитування затримано-
го та оформити протокол затримання…».2

2 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 24 February 1998.
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18. Такий стан справ має серйозне значення для оцінки здійсненності гарантій 
прав затриманих, формально передбачених у законодавстві, оскільки навіть формально 
ці гарантії набувають чинності лише після кількох годин, а іноді й днів після того, як 
особа потрапила під контроль правоохоронного органу.

19. До того, як буде прийняте формальне рішення про затримання, підозрюваний 
не вважається затриманим, і його статус під час фактичного тримання під вартою 
правоохоронного органу залишається невизначеним до тих пір, поки посадова особа 
(слідчий чи дізнавач) не складе протокол затримання. Відповідно до пануючої доктри-
ни та практики саме з цього моменту виникає обов’язок агентів держави повідомити 
затриманому про його права, інформувати родичів про затримання, надати доступ до 
адвоката тощо. Невизначений статус підозрюваного між моментом позбавлення його 
волі і моментом складання протоколу про затримання, перешкоджає реалізації ним 
своїх прав, гарантованих статтями 29 Конституції України і статтями 5 та 6 Європейсь-
кої Конвенції із захисту прав людини.

20. Низка прикладів із практики Фонду професійної допомоги жертвам катувань 
підтверджує практику тримання під вартою міліції без оформлення протоколу про 
затримання:

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

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

Віктор Копча (м. Кривий Ріг) був затриманий о 6-й годині ранку 25 листопада 2003 року 
працівниками відділу боротьби з організованою злочинністю. Утримувався під вартою 
у приміщенні ВБОЗ. Лише ввечері 27 листопада був складений протокол про його затри-
мання за підозрою у вчиненні злочину.

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

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

21. Суди також часто стикаються в своїй практиці із ситуацією, коли під час судо-
вого засідання з’ясовується, що особа була затримана набагато раніше, ніж це зазначено 
в протоколі про її затримання.

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

Протягом 10 діб з дня виявлення порушення законності проводити службові розсліду-
вання кожного факту:

…
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♦ звільнення осіб з ізоляторів тимчасового тримання в зв’язку з непідтвердженням пі-
дозри або закінченням терміну затримання;

…

♦ винесення виправдувальних вироків і припинення кримінальних справ у відношенні 
до осіб, що утримувались під вартою.1

Таким чином, цей наказ вважає порушенням законності будь-яке затримання, яке 
згодом не перетворилося у взяття під варту. Це може привести до двох однаково згуб-
них наслідків для правоохоронної діяльності:

23. З одного боку, працівник міліції може невиправдано втримуватися від затри-
мання підозрюваного, якщо існує найменший ризик того, що підозра, яка спочатку 
виправдовувала затримання, згодом зникне; з іншого боку, – що більш імовірно, – 
працівник міліції вдаватиметься до будь-яких – у тому числі і незаконних – методів, 
щоб забезпечити, аби здійснене ним затримання перетворилося в наступне взяття під 
варту.

Не дивно, що, опинившись перед таким вибором, працівники міліції вдаються до 
«неформального» затримання, щоб уникнути відповідальності за затримання, яке зго-
дом виявиться необґрунтованим.

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

25. Таким чином, можна зробити висновок, що в законодавстві України відсутнє 
положення закону, яке б – з одного боку – чітко визначало умови законності «фактич-
ного» затримання, і – з іншого боку – регулювало б правовідносини, що складаються в 
період між «фактичним» затриманням і складанням протоколу про затримання.

26. Уряд у пункті 16 Доповіді відзначає, що «22 травня 2003 року проект Кримі-
нально-процесуального кодексу України був прийнятий Верховною Радою України в 
першому читанні. В даний момент зазначений проект знаходиться на підготовці до 
другого читання». Однак норми пропонованого Кодексу не вирішують проблеми, що 
існують у чинному правовому регулюванні. 

27. Наприклад, частина 2 статті 118 Проекту розширює підстави для затримання 
без рішення суду, використовуючи, як це не дивно, формулювання статті 29 Консти-
туції. У пункті (1) цієї статті Проект передбачає затримання без ордера «у разі нагаль-
ної необхідності запобігти злочину чи перепинити його». Хоча це повторює положення 
Конституції, однак автори Проекту цілковито спотворили зміст цього конституційного 
обмеження. Якщо в Конституції це положення є нормою, що обмежує можливості для 
затримання без ордера, то автори Проекту представили його як ще один («додатко-
вий», «поряд з іншими») випадок, коли державі дозволено позбавити людину волі без 
попереднього рішення суду. За логікою авторів Проекту можна затримати без ордера 
або на підставі закону, або на підставі Конституції. За логікою ж Конституції будь-яке 
положення закону, що допускає затримання без ордера, має бути спочатку перевірене з 
погляду його конституційності, тобто: чи не створює цей закон для держави повнова-
ження більші, ніж допускає стаття 29 Конституції.
1 Наказ МВС України й Державного департаменту України з питань виконання покарань № 300/73 від 23 
квітня 2001 року «Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні 
злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержання встановлених 
законом строків затримання та тримання під вартою під час досудового слідства», пункт 2.5.
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28. Аналогічні зауваження можна висловити щодо пункту (5) частини 2 статті 118 
Проекту. Тут передбачена можливість затримання без ордера «з метою доставлення 
особи до місця провадження дізнання, досудового слідства чи суду на підставі обґрун-
тованої підозри у вчиненні нею злочину чи суспільно небезпечного діяння». Це поло-
ження Проекту дещо нагадує формулювання статті 5 § 1(с) Конвенції. Але, по-пер-
ше, у статті 5 § 1(с) Конвенції йдеться про доставлення до «компетентного судового 
органу», а пункт (5) частини 2 статті 118 Проекту вимагає доставлення не до «судового 
органу», а лише в якесь «місце провадження» дізнання, досудового слідства чи суду. 
Це суттєво різні вимоги. Крім того, будь-яке затримання за підозрою у вчиненні 
злочину, а не лише затримання відповідно до пункту (5) частини 2 статті 118 Проекту, 
може здійснюватися лише з метою доставлення до суду.

1.1.2. Доставлення затриманого до судді

29. Одна з найбільш важливих гарантій проти поганого поводження з затри-
маними особами і порушення інших їхніх прав є швидке доставлення до судді. 
Правова система України також допускає систематичне порушення цієї вимоги.

30. Кримінально-процесуальний кодекс передбачає обов’язкове доставлення до 
судді особи, термін тримання під вартою якої може перевищити 72 години. У відповід-
ності до статті 106 КПК:

Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:

1) звільняє затриманого – якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, закінчив-
ся встановлений законом строк чи затримання було здійснено з порушенням вимог, пе-
редбачених частинами першою і другою цієї статті;

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

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

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

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

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

33. Правоохоронні органи вважають 72 години строком, протягом якого вони ма-
ють нічим не обмежені повноваження тримати людину під вартою. Судді, до яких до-
ставляються затримані особи, не вимагають від правоохоронних органів надати докази 
того, що затримана особа не могла бути доставлена у більш короткий строк. Харківська 



ЗВІТ ХПг ПРО дОТРИмАННЯ УКРАїНОю КОНВЕНЦІї ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

��

правозахисна група не має інформації про випадки, коли затриманий був би доставле-
ний до судді в той же день чи наступного дня після затримання.

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

Іван Нечипорук. (м. Хмельницький) був затриманий працівниками міліції 20 трав-
ня 2004 року, а доставлений до судді лише 26 травня 2004 року. З моменту затримання 
до 21 травня він утримувався під вартою без будь-якого протоколу, з 21 по 23 трав-
ня – на підставі протоколу про адміністративне затримання. Затримання за підозрою 
увчиненні злочину було оформлено лише 23-го травня 2004 року.

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

Олександр Рафальський (м. Київ) був затриманий 13 червня 2001 року, утримувався 
в різних районних відділеннях міліції Київської області й був доставлений до судді тіль-
ки 26 червня 2001 року.

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

36. Часто для продовження тримання під вартою міліцією використовується при-
йом, коли співробітники правоохоронного органу після того, як суд відмовився задо-
вольнити подання про взяття під варту і звільнив затриманого прямо в приміщенні 
суду чи при виході з приміщення суду затримують підозрюваного за «прихованою» 
підозрою.

37. Використання такого прийому можливе тільки завдяки занадто широкому тлу-
маченню, що набули терміни статті 106 КПК у практиці правоохоронних органів і 
судовій практиці (див. §§ 8-10 вище).

38. Суттєве занепокоєння викликає положення частини 4 статті 165-2 КПК:

Якщо в поданні порушується питання про взяття під варту особи, яка перебуває на волі, 
суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваче-
ного і доставку його в суд під вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжу-
ватися більше сімдесяти двох годин, а в разі, коли особа перебуває за межами населеного 
пункту, в якому діє суд, – не більше сорока восьми годин з моменту доставки затриманого 
в цей населений пункт.

39. Оскільки ніяких обмежень на термін доставлення в потрібний «населений 
пункт» не встановлено, перебування під вартою міліції без судового контролю може 
тривати теоретично нескінченно довго.
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14 жовтня 2003 року в м. Сімферополі був затриманий пан Н. на підставі дозволу, 
виданого Печерським районним судом м. Києва в порядку частини четвертої статті 
165-2 КПК. Він був затриманий у приміщенні Центрального районного суду м. Сім-
ферополя, куди з’явився для участі в судовому засіданні про взяття його під варту за 
поданням прокуратури Криму. Після затримання пан Н. був доставлений до судді 
Печерського районного суду м. Києва лише 7 листопада 2003 року, тобто через 24 дні 
після затримання. До доставки до судді він знаходився в ізоляторі тимчасового триман-
ня м. Сімферополя.

1.1.3. Подовження судом утримання під вартою в міліції

40. Ще одна проблема, яка збільшує ризик застосування катувань та поганого повод-
ження з затриманими – це можливість подовжити утримання під контролем міліції.

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

42. Ряд дослідників і практичних діячів висловлюють думку, що «ця правова норма 
є … гарантією від необґрунтованого застосування запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту».2 Однак така думка навряд чи обґрунтована теоретично, оскільки такий під-
хід дає можливість правоохоронному органу затримувати людину, не маючи достатніх 
підстав для цього. Більш міцною гарантією від необґрунтованого взяття під варту став 
би чітко встановлений обов’язок суду звільнити затриманого, якщо обвинувачення не 
надало достатніх доводів на користь взяття під варту.

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

44. Нерідко обвинувачення вимагає продовження затримання саме з метою недо-
пущення переведення до СІЗО, оскільки це може ускладнити «успішне просування 
розслідування» і «ефективну роботу з підозрюваним».

45. Як правило, розгляд, що закінчується постановою про продовження затриман-
ня, проводиться вкрай поверхово.

Віктор Копча, який був затриманий у Кривому Розі, так описував судовий роз-
гляд:

«Мене доставили до суду для вирішення питання про ув’язнення під варту чи 
звільнення. Суддя поставила лише одне питання: «Що скажеш у своє виправдання?» 
Я сказав, що я невинуватий, що в мене є алібі, що мені було відмовлено в зустрічі 
з адвокатом. Суддя наказала мене вивести і вголос сказала: «Додати сім діб». На моє 
прохання провести допит суддя не відреагувала».
2 Звіт про результати проведеного дослідження в місцевому суді Київського району м. Харкова в рамках 
пілотного дослідницького проекту «Використання в Україні затримання і запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту» (керівник дослідження – д.ю.н., проф., член-кореспондент АПНУ В.С.Зеленецький)
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46. За висновками згаданого вище дослідження «переважна більшість матеріалів, 
що містять постанови суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту після закінчення 10-денного терміну затримання, не містять будь-яких нових 
документів, отриманих у період продовження терміну затримання; відсутні поси-
лання на них і в самих постановах суду».3

47. Відповідно до узагальнення практики, проведеного апеляційним судом За-
порізької області, «недоліком у роботі судів можна вважати те, що суди, приймаючи 
рішення про продовження терміну затримання особи, не вказують у постанові, які 
саме обставини підлягають з’ясуванню і які конкретно дії треба виконати в зв’язку з 
додатковим з’ясуванням цих обставин, а подекуди взагалі використовують право на 
продовження затримання не з метою визначитися з питанням про доцільність триман-
ня особи під вартою, а з метою «допомогти» слідчим зібрати необхідні докази в справі, 
що є неприпустимим».4

48. Висновки цих досліджень ще раз підтверджують, що продовження затримання 
використовується не для забезпечення більш зваженого рішення судді про взяття під 
варту чи звільнення, а частіше для того, щоб підозрюваний (обвинувачений) довше 
залишався під владою органу міліції.

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

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

1.1.4. Затримання за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення

49. Один з розповсюджених прийомів у практиці правоохоронних органів – це 
використання для цілей кримінального розслідування адміністративного затримання і 
наступного адміністративного арешту на підставі засудження судом за «злісну непоко-
ру законним вимогам працівників міліції».

50. Зберігається невизначеність щодо фундаментальних основ затримання в зв’язку 
з розслідуванням адміністративних правопорушень. Відповідно до частини 3 статті 29 
Конституції затримання без ордера припустиме лише у зв’язку з кримінальним про-
цесом. Це ясно випливає з тексту цього положення:

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

51. Законодавство України чітко розрізняє поняття «злочину» і «адміністративно-
го правопорушення». Правова доктрина також проводить чітку межу між цими двома 
видами правопорушень: «злочином», під яким завжди розуміється «кримінальний зло-
чин» і правопорушенням у вузькому змісті слова, тобто «адміністративним правопору-
шенням».

52. Таким чином, частина 3 статті 29 Конституції не допускає затримання без рі-
шення суду у випадках, коли йдеться про «правопорушення» на відміну від злочину, 
3 Там само.
4 Узагальнення практики розгляду Мелітопольським міськрайсудом, Приазовським, Акимовським, Веселовським рай-
судами питань, пов’язаних із застосуванням під час досудового слідства запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою. (Узагальнення здійснено суддями апеляційного суду Запорізької області Г.І.Алєйніковим та М.І.Галянчуком).
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навіть якщо існує «невідкладна необхідність» запобігти чи перепинити його. Той факт, 
що таке затримання не суперечить статті 5 Конвенції, у даному разі не має значен-
ня. По-перше, у відповідності до статті 8 Конституції, положення Конституції мають 
найвищу юридичну чинність на території України. По-друге, стаття 5 Європейської 
Конвенції визнає припустимим тільки затримання, що здійснено «у порядку, встанов-
леному законом». Цілком очевидно, що положення статті 29 Конституції з погляду 
статті 5 Європейської Конвенції також визначають «порядок», встановлений національ-
ним законом.

53. Однак, у Кодексі України про адміністративні правопорушення (КпАП), як 
і раніше, зберігаються положення, що допускають затримання без рішення суду. Ці 
повноваження ґрунтуються на наступних положеннях КпАП: стаття 259 «Доставлення 
порушника»; стаття 260 «Заходи забезпечення впровадження в справах про адміністра-
тивні правопорушення»; стаття 261 «Адміністративне затримання»; стаття 262 «Орга-
ни (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання»; стаття 263 
«Строки адміністративного затримання».

54. Особливої уваги потребує стаття 259, що визначає порядок так званого «достав-
лення» особи, підозрюваної в здійсненні адміністративного правопорушення. Вона 
фактично створює необмежені повноваження затримати і доставити підозрюваного в 
підрозділ правоохоронного органу. Хоча термін перебування під вартою у правоохо-
ронному органі обмежений однією годиною, однак термін самого доставлення не обме-
жений у законі і регулюється тільки загальною вказівкою: «Доставлення порушника має 
бути проведене в можливо короткий строк».

55. Більш того, якщо розглядати систему законодавства України в цілому, таке 
«доставлення» взагалі не вважається позбавленням волі. Наприклад, на відміну від 
«затримання» у вузькому значенні, за незаконне «доставлення» не передбачена кримі-
нальна відповідальність. Також незаконне доставлення не є підставою для відшко-
дування шкоди відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, 
заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду».5

56. Щодо адміністративного затримання у вузькому значенні, то тут також існує 
певна невизначеність у законодавчому регулюванні.

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

58. Колізія між згаданими положеннями Закону «Про міліцію» і Кодексу України 
про адміністративні правопорушення не дає можливості точно з’ясувати обсяг повно-
важень міліції у затриманні підозрюваних правопорушників. Невизначеності додає 
також невідповідність деяких формулювань правопорушень у статті 262 КпАП форму-
люванням матеріальних статей КпАП.

59. Ситуація з забезпеченням прав затриманих погіршується внаслідок відсутності 
системи безоплатної правової допомоги в Україні. Система, що була створена в умо-
вах Радянського Союзу і заснована на примусовій участі адвоката в справах, у яких 
обвинувачуваний не в змозі оплатити роботу адвоката, у даний час не функціонує. 
5 Закон України від 1 грудня 1994 г. № 266/94-ВР (Відомості Верховної Ради, 1995, № 1, ст. 1)



ЗВІТ ХПг ПРО дОТРИмАННЯ УКРАїНОю КОНВЕНЦІї ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

��

Плата, що пропонується державою адвокатам за участь у справах незаможних обвину-
вачуваних, складає близько 3 доларів за повний день роботи. Така плата не відповідає 
сучасним умовам, отримання оплати вимагає оформлення трьох довідок. Внаслідок 
цього адвокати, які беруть участь у справах незаможних обвинувачуваних, воліють не 
витрачати зусилля на отримання цієї плати. 

60. У 2005 році в Міністерстві юстиції була створена Координаційна Рада з рефор-
ми безоплатної правової допомоги, яка підготувала Концепцію формування системи 
безоплатної правової допомоги, що побудована на сучасних принципах організації та-
кої допомоги. 9 червня 2006 року дана Концепція була затверджена Указом Президента 
України. На виконання цієї Концепції в даний час створені два пілотних Офіси безоп-
латної правової допомоги (у Харкові і Білій Церкві).

Планувалося підготувати законопроект «Про безоплатну правову допомогу» до вес-
ни 2007 року. Однак робота над законопроектом останнім часом загальмувалася, і від-
повідно до планів Кабінету Міністрів України законопроект планується розробити до 
кінця 2008 року. Ми стурбовані уповільненням темпу реформи в цій галузі.

1.1.5. Тривале адміністративне затримання 

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

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

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

Ця норма КпАП відверто порушує статтю 29 Конституції, яка вимагає, щоб закон-
ність тримання під вартою протягом 72 годин була перевірена судом.

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

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

Ігор Мірошниченко 4 грудня 2004 року був затриманий двома працівниками міліції 
в приміщенні Управління міліції Харківської області, оскільки відмовився виконати 
їхнє прохання проїхати з ними в одне з районних управлінь міліції. Хоча у кримі-
нальній справі, за якою його мали намір допитати, пан Мірошниченко був свідком, 
і працівників міліції не мали ані рішення суду про затримання пана Мірошниченка, 
ані підстав для його затримання без рішення суду, вони сприйняли його відмову як 
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«злісне невиконання законної вимоги працівників міліції» і примусово доставили його 
до районного відділу міліції. Під час затримання його допитували у зв’язку з роз-
слідуванням убивства, у нього відібрали зразки для експертного дослідження, взяті 
відбитки пальців. 7 грудня районний суд визнав його винуватим у злісній непокорі 
законним вимогам працівника міліції і покарани штрафом. Згодом це рішення суду й 
було скасовано вищестоящим судом. Кримінальне обвинувачення пану Мірошничен-
кові не було пред’явлено.

65. Цілком очевидно, що поширення такого прийому правоохоронними органами 
стало наслідком введення судового контролю в кримінальному процесі. Однак через 
безсистемний підхід до правового регулювання, у законодавство не були внесені змі-
ни, які виключили б можливості для правоохоронних органів ухилятися від судового 
контролю.

66. Ще одним розповсюдженим засобом тривалого утримання під контролем міліції 
є використання затримання у якості бродяги. Затримання й тримання під вартою бро-
дяг здійснюється на підставі статті 11 Закону «Про міліцію». Для такого затримання 
закон – як і раніше – не вимагає постанови суду: достатньо, щоб правоохоронний ор-
ган повідомив прокурора. Це залишає широкі можливості для правоохоронних органів 
використовувати таке затримання без достатніх підстав або навіть зловмисно.

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

Олександра Рафальского підозрювали в здійсненні низки вбивств і затримали в 
м. Києві 13 червня 2001 року в ході спланованої операції. У той же день його допитали 
в управлінні боротьби з організованою злочинністю з приводу підозри в убивствах. 
14 червня 2001 року він був поміщений у приймальник-розподільник як бродяга. В ос-
нову затримання був покладений той аргумент, що особа його не встановлена, хоча в 
ті ж дні в пресі з’явилася інформація про затримку підозрюваного в здійсненні тяжких 
злочинів, що мала на увазі саме Рафальского. Він утримувався як бродяга до 25 червня 
2001 року. У цей період за допомогою катувань з нього намагалися отримати зізнання 
в убивствах.

1.2. Стаття 2 § 2. Заборона відступу від зобов’язань за Конвенцією

67. У відповідності до статті 64 Конституції України не допускається відступ від 
права, гарантованого статтею 28 Конституції. Законодавство України не містить будь-
яких положень, які прямо допускали б чи виправдовували застосування катувань у 
виняткових обставинах, що припускаються статтею 2 § 2 Конвенції.

68. Однак, як ми намагаємося показати в цій доповіді, відсутність цілісної систе-
ми попередження катувань і поганого поводження підриває значення конституційних 
гарантій. Крім того, ряд рис національної правової системи побічно сприяють прак-
тиці застосування катувань і поганому поводженню. Ці недоліки правової системи 
допускають та/або заохочують катування й у «звичайній» ситуації, що робить зайвим 
передбачати спеціальні положення для «надзвичайних» ситуацій.
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1.3. Стаття 2 § 3. Нікчемність посилань на наказ вищестоящого начальника

69. Стаття 41 КК передбачає звільнення від відповідальності у разі виконання за-
конного наказу чи розпорядження. Положення статті 41 § 2 визначає, що є законним 
наказом чи розпорядженням: 

якщо вони віддані відповідною особою в межах її повноважень і за змістом не супере-
чать чинному законодавству і не зв’язані з порушенням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина.

70. Стаття 41 § 4 містить важливе положення, що цілком задовольняє вимогу статті 
2 § 3 Конвенції, оскільки прямо передбачає, що

особа, що виконала явно злочинний наказ чи розпорядження, за дії, здійснені з метою 
виконання такого наказу чи розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на 
загальних підставах.

71. Отут навряд чи можливі труднощі у визначенні «явно злочинного» наказу, якщо 
мова йдеться про навмисне застосування катувань. Однак може викликати труднощі 
визначення відповідальності при створенні умов, що здатні завдавати сильних фізич-
них чи моральних страждань, – наприклад, при утриманні інкоммунікадо або в не-
людських умовах, що іноді за деяких обставин може кваліфікуватися як катування.

72. Ці труднощі підсилює також формулювання статті 41 § 3 КК, оскільки вона 
звільняє від відповідальності тільки у разі відмови виконати «явно злочинний наказ». 
Крім того, той, хто відмовився виконувати явно злочинний наказ, захищений тільки 
від кримінальної відповідальності. Таким чином, наприклад, відмова від виконання 
наказу, навіть якщо його злочинність не викликає сумнівів, не гарантує звільнення, 
наприклад, від дисциплінарної відповідальності.

73. Однак викликає занепокоєння стаття 43 КК, що містить положення, які сто-
суються звільнення від відповідальності у разі виконання спеціального завдання. Таке 
спеціальне завдання можна розглядати як різновид «наказу вищестоящого начальника 
чи державної влади» в контексті статті 2 § 3 Конвенції.

Стаття 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації

1. Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронною особою, яка відповідно 
до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи зло-
чинній організації з метою попередження чи розкриття їхньої злочинної діяльності.

2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності 
лише  за  здійснення  в  складі  організованої  групи  чи  злочинної  організації  особливо 
тяжкого злочину, здійсненого навмисно і поєднаного з насильством над потерпілим, чи 
тяжкого злочину, здійсненого навмисно і пов’язаного з заподіянням тяжкого тілесного 
ушкодження потерпілому чи настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків.

3. Особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною 2 цієї статті, не може бути засуд-
жена до довічного позбавлення волі, а покарання у вигляді позбавлення волі не може бу-
ти призначено їй на термін більший, ніж половина максимального терміну позбавлення 
волі, передбаченого законом за цей злочин.

74. Деякі формулювання статті 43 КК можуть призвести до порушення статті 2 § 3 
та/або статті 4 § 2 Конвенції.
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По-перше, обмеження відповідальності тільки випадками, пов’язаними «із за-
подіянням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому чи настанням інших тяжких 
або особливо тяжких наслідків», може звільнити в ряді випадків від покарання дер-
жавних агентів, які здійснили дії, що підпадають під визначення катування в статті 1 
Конвенції.

По-друге, стаття також передбачає обов’язкове пом’якшення покарання особі, яка 
при виконанні «спеціального завдання» здійснила, наприклад, дії, описані статтею 
127 § 1 КК. Таке положення також обмежує застосування статті 127 § 3 і 4 КК і може 
порушити вимоги статті 4 § 2 Конвенції.

2. Стаття 3 Конвенції. Заборона примусового повернення в країну, 
де людина може бути піддана катуванням

2.1. Депортація

75. Суди в останні роки стали більше приділяти увагу питанням, пов’язаним з ри-
зиком поганого поводження у разі повернення особи у треті країни. Зокрема це зросле 
розуміння виявляється в дуже прогресивних рішеннях, що стосуються надання статусу 
біженців.

Наприклад, 26 вересня 2006 року Вознесенський міськрайонний суд Миколаївсь-
кої області скасував рішення державного органу про відмову в наданні статусу біженця 
Хан Юсафу Алі, громадянові Пакистану. Г-н Хан просив надати йому статус біжен-
ця, обґрунтовано побоюючись принижуючого гідність поводження з боку своєї касти, 
оскільки він не підкорився наказу батька одружитися із своєю двоюрідною сестрою, 
а одружився з громадянкою України. Суд скасував рішення про відмову в наданні 
статусу, оскільки відповідний орган не зміг надати докази, що спростовують доводи 
заявника.

76. Проте є й протилежні випадки. У ніч з 14 на 15 лютого 2006 р., 11 шукачів 
притулку з Узбекистану, які шукали міжнародного захисту в Україні, були примусово 
повернуті в Узбекистан владою України. Як з’ясувалося пізніше, узбецька влада вида-
ла ордери на депортацію 11 шукачів притулку в Україні на підставі того, що ті нібито 
брали участь в андижанських подіях в Узбекистані 13 травня 2005 р. Ці особи були 
затримані як особи без визначеного місця проживання. Слід зазначити, що в даному 
випадку ці люди були видані в Узбекистан під прикриттям процедури адміністратив-
ного виселення. 

Дев’ятеро з одинадцяти цих людей звернулися в період 1-6 лютого до кримського 
відділення Державного комітету зі справ національностей і міграції за отриманням 
статусу біженця, а також у київський офіс УВКБ ООН. Дві особи, подали заяви, знахо-
дячись під вартою. Рідні і близькі затриманих відразу ж звернулися в УВКБ ООН, що 
в той же день, 7 лютого, передало ноту Держкомнацміграції про те, що видача затрима-
них в Узбекистан буде означати порушення Україною своїх міжнародних зобов’язань. 
У відповідь представник Держкомітету повідомила, що про виселення до завершення 
процедури не може бути й мови.

13 лютого 2006 року всім затриманим була вручена постанова кримської мігра-
ційної служби про відмову в наданні статусу біженця. 14 лютого 2006 року їх таємно 
доставили в Київський районний суд міста Сімферополя, який прийняв рішення про 
виселення 10 з 11 узбеків з території України. Як стверджує влада, затримані предста-
вили суду письмову згоду на повернення в Узбекистан. У ніч з 14 на 15 лютого вони 
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були доставлені літаком із Сімферополя до Ташкента, де були взяті під варту правоохо-
ронними органами Узбекистану.

Керівник прес-служби МЗС Василь Филипчук 21 лютого заявив, що узбеки по-
рушували правила перебування в Україні. Їм відмовили в наданні статусу біженців, 
оскільки їхні заяви були необгрунтовані, а від права на оскарження цього рішення в 
судовому порядку вони відмовилися в письмовій формі. Він заявив також, що дія Конвен-
ції про статус біженців не поширювалася на цих осіб, оскільки вона стосується тільки 
тих, хто має статус біженця. Останню тезу майже дослівно повторив перший заступник 
Глави Секретаріату Президента Анатолій Матвієнко.

77. Незаконність видачі узбецьких громадян підтвердило також Міністерство юс-
тиції в листі від 3 травня 2006 року. Зокрема, Міністерство юстиції відзначило повер-
ховість рішення суду щодо відмови в наданні статусу біженців, оскільки суд проігно-
рував загальновідомі факти, що відносяться до подій в Андижані 12-13 травня 2005 
року. Міністерство юстиції також відзначило недійсність відмови шукачів притулку 
від оскарження рішення про відмову в наданні статусу біженця, відсутність правової 
допомоги в шукачів притулку, відсутність доступу до затриманих представників Уп-
равління Верховного комісара ООН у справах біженців та правозахисних організацій.

78. 13 жовтня 2006 року з України було депортовано ще одного біженця, Гамасса 
Жакі Дестін Бріс, 1966 р. н., громадянина Конго–Браззавіль. Він з липня 2006 року 
утримувався в приймальнику-розподільнику Управління МВС у м. Харкові з метою 
депортації. Він отримав довідку шукача статусу біженця від Управління міграційної 
служби в м. Харкові, яка була чинна до 24 жовтня 2006 року. Незважаючи на те, що це 
давало йому законні підстави для перебування в Україні, він не був звільнений. Попри 
правовий статус шукача притулку в Україні, його було примусово повернено до країни 
походження.

2.2. Екстрадиція

79. Відповідно до пункту 28 звіту Уряду «Генеральна прокуратура України в межах 
своєї компетенції вирішує питання екстрадиції в повній відповідності з нормами дію-
чих для України міжнародних договорів, що є частиною національного законодавс-
тва». Слід зазначити, що процедура вирішення питання про екстрадицію зовсім не 
відповідає вимогам статті 3 Конвенції.

80. У відповідності до статті 25 Конституції України, громадянин України не може 
бути висланий за межі України чи виданий іншій державі. Тому проблеми можуть ви-
никнути тільки стосовно видачі іноземних громадян і осіб без громадянства.

81. Видача з України регулюється загальними положеннями Кримінального і Кри-
мінально-процесуального кодексів України:

Стаття 10 Кримінального кодексу. Видача особи, обвинувачуваної в здійсненні зло-
чину, і особи, засудженої за здійснення злочину

1. Громадяни України й особи без  громадянства, що постійно проживають в Україні, 
які здійснили злочин за межами України, не можуть бути видані іноземній державі для 
притягнення до кримінальної відповідальності і віддачі під суд.

<…>

3...Іноземці й особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які здійс-
нили злочин за межами України і перебувають на її території, можуть бути видані іно-
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земній державі для притягнення до кримінальної відповідальності й віддачі під суд чи 
передані для відбування покарання, якщо така видача чи передача передбачені міжна-
родними договорами України.

Стаття 31 Кримінально-процесуального кодексу. Порядок зносин судів, прокурорів, 
слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав

Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними устано-
вами іноземних держав, а також порядок виконання взаємних доручень визначається 
законодавством України і міжнародними договорами України.

82. Яких-небудь спеціальних положень, що стосуються вирішення питань про 
екстрадицію, у Кримінально-процесуальному кодексі не міститься. Тому процедури 
частково визначаються міжнародними договорами, що передбачають видачу, частково 
залишаються неврегульованими.

83. Україна ратифікувала Європейську Конвенцію про видачу правопорушників 
1957 року і Додаткові протоколи до неї 1975 і 1978 років, Конвенцію про правову до-
помогу і правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ 1993 року 
(Мінську Конвенцію), Конвенцію про боротьбу з незаконним обігом наркотичних за-
собів та психотропних речовин 1988 року, а також ряд обопільних договорів.

Мінська Конвенція передбачає:

Стаття 56. Обов’язок видачі

1. Договірні Сторони зобов’язуються відповідно до умов, передбачених цією Конвенцією, 
за вимогою видавати один одному осіб, що знаходяться на їхній території, для притяг-
нення до кримінальної відповідальності або для приведення вироку у виконання.

2. Видача для притягнення до кримінальної відповідальності здійснюється за такі діян-
ня, які за законами запитуючої і запитуваної Договірних Сторін є карними і за здійс-
нення яких передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін не менше 
одного року чи більш тяжке покарання.

3. Видача для приведення вироку у виконання здійснюється за такі діяння, які відповід-
но до законодавства запитуючої і запитуваної Договірних Сторін є карними і за здійс-
нення яких особа, видачу якої вимагають, була засуджена до позбавлення волі на термін 
не менш шести місяців чи до більш тяжкого покарання.

Стаття 57. Відмова у видачі

1. Видача не здійснюється, якщо:

а) особа, видачу якої вимагають, є громадянином запитуваної Договірної Сторони;

б) на момент одержання вимоги карне переслідування відповідно до законодавства 
запитуваної Договірної Сторони не може бути порушене чи вирок не може бути при-
ведений у виконання унаслідок закінчення терміну давнини або на  іншій законній 
підставі;

в) стосовно особи, видачу якої вимагають, на території запитуваної Договірної Сторо-
ни за той же злочин був винесений вирок чи постанова про припинення провадження 
в справі, що вступили в законну силу;
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г) злочин відповідно до законодавства запитуючої чи запитуваної Договірної Сторо-
ни переслідується в порядку приватного обвинувачення (за заявою потерпілого).

2. У видачі може бути відмовлено, якщо злочин, у зв’язку з яким потрібна видача, здійс-
нений на території запитуваної Договірної Сторони.

3. У випадку відмови у видачі запитуюча Договірна Сторона має бути інформована про 
підстави відмови.

84. Законодавством України не передбачається перевірка будь-яких обставин, які 
держава має взяти до уваги у відповідності до статті 3 Конвенції проти катувань.

85. Рішення про видачу знаходяться у винятковій юрисдикції Генерального про-
курора України, який вирішує ці питання без будь-якої процедури. Це рішення при-
ймається негласно. Закон навіть не передбачає вимоги інформувати особу, екстрадиція 
якої потрібна іншій державі, про прийняте рішення і підстави цього рішення. 

86. Людина не має права на оскарження рішення про свою екстрадицію в суді. 
Крім того, в Україні відсутня судова процедура, передбачена Статтею 3 Європейської 
конвенції з прав людини і Статтею 3 Конвенції ООН проти катувань, вирішення пи-
тань, пов’язаних з екстрадицією, що давала би можливість захистити права осіб, яким 
загрожує екстрадиція. 

87. 8 жовтня 2004 року Пленум Верховного Суду України прийняв постанову 
№ 16 «Про деякі питання застосування законодавства, що регулює порядок і терміни 
затримки (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з екстрадицією». Ця поста-
нова (пп. 2 і 3) передбачає наступне:

5. ... Суд повинен перевірити наявність запиту та відповідних документів, визначених 
договором, на підставі яких вирішується питання про екстрадицію, а також відсутність 
обставин, що перешкоджають видачі або передачі (статті 2, 3, 6, 10, 11 Європейської кон-
венції та Додаткові протоколи до неї 1975 і 1978 рр., ст. 57 Конвенції про правову допо-
могу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р. тощо). 
Зокрема,  видача  затриманих  осіб  не  здійснюється:  за  політичні  та  військові  правопо-
рушення; у зв’язку із закінченням строків давності; коли на території сторони, до якої 
звертаються із запитом, ухвалено вирок суду чи постанову про закриття справи за тим 
самим обвинуваченням, у зв’язку з пред’явленням якого вимагається видача; коли пору-
шується питання про видачу громадян України або осіб без громадянства, що постійно 
проживають в Україні; осіб, які мають в Україні статус біженця; якщо сторона, що над-
силає запит, не надасть Україні достатніх гарантій того, що вирок із покаранням у виг-
ляді смертної кари не буде виконаний в тому випадку, коли правопорушення, за яке ви-
магається видача, карається смертною карою за законодавством держави, що надсилає 
запит; злочин, у зв’язку з яким вимагається видача, згідно із законодавством сторони, 
яка запитує, або України переслідується в порядку приватного обвинувачення; злочин, 
у зв’язку зі вчиненням котрого вимагається видача, карається позбавленням волі на мак-
симальний строк менше одного року або менш суворим покаранням тощо. 

88. Хоча постанова Пленуму Верховного Суду України в якійсь мірі розширює 
предмет судового розгляду в ході даної процедури у порівнянні з текстом статті 2362 
УПК, компетенція судді як і раніше обмежена перевіркою суто формальних аспектів 
рішення про екстрадицію і не пов’язана з оцінкою дійсного ризику для затриманого 
бути підданим страті чи поганому поводженню на території держави, що надіслала 
запит.
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89. Спроби в деяких випадках оскаржити рішення Генерального прокурора вияви-
лися невдалими.

У грудні 2004 року в Печерському районному суді м. Києва було оскаржено рішен-
ня про екстрадицію Аміра Кабулова в Республіку Казахстан на підставі Глави 31-А 
Цивільного процесуального кодексу, що діяв на той час. 28 січня 2005 року цей суд 
визнав рішення Генеральної прокуратури про екстрадицію незаконним і поставив за 
обов’язок Генеральній прокуратурі відмовити в екстрадиції заявника.

Однак 27 травня 2005 року це рішення було скасовано Київським апеляційним 
судом і справа була повернута на новий розгляд.

Рішенням від 1 липня 2005 року Печерський районний суд м. Києва відмовився 
розглядати скаргу. У своєму рішенні суд послався на те, що рішення Генеральної про-
куратури України, у тому числі про екстрадицію, повинні оскаржуватися тільки в по-
рядку, передбаченому статтею 106 Кримінально-процесуального кодексу, а не в порядку 
Глави 31-А Цивільно-процесуального кодексу. Це рішення було оскаржено в Київський 
апеляційний суд. В одній з ухвал апеляційний суд м. Києва зазначив, посилаючись 
на постанову Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 року, що «питання 
видачі правопорушників у порядку екстрадицій знаходиться у виключній компетенції 
Генеральної прокуратури України. Відповідно до діючого міжнародного та національ-
ного законодавства України щодо екстрадицій суди мають право (і зобов’язані) роз-
глядати лише подання Генерального прокурора України та уповноважених ним проку-
рорів щодо дачі дозволу на затримання (тимчасовий арешт, повторний арешт, взяття 
під варту) правопорушників для забезпечення їх видачі».

Таким чином, рішення Генерального прокурора щодо екстрадицій були судовою 
практикою виключені з-під судового контролю. Зазвичай при прийнятті рішення Ге-
неральним прокурором не враховуються чинники, які, виходячи з вимог статті 3 Кон-
венції з прав людини, можуть стати підставою для відмови в екстрадиції.

90. Тому рішення українських судів довели на практиці, що в заявника немає мож-
ливості скасувати рішення Генерального прокурора України про свою екстрадицію, 
навіть якщо в результаті такої екстрадиції можуть бути порушені Статті 2 і 3 Конвенції. 
Єдина процедура, у ході якої таке рішення могло бути прийняте – а саме, оскарження 
за Главою 31-А ЦПК – за рішеннями, винесених національними судами, виявилася 
заявникові недоступною.

91. Слід також зазначити, що вказівки вищих судових органів орієнтують судову 
практику на вкрай формальний підхід до з’ясування питання про можливість вида-
чі. Зокрема, відсутня вказівка перевіряти обґрунтованість обвинувачення і можливі 
політичні причини переслідування з боку запитуючої держави. У контексті видачі в 
країни, де поширена практика катувань і жорстокого поводження в ході розслідування 
кримінальних справ, наявність чи відсутність розумних підстав для обвинувачення 
може свідчити про більшу чи меншу ймовірність застосування катувань.

92. З 1 вересня 2005 року вступив в дію Кодекс України про адміністративне судо-
чинство. Стаття 17 Кодексу передбачає, що

1. Компетенція адміністративних судів поширюється на:

1) спори фізичних чи юридичних осіб  із суб’єктом владних повноважень щодо оскар-
ження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), 
дій чи бездіяльності; <…>
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Однак у нас поки що немає даних про те, що ці процедури були використані для 
заперечування рішення про екстрадицію.

93. Фактично, єдиною можливістю призупинити екстрадицію і залучити аргу-
менти, засновані на статті 3 Конвенції ООН проти катувань і статті 3 Європейської 
конвенції з прав людини, є звернення до Європейського суду з прав людини. На-
ша організація кілька разів вдавалася до клопотань про застосування тимчасових за-
ходів Європейським судом, і потрібно відзначити, що влада України підкоряється цим 
тимчасовим заходам.

94. Однак, зважаючи на те, що ясна процедура оскарження рішення про видачу на 
національному рівні відсутня, а також те, що доведення обставин катувань, що свідчать 
про ризик, вимагає серйозної професійної підготовки, для особи, видача якої запи-
тується, особливо важливою є допомога кваліфікованого адвоката. Однак такі особи, 
як правило, попадають під варту і їхній зв’язок із зовнішнім світом переривається. Ос-
кільки за визначенням такі особи є іноземцями, їхні можливості отримання кваліфі-
кованої допомоги вкрай обмежені. Законодавство не передбачає обов’язкового надання 
адвоката в таких випадках.

95. Не виключена також можливість маскування екстрадиції під адміністративне 
виселення, регульоване Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» і низкою підзаконних актів. Ця можливість була використана при пере-
дачі владі Узбекистану 11 узбецьких громадян.

3. Стаття 4 Конвенції. Кримінальна відповідальність 
і відповідне покарання за застосування катувань

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

97. До набрання чинності 1 вересня 2001 року новим Кримінальним кодексом в 
Україні не існувало такого складу злочину як «катування». Дії, які підпадали під виз-
начення статті 1 Конвенції ООН проти катувань, у відповідних випадках могли скласти 
кримінальне «перевищення влади або службових повноважень» чи «примушування да-
вати показання». Навіть у найбільш тяжких випадках катувань, ознаки катувань погли-
налися обтяжуючою ознакою складу «перевищення влади або службових повноважень» 
у частині 2 статті 365 (статті 165 «колишнього» КК), а саме: «насильство, застосування 
зброї або болісні чи такі, що принижують людську гідність потерпілого, дії».

98. Новим Кримінальним кодексом кримінальна відповідальність за катування бу-
ла передбачена статтею 127, яка визначала склад злочину наступним чином:

Катування,  тобто  умисне  заподіяння  сильного  фізичного  болю  або  фізичного  чи  мо-
рального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій 
з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі....

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

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

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

102. Уряд України визнає в пункті 22 своєї доповіді, що стаття 127 в редакції, що 
діяла до 16 лютого 2005 року, не застосовувалася до працівників правоохороннх ор-
ганів. Тому факт, що вона була передбачена в Кримінальному кодексі України, не може 
розглядатися в контексті виконання зобов’язань, передбачених статтею 4 Конвенції.

103. У світлі статті 4 § 1 Конвенції стаття 127 може розглядатися лише в редакції 
Закону від 12 січня 2005 року, який набув чинності з 16 лютого 2005 року. Було змінено 
склад злочину, передбаченого частиною 1 цієї статті, який зараз сформульовано так:

Катування,  тобто  умисне  заподіяння  сильного  фізичного  болю  або  фізичного  чи  мо-
рального 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 в скоєнні яких підозрюється, або залякування його 
або інших осіб...

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

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

105. Хоча Закон від 12 січня 2005 року в цій частині був явно спрямований на ім-
плементацію в українське законодавство вимог статті 4 Конвенції, однак це завдання 
виконано не до кінця.

106. По-перше, положення частин 3 і 4 поширюється тільки на «працівника правоохо-
ронного органу». Це формулювання ясно виключає з-під дії цих положень інших агентів 
держави. Таким чином, інші агенти держави, – наприклад, військовослужбовці – можуть 
бути залучені до кримінальної відповідальності тільки за статтею 127 §§ 1 або 2 УК, які 
передбачають покарання, що не відповідають вимогам статті 4 § 2 Конвенції.

107. По-друге, у запропонованій редакції ознакою «катування» залишається «на-
сильницька 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 «на-
сильницької дії» може здатися неважливим з погляду завдання болю, але воно має 
важливе значення щодо страждань, які можуть викликатися не тільки насильниць-
кими діями, але й створенням певних обставин. Такі обставини в певних випадках 
можуть створюватися діями, що самі собою не є насильницькими. Наприклад, фор-
мулювання статті 127 § 3 УК не охоплює цілеспрямовану бездіяльність, коли посадова 
особа усвідомлювала або повинна була усвідомлювати, що наслідками такої бездіяль-
ності буде причинення сильного болю або страждань.

108. По-третє, визначення статті 1 Конвенції ООН проти катувань розраховано ли-
ше на представників держави. Але Закон викладає визначення катування в частині 1 
статті 127, яка стосується загального суб’єкта злочину. Це створює певну нелогічність, 
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яку можна побачити на прикладі такої ознаки, як «отримання визнання». Лише пред-
ставникові 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».

109. По-четверте, до числа елементів злочину «катування» не входять відповідні 
дії в зв’язку з «расовою, національною, релігійною, соціальною, мовною, статевою, 
віковою чи іншою належністю особи», а також у зв’язку з її діяльністю чи позицією у 
певному питанні. Такий мотив злочину, очевидно, не охоплюється цілями «одержати 
інформацію» або «покарати», передбаченими статтею 127 § 1, тому особи, які вчинили 
описані в статті 1 Конвенції дії за мотивами дискримінації якого-небудь характеру, не 
можуть бути притягнуті до відповідальності за статтею 127 §§ 3 чи 4 КК.

110. По-п’яте, залишається також неясним, яке саме положення статті 127 буде 
застосовуватися до осіб, які не є державними агентами, але які діють «з відома чи мов-
чазної згоди» державних агентів. У відповідності зі статтею 29 КК 

«1. Виконавець  (співвиконавець)  підлягає  кримінальній  відповідальності  за  статтею 
Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин. 

2. Організатор,  підбурювач  та  пособник  підлягають  кримінальній  відповідальності  за 
відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цьо-
го Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем. 

Однак, оскільки текст статті 127 §§ 3 і 4 виключає їхнє застосування до осіб, ін-
ших, ніж «працівники правоохоронних органів», то можливо, що працівники право-
охоронного органу, які були співучасниками «катування», що вчинене особою, яка не 
є «працівником правоохоронного органу», будуть притягнуті до відповідальності за 
статтею 127 §§ 2, а не за статтею 127 §§ 3 КК. Також це положення може унеможливи-
ти засудження особи за статтею 127 §§ 3 чи 4 Кримінального кодексу України, що не є 
«працівником правоохоронного органу», але брала участь разом з останнім у застосу-
ванні катування, оскільки у разі засудження буде порушений nullum crimen sine lege.

111. Проте попри ці недоліки, зміни до статті 127 Кримінального кодексу станов-
лять значний крок у імплементації положень Конвенції ООН проти катувань. Вио-
кремлення катувань, застосованих працівниками правоохоронних органів у окрему 
частину статті 127, дає надію на отримання в подальшому статистичних даних щодо 
застосування цього положення.

112. Практика застосування кримінальних покарань до працівників правоохоронних 
органів, як і раніше, ґрунтувалась на положеннях, що встановлюють кримінальну від-
повідальність за перевищення влади і службових повноважень (стаття 365 КК). Однак 
зазначена стаття містить склад злочину, що може охоплювати широкий спектр право-
порушень. Розчинення поняття «катування» у більш широкому понятті «перевищення 
влади», дозволяє приховувати дійсну поширеність катувань і перешкоджає ефективному 
контролю за виконанням зобов’язань за Конвенцією ООН проти катувань щодо суворос-
ті покарання і застосування амністії. Це також заважає ефективному застосуванню поло-
жень кримінального законодавства до співучасників осіб, які застосовують катування.

113. Низка дій, що кваліфікуються Конвенцією ООН проти катувань як катуван-
ня чи жорстоке поводження, можуть підпасти під дію статті 373 КК України «при-
мушування 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.



ЗВІТ ХПг ПРО дОТРИмАННЯ УКРАїНОю КОНВЕНЦІї ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

��

114. Засудження державних агентів, які застосували катування, залишається рід-
кисним явищем. Покарання, що призначаються судами у разі засудження, також не 
відповідають тяжкості злочину. Засуджені агенти держави часто отримують умовне 
покарання. Але були винесені й достатньо суворі вироки:

Наприклад, двох колишніх працівників міліції в Херсонській області засудили 
до 7, а третього – до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна й 
позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах. Вони визнані 
винними в застосуванні катувань до підозрюваного з метою отримання визнання. Як 
відзначає автор повідомлення, «за всі роки української незалежності на Херсонщині 
це перший випадок, коли офіцерів УМВС області засудили до реальних термінів поз-
бавлення волі саме за застосування катувань».1

У іншому випадку, до 14 років позбавлення волі засудив Чернігівський обласний 
суд капітана міліції Валерія Сташка. Його подільник, старшина Микола Решотко, 
засуджений до 5 років ув’язнення з 3-річним іспитовим терміном. Верховний Суд 
України залишив вирок у силі. В обвинувальній промові прокурор Анатолій Лав-
риненко сказав: «Сташко наніс Івашову відкриту черепно-мозкову травму, перелом 
під’язичної кістки, закриту травму шиї, що призвело до смерті потерпілого». 2

3 липня 2006 року Київський районний суд м. Харкова визнав винним працівни-
ка міліції Ходорковського А.В. у здійсненні злочину, передбаченого статтею 101 КК 
України (у редакції 1960 р.) «Навмисне тяжке тілесне ушкодження» і статтею 365 § 3 
КК Україна (у редакції 2001р.) «Перевищення влади чи службових повноважень, що 
заподіяли тяжкі наслідки». 14 квітня 1998 року Ходорковський заподіяв Сергію Алєк-
сахіну ряд тілесних ушкоджень, у тому числі струс головного мозку, руйнування дисків 
між 2 шийним і 1 грудними хребцями, закритий перелом дужки 2-го шийного хребця. 
Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі (що нижче мінімально-
го терміну позбавлення волі, передбаченого законом за сукупністю даних злочинів) і 
звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком.

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

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

До прикладу, висунуте обвинувачення проти начальника відділу кримінального 
розшуку ТУМ Солом’янського районного управління міліції Миколи Гуріна, обвину-
ваченого в катуванні в ніч на 25 червня 2003 року свого колишнього колеги, підозрю-
ваного у вбивстві дружини. Раніше по цій справі суд санкціонував арешт ще чотирьох 
керівників Солом’янського РУ – А. Гавриленка, В.Оцалюка. С. Дерипапи та Є. Мар-
тинюка. Усі вони звинувачуються в перевищенні владних повноважень, слідство по 
кримінальній справі здійснює Генпрокуратура.3

В іншому випадку слідчий відділ прокуратури Києва передав до суду криміналь-
ну справу за обвинуваченням трьох співробітників міліції, які побили затриманого з 
метою втихомирити його. Вони обвинувачуються в перевищенні влади або службових 
повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.4

1 Газета «Новий день», м. Херсон, 22 квітня 2004 р.
2 Газета «Вечірні вісті» від 22 червня 2004 р.
3 Газета «Свобода», №5, 10-16 лютого 2004 р.
4 Газета «Сегодня», №96, 29 квітня 2004 р.
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Ще один приклад: «трьом працівникам міліції пред’явлене обвинувачення в пере-
вищенні влади та службових повноважень за застосування катувань до підозрювано-
го. Справа передана до одного із судів м. Києва».5

116. За даними Фонду професійної допомоги жертвам катувань, у 2004 році 
пред’явлене обвинувачення начальникові відділу кримінального розшуку Вовчинець-
кого районного відділу Івано-Франківська та оперативному працівникові того ж від-
ділу в перевищенні влади, незаконному позбавленні волі і низці інших злочинів, 
вчинених щодо Олексія Захаркіна.

117. Провести детальний аналіз судової практики щодо засудження осіб, які за-
стосували катування, неможливо через те, що діяння, що містять ознаки «катувань» у 
значенні Конвенції проти катувань не виділяються в судовій статистиці.

118. Відповідно до статті 127 § 3 особа може бути покарана позбавленням волі від 
10 до 15 років, згідно зі статтею 127 § 4, – позбавленням волі від 12 до 15 років, що 
можна вважати адекватним покаранням за злочин «катування».

119. Стаття 365 КК, що часто застосовуеться щодо дій, які підпадають під визна-
чення статті 1 Конвенції, передбачає покарання від 2 років виправних робіт до 10 років 
тюремного ув’язнення.

Однак, як показано на прикладі справи Ходорковського, судді згідно зі статтею 69 
Кримінального кодексу мають можливість назначити покарання нижче мінімального 
строку, встановленого положенням закону.

4. Стаття 5 Конвенції. Визначення необхідної юрисдикції 
щодо переслідування за застосування катувань

120. Стаття 6 Кримінального кодексу поширює дію норм кримінального закону на 
всю територію країни. Стаття 7 Кримінального кодексу поширює чинність криміналь-
ного закону на громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають 
в Україні, які вчинили злочини за її межами. Потрібно відзначити, що дана стаття 
не обмежує чинність кримінального закону стосовно цих осіб умовою, щоб дані дії 
вважалися кримінальним злочином на території тієї країни, де вони вчинені. Отже, 
якщо строго тлумачити положення статті 7 Кримінального кодексу, відповідальність за 
статтею 127 може наставати за здійснення передбачених нею дій, навіть якщо в країні 
їхнього здійснення вони не розглядаються як катування.

121. Відповідальність за застосування катувань до громадян України, якщо вони 
вчинені за межами території України, може наставати згідно зі статтею 8 КК, яка пе-
редбачає, що

Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчи-
нили злочини за  її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у 
випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили передба-
чені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або 
інтересів України.

122. У разі, якщо особа не видана за якимись причинами за запитом іноземної 
держави, кримінальне провадження щодо цієї особи може бути проведене за запитом 
цієї країни на території України. Дане положення рівною мірою застосовується і в разі 
кримінального переслідування за злочин, передбачений статтею 127 Кримінального 
кодексу України.
5 Газета «Сегодня», №100, 7 травня 2004 р.
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5. Стаття 10 Конвенції. Відсутність підготовки персоналу, 
що стосується заборони катувань

123. На наш погляд, рекомендацїї Комітету проти катувань: широко розповсюдити 
в Україні висновки Комітету всіма відповідними мовами (див. пункт 5q «Висновків і 
рекомендацій Комітету проти катувань. Україна» САТ/C/XXVII/Concl.2); ознайомити 
населення через пресу та інші ЗМІ з основними положеннями Конвенції проти катувань 
і ввести вивчення правил і норм Конвенції співробітниками органів дізнання і слідства і 
персоналом кримінально-виконавчої системи (п.21 документа «Висновки і рекомендації 
Комітету проти катувань. Україна» САТ/C/XVIII/CRP.1/Add4) – не виконані. 

124. Документ САТ/C/XXVII/Concl.2 був опублікований державними органами 
тільки один раз українською мовою – парламентським Уповноваженим з прав людини 
спільно з ПРООН у виданні з невеликим накладом. В юридичних вузах і училищах 
МВС і СБУ взагалі не введений окремий курс прав людини, тим більш не йдеться 
про систематичне вивчення Конвенції проти катувань. Про права людини згадується 
в курсах міжнародного права, конституційного права і теорії держави і права, що ніяк 
не може замінити окремий курс.

125. Частково цю прогалину заповнюють неурядові правозахисні организації, які 
друкують і розповсюджують численну літературу з попередження катувань в тому числі 
текст Конвенції і коментарі до нього та рекомендації Комітету, і проводять спеціалізовані 
семінари й тренінги для суддів, адвокатів і співробітників органів внутрішніх справ. 

6. Стаття 11 Конвенції. Відповідні правила поводження з в’язнями 
та умови їх утримання під вартою

6.1. Інформація про поширеність катувань

126. У вересні 2005 року був підписаний, а в липні 2006 року ратифікований Фа-
культативний протокол до Конвенції ООН щодо катувань, який, крім іншого, перед-
бачає запровадження національного превентивного механізму, спрямованого на попе-
редження катувань та жорстокого поводження. Усе вищезгадане свідчить про наявність 
політичної волі щодо зміни ставлення до проблеми катувань та про бажання змінити 
ситуацію на краще.

127. У відповідь на публікацію соціологічного дослідження (див. § 137 нижче) на 
сайті «Украина криминальная» був розміщений лист Департаменту роботи з персона-
лом МВС України, де зокрема стверджується:

З метою запобігання порушень працівниками міліції дисципліни і законності в МВС Ук-
раїни розпочато впровадження стандартів діяльності правоохоронних органів розвине-
них країн Європи, зокрема, щодо ефективного захисту законних прав і свобод кожного 
громадянина. Визначальним тут є принцип «Міліція з народом, міліція – для народу!

<…>

Керівництвом МВС України й надалі вживатимуться необхідні заходи щодо запобіган-
ня порушенням законності в органах внутрішніх справ, викорінення фактів протиза-
конного насильства.

128. Цей лист є одним із проявів зміни позицій щодо проблеми катувань, яку 
можна спостерігати останнім часом. Державні органи, що протягом багатьох років не 
визнавали існування такої проблеми, або намагалися створити враження, що випадки 
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катування та жорстокого поводження є поодинокими ексцесами певних працівників 
міліції, нарешті визнали системний характер цієї проблеми.

129. Також ознакою позитивних змін у ставленні МВС до захисту прав людини та, 
зокрема, до проблеми катувань у міліції є створення наприкінці 2005 року Громадської 
ради при Міністерстві внутрішніх справ і громадських рад при обласних управліннях 
Міністерства з питань забезпечення прав людини. Але казати про вплив цих рад на 
політику та практику міністерства поки що зарано, оскільки ще не закінчився процес 
формування складів обласних рад, а Рада при Міністрі знаходиться ще в стадії станов-
лення та опрацювання підходів.

130. Ще одним кроком у запровадженні громадського контролю за роботою міліції 
є поширення експерименту з діяльності «мобільних груп» на всю територію України. 
Діяльність мобільних груп розпочиналась у 2004 році в трьох областях – Харківській, 
Полтавській та Сумській. Мобільні групи були створені наказом МВС України від 17 
березня 2004 року на базі Національного університету внутрішніх справ та включали 
до свого складу також представників правозахисних організацій. Для з’ясування стано-
вища із дотримання прав затриманих групам було надано право відвідувати райвідділи 
міліції, ІТТ, проводити бесіди з особами, які там тримаються. Попри певні обмеження 
в діяльності мобільних груп, їхня робота у трьох областях видалась ефективною, а ві-
зити надавали багато інформації щодо реально існуючої практики міліції.

131. Незважаючи на ці позитивні кроки з боку держави, катування значно поши-
рене в Україні.

132. Як визнає Уряд у пункті 38 своєї доповіді, статистичною звітністю, що існує 
в Україні, не передбачені дані, за якими можна оцінити поширеність катувань. Тому 
аналізувати поширеність застосування катувань з метою розкриття кримінальних зло-
чинів, а також з інших причин, можна лише за непрямими даними.

133. Відповідно до листа МВС від 28.08.06, у 2005 році прийшло 4026 звернень 
громадян щодо незаконних дій працівників органів внутрішніх справ, за перше 
півріччя 2006 року – 1546 звернень. До дисциплінарної відповідальності притяг-
нуто за неправомірні дії стосовно затриманих 46 працівників органів внутрішніх 
справ, за 6 місяців 2006 року – 15 працівників. 

134. Проте у великій кількості письмових чи усних звернень до неурядових організа-
цій містяться скарги на застосування катувань працівниками правоохоронних органів.

135. У ході «Кампанії проти катувань і жорстокого поводження в Україні» (2 липня 
2003 р. – 1 липня 2006 р.) ХПГ і її регіональні партнери зібрали 1490 повідомлень про 
факти катувань і поганого поводження, у тому числі ХПГ – 692 повідомлення (з який 
352 – заяви або візити в громадську приймальню і 340 повідомлень, зібраних у ЗМІ); 
регіональні партнери – 798 повідомлень. З 2 липня 2006 по 1 квітня 2007 року прий-
мальня ХПГ отримала 46 повідомлень про катування і жорстоке поводження.

136. У рамках проекту «Кампанія проти катувань і жорстокого поводження в Ук-
раїні» один з партнерів ХПГ – Харківський інститут соціальних досліджень – виконав 
соціологічне дослідження щодо практики застосування незаконного насильства в ор-
ганах міліції. Результати дослідження опубліковані у виданні «Незаконное насилие в 
правоохранительных органах».6

137. У виданні наведена таблиця, яка оцінює кількість людей, до яких було засто-
совано різні види протизаконного насильства7:
6 Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ: Соціологічний та історико-правовий аналіз. – Харків: Вид-во 
Нац. ун-ту внутр. справ, Харківська правозахисна група, 2005. – 212 с.
7 Там само, с. 92-93
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Види насильства Відсоток 
респондентів

оціночна 
кількість 

потерпілих 
в Україні

Протизаконне фізичне насильство, яке було застосовано під час арешту 
й доставки до відділення міліції протягом останнього року

Жорстоке поводження, мучення 1,29% 486 191

Заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень 1,29% 486 191

Заподіяння каліцтв, тяжких тілесних ушкоджень 0,15% 56 099

Протизаконне фізичне насильство, яке було застосовано під час затримки 
й доставки до відділення міліції раніше

Жорстоке поводження, мучення 2,34% 878 884

Заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень 3,08% 1 159 378

Заподіяння каліцтв, тяжких тілесних ушкоджень 0,20% 74 799

Протизаконне фізичне насильство, застосоване під час розслідування  
протягом останнього року

Заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень 0,94% 355 293

Катування, застосування мучень з використанням спеціальних 
засобів або прийомів

0,25% 93 498

Побиття або приниження співкамерниками за вказівкою 
працівників міліції

0,15% 56 099

Протизаконне фізичне насильство, застосоване під час розслідування раніше

Заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень 1,89% 710 587

Катування, застосування мучень з використанням спеціальних 
засобів або прийомів

0,85% 317 894

Побиття або приниження співкамерниками за вказівкою праців-
ників міліції

0,15% 56 099

Протизаконне психічне насильство, застосоване під час затримки  
або під час розслідування протягом останнього року

Шантаж 0,70% 261 795

Залякування, погрози, у тому числі стосовно близьких людей 1,29% 486 191

Поводження, що принижує людську гідність 1,39% 523 590

Навмисне створення нелюдських умов утримування в ІТТ, СІЗО 0,25% 93 498

Протизаконне психічне насильство, застосоване під час затримки  
або під час розслідування раніше

Шантаж 1,79% 673 187

Залякування, погрози, у тому числі стосовно близьких людей 2,54% 953 682

Поводження, що принижує людську гідність 2,98% 1 121 979

Навмисне створення нелюдських умов утримування в ІТТ, СІЗО 0,75% 280 495
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138. За оцінкою соціологів, в абсолютних цифрах протягом року, що передував 
дослідженню, від побоїв та завдання тілесних ушкоджень під час розслідування потер-
піли 355 293 осіб, за тих же обставин зазнали катувань із застосуванням спеціальних 
засобів 93 498 особи, а були побиті співкамерниками за вказівкою працівників міліції 
56 099 осіб.8

139. Імовірність стати жертвою незаконного насильства з боку працівників 
міліції, як показало дослідження, досить велика: для тих, хто перебувають у СІ-
ЗО – 65 %, у ІВС – 57 %, для осіб, доставлених у відділення міліції в якості підоз-
рюваного – 36 %, для осіб, затриманих на вулиці і підданих обшуку – 31 %, для 
свідків, викликаних у відділення міліції – 8 %. Навіть, якщо в людини не було в 
житті подібних ситуацій, у неї все одно є 1 % вірогідності стати жертвою незакон-
ного насильства з боку працівників міліції. Найбільш поширені форми фізичного 
насильства при затриманні – жорстоке поводження, катування, заподіяння побоїв; 
у ході розслідування – заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень, трохи меншою 
мірою – катування, застосування катувань з використанням спеціальних засобів 
чи прийомів. Найбільш поширені форми психічного насильства – поводження, що 
принижує людську гідність; залякування, погрози, у тому числі стосовно близьких 
людей; шантаж.9

140. Крім того, в останні роки надходить усе більша кількість інформації щодо по-
ганого поводження з особами, які відбувають покарання у виправних колоніях. Скарги 
найбільше найчастіше пов’язані з дуже поганими умовами утримання, приниженнями 
з боку персоналу колоній, використанням рабської праці ув’язнених.

141. Особливу стурбованість викликає практика планомірного використання спе-
ціальних підрозділів, призначених для придушення тюремних бунтів та інших насиль-
ницьких дій для залякування ув’язнених.

Такі підрозділи створені відповідно до наказу Департаменту від 8 вересня 2003 
року № 163 «Про створення підрозділів особливого призначення кримінально-вико-
навчої системи, затвердження штатів і Положення про ці підрозділи», що пізніше був 
замінений наказом Департаменту від 10 жовтня 2005 року № 167 «Про затвердження 
Положення про підрозділ спеціального призначення». Однак ці накази лише узакони-
ли практику, що існувала і до цього, використання спеціальних підрозділів для заля-
кування ув’язнених і «підтримки порядку» у колоніях. Більше того, наказ від 8 вересня 
2003 року не був опублікований.

142. Після отримання повідомлень про введення спеціальних підрозділів перед 
травневими святами 2006 року, 4 травня 2006 року низка правозахисних організа-
цій звернулася до Президента, Прем’єр-міністра, Генерального прокурора, Міністра 
внутрішніх справ, Державного департаменту України з питань виконання покарань та 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з вимогою створити комісію за 
участю неурядових організацій для перевірки законності створення додаткових підроз-
ділів в установах системи Департаменту з питань виконання покарань у квітні 2006 ро-
ку, а також дій цих підрозділів. Але на звернення була отримана відповідь Держдепар-
таменту, який запевнив правозахисників, що «під час проведення обшукових заходів 
спецзасоби та заходи фізичного впливу до засуджених і осіб, узятих під варту, не засто-
совувались, скарг від засуджених не надходило». Секретаріат Президента повідомив, 
8 Там само, с. 93
9 Автори дослідження – професор, д.с.н. Соболєв В.А., професор, д.с.н. Рущенко І.П., доцент, к.с.н. Свєженцева Ю.А., 
к.с.н. Білоусов Ю.Л.
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що не вважає за доцільне створення спеціальної комісії. Від Генеральної прокуратури 
жодної відповіді не було отримано.

143. Після цього декілька разів протягом 2006 року повідомлялось про введення 
спецпідрозділів до установ Департаменту. Зовсім недавній випадок відбувся в Ізяславсь-
кій колонії № 31, куди 22 січня 2007 року був уведений спеціальний підрозділ у масках 
і в бойовому спорядженні. Підрозділ увели після того, як 14 січня 2007 року у згаданій 
колонії близько 1000 засуджених з загальної кількості 1200 оголосили голодування 
на знак протесту проти поганих умов утримання, свавільного накладення дисциплі-
нарних стягнень, поганого харчування, і принизливого поводження з боку персоналу. 
Однією з вимог ув’язнених було відсторонення від керування колонією її начальника. 
У результаті дій уведенного спеціального підрозділу велика кількість ув’язнених були 
побиті, багато хто одержали тілесні ушкодження: переломи ребер, вибиті зуби тощо. 
Оскільки інформація про дії спецпідрозділу протягом цього днія поширилася в ЗМІ, 
а також оскільки були направлені повідомлення в Генеральну прокуратуру України й 
у міжнародні організації, у той же день адміністрація колонії вивезла за межі колонії 
більше 40 осіб, що були етаповані в інші колонії. Повідомляється, що частина з цих 
засуджених була переведена в Хмельницьке СІЗО, де їх прогнали через шеренгу людей 
у масках, які наносили удари гумовими кийками по різних частинах тіла.

Нагальність цієї операції дає підставу думати, що адміністрація, побоюючись роз-
слідування, вивезла з колонії ув’язнених з найбільш важкими тілесними ушкоджен-
нями. 

144. Це не єдиний випадок використання таких методів «наведення порядку» у 
колоніях. Ми маємо відомості про використання спецпідрозділів, починаючи з 2000 
року.

Наша організація також має у своєму розпорядженні плани проведення навчання 
спецпідрозділу 30 травня 2001 і 29 січня 2002 року. Можна помітити, що складовою 
частиною Плану навчань 29 січня 2002 року є розділ «Повідомлення про оперативну 
обстановку», у якому увага учасників навчань звертається, зокрема, на наступне:

«Останнім часом спостерігається стійка тенденція до істотного погіршення криміноген-
ного і соціально-демографічного складу засуджених, що значно ускладнює роботу пер-
соналу з підтримки встановленого режиму відбування покарання і вимагає вживання 
адекватних заходів з підтримки правопорядку».

Такий же розділ існує в Плані на 30 травня 2001 року, де сказано, що:

«У колоніях і СІЗО концентруються «лідери» і учасники організованих злочинних фор-
мувань,  що  відрізняються  жорстокістю,  агресивністю,  активним  протистоянням  ад-
міністрації».

145. Ми думаємо, що для цілей навчання інформація про реальну обстановку є 
зовсім нерелевантною. Для проведення навчання набагато більшого значення має 
«умовна» ситуація, в якій і повинні діяти учасники навчань. Однак у наказі описуєть-
ся реальна обстановка, що, до того ж, не дає ніякої інформації про форми «групової 
непокори і масового безладдя», що тільки і важливі для учасників навчань. Інфор-
мація в основному стосується «соціально-демографічного складу» ув’язнених і інших 
особистісних характеристик, що підрозділам, які беруть участь у придушенні масових 
заворушень, зовсім неважливі. 

146. Іншою важливою складовою опису є «складність роботи персоналу з підтрим-
ки встановленого режиму відбування покарання» у зв’язку з особистісними характе-
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ристиками ув’язнених. З цього варто зробити висновок, що способи підтримки право-
порядку, якими володіє персонал колонії, недостатні для досягнення цієї мети, тому 
вимагаються більш тверді, «адекватні» ситуації заходи, застосування яких і покла-
дається планом на «навчання». Таким чином, можна зробити висновок, що «навчання» 
розглядалися організаторами не як навчальний захід для відпрацьовування бойових 
дій в «умовній» ситуації масових заворушень. Їхньою метою було попередження ре-
альних заворушень з боку реальних ув’язнених, яким була дана особистісна характе-
ристика. Єдиним методом, яким можна домогтися цієї мети, є залякування. Однак 
залякування не має ніякого сенсу, якщо ув’язнені, яких потрібно злякати, не беруть 
участі в такому заході.

147. Цей висновок підтримує й інші міркування. Якщо метою «навчань» є від-
працьовування тактичних прийомів спеціальних підрозділів з придушення масових 
заворушень, то однією з головних турбот організаторів навчань має бути збереження в 
таємниці як тактичних прийомів, так і ступеня готовності підрозділів до використання 
цих прийомів. Для цього необхідно було забезпечити, щоб як можна менша кількість 
людей, які не входять до складу підрозділів, мали можливість спостерігати за діями 
спеціального підрозділу під час навчань. Найбільш придатним для цього був би полі-
гон, спеціально призначений для імітації різних варіантів розвитку подій. Найгіршим 
вибором з погляду збереження таємниці є проведення навчання в колонії, де за приро-
дою речей дуже важко приховати від сторонніх очей дії спеціальних підрозділів.

148. Підтвердження тому, що практика використання спеціальних підрозділів до-
сить укорінена в Державному департаменті з питань виконання покарань, свідчить 
лист голови Департаменту від 20 грудня 2006 року, у якому він визнає, що за 9 місяців 
2006 року спецпідрозділ 9 разів проводив тактико-спеціальні навчання і 43 рази за-
лучався для проведення обшуків засуджених і приміщень, оглядів територій жилої і 
виробничої зон в установах виконаннях покарань і в слідчих ізоляторах.

149. Голова Департаменту вказує, що антитерористичний спецпідрозділ викорис-
товувався тільки для проведення обшуків. Однак у листі не вказується, що персонал 
спецпідрозділу під час цих операцій носив маски. Про це свідчать усі повідомлення, у 
яких згадуються масові побиття ув’язнених спецпідрозділами. Ці свідчення узгоджу-
ються також з тим міркуванням, що, як правило, обличчя бійців спеціальних підроз-
ділів антитерористичної спрямованості приховаються для забезпечення безпеки них 
самих і членів їхніх родин.

150. Використання цих підрозділів для залякування ув’язнених побічно підтверд-
жується і листом Генеральної прокуратури України від 13 березня 2007 року, отрима-
ним нашою організацією. Відповідаючи на наш запит із приводу подій у Ізяславській 
колонії № 31 у січні 2007 року, Генеральна прокуратура повідомила, що «необхідність 
уведення [спеціальних підрозділів] викликана ускладненням оперативної обстановки, 
підбурюванням особами негативної спрямованості інших ув’язнених від прийому їжі, 
до проявів непокори, нахабного поводження, опору представникам адміністрації…»... 
У листі Генеральної Прокуратури не зазначено, яким чином спеціальні підрозділи 
розв’язали проблеми, у зв’язку з якими вони були введені. Однак самі мотиви їхнього 
введення припускають, що метою дій цих підрозділів було залякування ув’язнених.

151. На нашу думку, використання спецпідрозділів антитерористичної спрямова-
ності, споряджених спеціальним обладнанням, для проведення обшуку, абсолютно 
позбавлено сенсу, оскільки придушення збройної загрози з боку терористів чи утихо-
мирення тюремного бунту вимагає зовсім іншої підготовки, ніж проведення обшуку. 
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Тому важко повірити в те, що персонал, навчений ефективному застосуванню насиль-
ства, використовується не за призначенням, а для проведення обшуку.

152. На нашу думку, ситуація в Департаменті погіршується внаслідок неадек-
ватного контролю з боку суспільства за його діяльністю. Відповідно до листа Де-
ржавного департаменту України з питань виконання покарань від 20.09.06, за 2005 
і перше півріччя 2006 року туди надійшло, відповідно, 295 і 178 скарг на непра-
вомірні дії працівників органів і установ виконання покарань, однак відомості, 
викладені в них, не підтвердилися. Випадків залучення працівників до дисциплі-
нарної і кримінальної відповідальності за результатами розслідування цих скарг не 
зареєстровано.

153. У відповідності до листа Генеральної прокуратури України від 1 грудня 2006 
року до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення пра-
воохоронної діяльності загалом за 2004-2006 роки органами прокуратури України вне-
сено 9954 документи прокурорського реагування, у результаті яких до дисциплінарної 
й інших видів відповідальності притягнуті 7756 працівників кримінально-виконавчої 
служби, а 61 працівник притягнутий до кримінальної відповідальності.

154. Однак, «Донецький Меморіал» у своєму звіті «Дотримання прав ув’язнених в 
Україні в 2005 році» (§ 238) відзначає, що майже всі скарги, які органи прокуратури 
отримують від засуджених, не підтверджуються. Можна зробити висновок, що пору-
шення, які виявляються органами прокуратури і про які йдеться в згаданому листі, або 
не торкаються безпосередньо прав ув’язнених, або приховуються установами Департа-
менту.

155. Ситуація з поводженням з ув’язненими, які перебувають в установах Держав-
ного департаменту з питань виконання покарань, робить ще більш актуальним ство-
рення національних превентивних механізмів, передбачених ОРСАТ.

6.2. Переповненість слідчих ізоляторів

156. Уряд у пункті 91 своєї Доповіді пояснює погані умови утримання під вартою 
«обмеженими фінансово-економічними можливостями держави».

157. Однак проблема переповненості слідчих ізоляторів лише частково пов’язана з 
фінансуванням системи установ утримання під вартою. У набагато більшому ступені 
вона залежить від ідеології і системи кримінального правосуддя стосовно утримання 
під вартою обвинувачуваних.

158. В Україні система утримання під вартою сконструйована таким чином, що під 
вартою міститься набагато більше число обвинувачуваних, ніж це викликано реальни-
ми потребами правосуддя.

159. Система судового перегляду підстав тримання під вартою значною мірою 
копіює раніше існуючу систему прокурорського контролю.

160. У залежності від тривалості строку тримання під вартою законодавець нама-
гається забезпечити право на свободу, підвищуючи ранг особи, яка приймає рішення. 
Однак це відбувається на шкоду процесуальним правам затриманого Так, при продов-
женні строку тримання під вартою понад 2 місяці, понад 4 місяці і понад 9 місяців 
участь заарештованого в судовому розгляді залишено на розсуд судді. У постанові Вер-
ховного Суду України сказано:

Питання про участь обвинуваченого в розгляді зазначеного подання вирішується суд-
дею  в  кожному  конкретному  випадку  з  урахуванням  поданих  клопотань.  Обвинува-
чений  доставляється  в  суд,  наприклад,  тоді,  коли  певні  обставини  можна  з’ясувати 
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тільки шляхом його опитування (стан здоров’я, обґрунтованість його заяв про непра-
вильне ведення чи безпідставне затягування розслідування справи, наявність у нього 
бажання і фінансових можливостей бути звільненим під заставу, тощо).10

161. Важко уявити, як можна вирішити питання про обґрунтованість тих чи інших 
заяв обвинуваченого, не надавши останньому всі можливості для їхнього обґрунтуван-
ня. Таким чином, законодавець, як і раніше, недооцінює значення змагальності як 
гарантії від сваволі, і надає перевагу ієрархічному способу контролю.

Збереження презумпції на користь взяття під варту 

162. До внесення змін у кримінально-процесуальне законодавство у 2001 році ви-
рішення питання щодо взяття під варту або звільнення переважно залежало від тяж-
кості звинувачення. У залежності від тяжкості злочини поділялися на три види. Пер-
ший – це злочини, що підпадали під правило колишньої частини 2 статті 155 КПК, 
за яким сам факт звинувачення у вчиненні одного з перерахованих злочинів був до-
статньою підставою для взяття під варту. Другий – злочини, що передбачали позбав-
лення волі до одного року включно, коли взяття під варту не застосовувалося, крім як 
у виняткових випадках. Третій вид визначався межами перших двох, і тут вирішення 
питання про взяття під варту залежало від вільної оцінки обставин кожного випадку 
(до 2001 року – прокурора).

163. У 2001 році законодавець зробив важливий крок уперед, виключивши зі стат-
ті 155 КПК частину 2 і визнавши, таким чином, що взяття під варту не може засто-
совуватися, виходячи лише з тяжкості звинувачення. Це узгодило законодавство з 
практикою Європейського суду, згідно з якою «тримання під вартою може бути вип-
равдане в кожному випадку, якщо існують конкретні вказівки на справжні інтереси 
суспільства, які, попри презумпцію невинуватості, переважують правило поваги до 
особистої свободи».11

164. Ще один важливий крок, який міг суттєво вплинути на практику застосуван-
ня тримання під вартою, – це значна зміна «нижньої» межі суддівського розсуду. У 2001 
році законодавець передбачив обов’язок судді звільнити обвинуваченого, підозрюваного 
у злочині, якщо можливе покарання за нього не перевищує трьох років позбавлення 
волі (ч. 1 статті 155 КПК). Така зміна в законодавстві ґрунтувалась на тій концепції, що 
праву на свободу іноді може віддаватися перевага перед інтересами держави в правиль-
ному ході правосуддя, і «держава, виходячи з розумної політики, може пожертвувати 
певним відсотком ухилень у справах [про менш значні злочини], але захистити свободу 
громадян як безумовне право, незалежне від розсуду судді».12 Це положення, однак, 
було суттєво послаблено можливістю відступити від правила «у виняткових випадках» 
(ч. 1 статті 155).

І все-таки, ця концепція не знайшла підтримки у судовій практиці. Достатньо 
висока «нижня» межа суддівського розсуду, встановлена законодавцем, підштовхнула 
судову практику шукати визначення, які адаптували б цю новелу до звичного уявлення 
про баланс між правом на свободу та інтересами суспільства.
10 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 року № 4 «Про практику застосування суда-
ми запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях 
дізнання і досудового слідства», пункт 19
11 Рішення Європейського суду у справі Калашников проти Росії від 15 липня 2002 року (Kalashnikov v. 
Russia judgment of 15 July 2002), § 114
12 Люблинский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. Меры, обеспечивающие неуклонение обвиняемого от 
правосудия. Спб, 1906, 701 с.
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165. Тому Пленум Верховного Суду України у своїй постанові встановив, що «взят-
тя під варту… застосовується…, коли особа підозрюється чи обвинувачується у вчи-
ненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі 
(частина 1 статті 155).13 Умови, за яких може бути застосовано взяття під варту, Пленум 
визначає наступним чином: «взяття під варту... обирається лише при наявності підстав 
вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи… можуть не забезпечити виконання 
підозрюваним, обвинуваченим процесуальних обов’язків…». Якщо проаналізувати це 
визначення, то можна дійти висновку, що для взяття під варту судді достатньо сумніву 
в можливості застосувати інші заходи.

166. Тим самим Пленум встановлює презумпцію на користь взяття під варту, ос-
кільки мета будь-якої презумпції – штучно розв’язати стан нерозв’язаного сумніву. Хо-
ча теоретично це є спростовна презумпція, однак ця презумпція практично може бути 
спростована лише у виняткових випадках. Оскільки на обвинуваченого лягає тягар 
розвіяти цілком спекулятивні сумніви судді, то на практиці йому доведеться довести 
обставини, які за будь-яких умов виключать можливість «порушення процесуальних 
обов’язків». Виходячи з такого підходу, обвинувачений може бути залишений на волі в 
найбільш виняткових випадках, коли навіть не можна уявити можливість його «нена-
лежної поведінки».

167. На практиці такий підхід стримує звільнення з-під варти. Крім того, він ста-
вить суддю, «традиційного вартового особистої свободи» у досить дивне становище, у 
якому він може постановити тримання під вартою й тоді, коли обвинувач клопоче про 
звільнення обвинуваченого.

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

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

6.2.1. Недостатньо розвинена система застосування застави

168. Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає кілька альтернатив 
триманню під вартою: підписка про невиїзд; особиста порука; порука громадської ор-
ганізації чи трудового колективу; застава; нагляд командування військової частини.

169. Одним з ефективних засобів, що міг би скоротити використання тримання під 
вартою, є застосування застави. Як відзначає судова статистика, у 2002 було звільнено 
під заставу 105 чоловік14, а в 2003 році – 110 чоловік.15 За висновками Верховного Суду, 
суди недостатньо використовують такий запобіжний захід у зв’язку з «нестабільним 
матеріальним становищем громадян».16

13 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 року № 4 «Про практику застосування 
судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на 
стадіях дізнання і досудового слідства», пункт 3
14 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2002 р. за даними судової статистики, підготовлений Уп-
равлінням узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства 
Верховного Суду України // www.scourt.gov.ua 
15 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2003 р. за даними судової статистики, підготовлений Уп-
равлінням узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства 
Верховного Суду України // www.scourt.gov.ua 
16 Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в І півріччі 2002 р. за даними судової статистики, підготов-
лений Управлінням узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законо-
давства Верховного Суду України // www.scourt.gov.ua 
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170. Однак проблема недостатнього використання застави залежить не лише від 
матеріального становища підозрюваних. Набагато більший вплив має низка інших 
чинників.

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

172. Крім того, законодавство не містить виразних норм процедури вирішення пи-
тання про заставу. Закон не дає відповіді на питання, де повинен знаходитися обви-
нувачений (підозрюваний), щодо якого прийнято рішення про заставу, але застава ще 
не внесена. Також закон не регулює питання про порядок звільнення обвинуваченого 
(підозрюваного) після внесення застави. З огляду на практичні умови застосування та-
кого запобіжного заходу, відсутність чіткого регулювання призводить до того, що судді 
вкрай неохоче використовують заставу для забезпечення цілей судочинства, а це у свою 
чергу невиправдано збільшує число обвинувачених (підозрюваних), які утримуються 
під вартою до суду, хоча у певних випадках застава цілком могла б забезпечити мету 
правосуддя.

173. Пленум Верховного Суду у своїй постанові17 постарався вирішити деякі питан-
ня процедури, однак це є лише першим кроком для встановлення чітких і прозорих 
правил.

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

175. Така вказівка випливає з вимог закону про мінімальний розмір застави. Проте 
це може призвести до взяття під варту обвинуваченого (підсудного), навіть якщо сума 
застави, менша законодавчого мінімуму, виявилася достатньою для забезпечення цілей 
правосуддя.

176. Пленум також створив занадто жорсткий стандарт переконання в здатності 
застави забезпечити цілі правосуддя. Відповідно до вказівки Пленуму, суд може обра-
ти цей запобіжний захід замість тримання під вартою «лише тоді, коли є всі підстави 
вважати, що він може забезпечити належну поведінку підсудного і виконання ним 
процесуальних обов’язків, а також виконання вироку».18

177. Відсутність чітких процедур застосування застави особливо ускладнює при-
йняття застави в негрошовій формі. Якщо взяти до уваги загальний низький рівень 
17 Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 26 березня 1999 року «Про практику застосуван-
ня судами застави як запобіжного заходу»
18 Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 26 березня 1999 року «Про практику застосування 
судами застави як запобіжного заходу» (із змінами від 6 червня 2003), пункт 2
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життя в Україні, переважна більшість обвинувачених (підозрюваних) не мають у своє-
му розпорядженні вільних грошових коштів, що відповідають мінімальним розмірам 
застави, встановленої у законі. Можливість внести заставу у вигляді нерухомого або 
іншого майна могло б стати рішенням для багатьох з них.

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

Хоча, безумовно, суди повинні перевіряти юридичну можливість стягнення заста-
ви, однак вказівка запобігати «будь-яким труднощам» може призвести до нерозмір-
ної стриманості суддів у застосуванні застави. 

6.2.2.Відсутність права на періодичне оскарження утримання під вартою

179. Законодавство України не передбачає такої важливої гарантії для осіб, які 
знаходяться під вартою, як право на періодичне оскарження обґрунтованості триман-
ня під вартою, хоча ця гарантія міститься в статті 5 § 4 Конвенції з прав людини та в 
статті 29 Конституції.

180. «Право на розгляд», передбачене статтею 5 § 4 Конвенції отримало досить до-
кладну розробку в рішеннях Європейського суду. Суд тлумачить статтю 5 § 4 Конвенції 
як гарантію для будь-якого випадку позбавлення волі:

‹…› Компетентні суди повинні не тільки прийняти рішення «невідкладно», але ‹…› 
їхні рішення також повинні виноситися з розумними інтервалами.19

181. В Україні законодавці не в змозі забезпечити право, гарантоване статтею 29 
Конституції: «кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє 
затримання». Таке обмеження законодавцем права особи, яка тримається під вартою, 
на перегляд обґрунтованості позбавлення його волі, суперечить і Конституції України, 
і міжнародним зобов’язанням держави.

182. Пояснення такому підходу можна знайти в невиправданому звуженні комента-
торами значення слова «затримання» у тексті статті 29 Конституції. Відповідно до до-
ктрини кримінального процесу «затримання» завжди означало затримання правоохо-
ронним органом до вирішення питання про взяття під варту. Автоматично це вузьке 
значення було використано для тлумачення тексту статті 29 Конституції.

183. Однак у тексті статті 29 Конституції важко знайти вказівку на те, що її гаран-
тії, – у тому числі і гарантії частини 5 статті 29, – обмежуються яким-небудь окремим 
видом «затримання», залишаючи інші види незахищеними. Крім того, якщо зверну-
тися до так званого «кримінально-процесуального затримання», то при його короткій 
тривалості право на скаргу практично завжди буде перетворюватися в зустрічну вимогу 
до подання прокурора. Важко припустити, що Конституція гарантує такий суто тех-
нічний момент процесу, як можливість заявити зустрічну вимогу. Вже ця невідповід-
ність статусу гарантії предмету цієї гарантії свідчить про те, що частина 5 статті 29 
Конституції має зовсім інше значення. Тому необґрунтовано ототожнювати значен-
ня слова «затримання» у частині 5 статті 29 Конституції, що охоплює будь-який вид 
позбавлення волі, і вузькоспеціальне значення, яке «затримання» отримало в доктрині 
кримінального процесу.
19 Рішення Європейського суду у справі Херцегфалві проти Австрії від 24 вересня 1992 року (Herczegfalvy 
v. Austria judgment of 24 September 1992, Series A no. 244, § 75



ЗВІТ ХПг ПРО дОТРИмАННЯ УКРАїНОю КОНВЕНЦІї ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

��

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

185. Це положення трохи пом’якшується тим, що статтею 1653 КПК передбачений 
перегляд обґрунтованості затримання ex officio. Однак ця стаття передбачає інтервали 
між переглядами в п’ять або навіть у дев’ять місяців. Такі періоди тримання під вар-
тою без перегляду його обґрунтованості важко узгоджуються із значенням «коротких 
інтервалів», чого вимагає Європейський суд. Безумовно, судова практика може випра-
вити це становище, якщо суди будуть розважливо використовувати свої повноваження 
і продовжувати строк тримання під вартою не до гранично припустимого строку, а 
виходячи з конкретних обставин справи. Однак, з огляду на перевантаженість судів, 
більш імовірна протилежна тенденція: максимально використовувати повноваження, 
надані законом, щоб зменшити навантаження на суди.

6.2.3. Обмежені процесуальні права затриманих

186. У законодавстві, як і раніше, відсутні основоположні права обвинуваченого (пі-
дозрюваного) під час судового розгляду питання про взяття під варту чи звільнення.

187. Щоб ефективно захищати своє право на свободу під час вирішення питан-
ня про утримання під вартою, затриманий має право на судову процедуру. Суд, що 
розглядає скаргу на затримання, повинен забезпечити гарантії судової процедури. 
У відповідності до практики Європейського суду, «розгляд повинен бути змагаль-
ним і має завжди забезпечувати «рівність» сторін: обвинувача і затриманої особи»20 
«через драматичну роль позбавлення волі для фундаментальних прав зацікавленої 
особи». 21

188. Наше кримінально-процесуальне законодавство залишило ці моменти, які 
власне і перетворюють розгляд питання про позбавлення волі в судовий розгляд, без 
будь-якої серйозної розробки.

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

190. У нашому законодавстві при первісному розгляді про взяття під варту участь 
підозрюваного чи обвинуваченого є обов’язковим (стаття 165-2 КПК). Однак, питання 
про участь його в слуханні про продовження тримання під вартою залишено на розсуд 
суду (стаття 165-3 КПК). Ця непослідовність законодавця може призвести до порушен-
ня зобов’язань за Конвенцією.

191. Потрібно також врахувати, що рішення про продовження тримання під вар-
тою понад 4 місяців має бути прийнято суддею апеляційного суду, а понад 9 міся-
20 Рішення Європейського суду в справі Недбала проти Польщі від 4 липня 2000 року (Niedbała v. Poland 
judgment of 4 July 2000), § 66
21 ECHR, Schцps v. Germany: Judgment of 13 February 2001, § 44
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ців – суддею Верховного Суду України. За таких обставин участь обвинуваченого 
(підозрюваного) у судовому розгляді складно забезпечити практично.

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

193. Хоча право знати доводи та факти протилежної сторони є одним із важливі-
ших елементів «рівності сторін», у національній практиці це право наштовхується, як у 
багатьох інших випадках, на проблему втаємниченості кримінального розслідування.

194. Потреби розслідування, які в деяких випадках дійсно можуть виправдати 
втаємничення певних доказів, у вітчизняній практиці судочинства набули гіпертро-
фованого значення. Захисту часто відмовляють у найелементарніших вимогах на оз-
найомлення з матеріалами обвинувачення.

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

З моменту допуску до участі в справі захисник має право:

…

3) ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання підозрюваного 
чи обрання запобіжного заходу або пред’явлення обвинувачення …22

196. Проте відповідно до тлумачення постанови Пленуму Верховного Суду України 
в постанові від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіж-
ного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою 
на стадіях дізнання і досудового слідства», ні обвинувачуваний, ні підозрюваний, ні 
захисник таким правом не володіють. За висновком Пленуму:

За змістом статті 165-2 КПК матеріали кримінальної справи надають судді для вивчен-
ня безпосередньо орган дізнання, слідчий, прокурор. Ці матеріали в суді не реєстру-
ються,  а  вивчатися  суддею  вони  повинні  в  режимі,  що  забезпечує  нерозголошення 
даних досудового слідства. Ознайомлення в цьому випадку з кримінальною справою 
підозрюваного,  обвинуваченого,  їхніх  захисників  чи  законних  представників  у  суді 
законом не передбачено.23

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

198. Принцип рівності сторін має на увазі, що процесуальні супротивники знають, 
з якими аргументами кожний із них іде до суду, і мають розумну можливість підго-
тувати свої заперечення і докази, спрямовані на спростування доводів супротивника. 
Якщо обставини справи залишаються сторонам невідомими, то саме поняття сторін 
стає мертвим.
22 Примітно, що статті 43 і 43-1, які містять перелік прав обвинуваченого та підозрюваного аналогічного 
права не передбачають
23 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування судами 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і 
досудового слідства», пункт 6
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199. Право на юридичне представництво в ході судових процедур є складовою за-
гального права на захист від обвинувачення. Будь-яких або спеціальних положень, що 
стосуються обов’язків судді чи посадових осіб правоохоронного органу забезпечити 
юридичну допомогу в ході слухання про взяття під варту чи звільнення, законодавство 
не містить.

200. Не передбачене повідомлення обвинуваченого і захисника про дату і час слу-
хання. При відсутності цих елементарних гарантій участь захисника ставиться в за-
лежність від непередбачуваної випадковості: «якщо він з’явився». Оскільки ані суд, ані 
прокурор, ані слідчий не зобов’язані не тільки сповіщати захисника про слухання, але 
і навіть повідомляти йому цю інформацію на його запит, участь захисника в розгляді 
ставиться в залежність від схильності обвинувача чи судді повідомити захисникові 
яку-небудь інформацію.

6.2.4. Терміни попереднього ув’язнення

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

202. Верховний Суд України у своєму аналізі визнає, що «досить поширено тягани-
ну при судовому розгляді… справ. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли 
вона допускається стосовно підсудних, які утримуються під вартою».

7. Статті 12 і 13 Конвенції. Зобов’язання провести незалежне 
розслідування за скаргою на застосування катувань і право на скаргу

203. У параграфах 22 і 23 свого звіту Уряд посилається на передбачене законами 
України зобов’язання органів прокуратури проводити розслідування заяв та іншої ін-
формації щодо фактів катувань і жорстокого поводження.

204. Погоджуючись з тим, що таке зобов’язання і відповідні можливості дійсно 
створені законодавством, необхідно зазначити що відсутність ефективного розсліду-
вання заяв щодо катувань і жорстокого поводження є системною проблемою для пра-
вової системи України. Це створює відчуття безкарності в правоохоронців, які вда-
ються до катувань, та значно сприяє тому, що катування та жорстоке поводження 
сприймаються багатьма з них не як злочин, а як рутинний елемент практики боротьби 
зі злочинністю.

205. Правозахисні організації, що об’єднали зусилля в «Кампанії проти катувань і 
жорстокого поводження в Україні», протягом більш ніж 3 року (липень 2003 – липень 
2006) стежили за розслідуваннями заяв про катування. За цей час партнерами були 
зроблені спроби порушення розслідування в більш ніж 60 випадках. Хоча кримінальну 
справу все ж таки вдається порушити, але це потребує значних зусиль та призводить до 
спізнілого розслідування.

206. Ми цілком приєднуємося до думки Міжнародної амністії про те, що «в Ук-
раїні ті, хто застосовує катування і погане поводження, діють практично безкарно. При 
проведенні розслідувань не дотримуються міжнародні стандарти швидкості, повноти, 
незалежності й об’єктивності, головним чином, унаслідок двоїстої ролі прокуратури. 
У результаті неякісного розслідування судовому переслідуванню піддається невелике 
число працівників правоохоронних органів; а в тих рідкісних випадках, коли посадова 
особа засуджується, їй нерідко призначається мінімальне покарання. Прокурор відіграє 



ЗВІТ ХПг ПРО дОТРИмАННЯ УКРАїНОю КОНВЕНЦІї ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

��

ведучу роль не тільки при розгляді справи, але і при розслідуванні заяв про катування, 
і за самою своєю природою цей інститут не є незалежним чи об’єктивним».24

7.1. Незалежність розслідування 

207. Ми вважаємо, що відсутність незалежного, об’єктивного й ефективного роз-
слідування та судового переслідування працівників правоохоронних органів у зв’язку 
з заявами про катування і погане поводження почасти корениться в ролі прокуратури 
в Україні. Будучи органом, відповідальним за проведення розслідування і розгляд зви-
чайних кримінальних справ, саме прокуратура вирішує, чи порушувати справу проти 
працівників міліції. Відсутність незалежного органу розслідування означає, що справи 
проти працівників правоохоронних органів розслідуються неадекватно, затягуються, 
чи припиняються, або не порушуються зовсім.

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

209. У деяких випадках ця стаття КПК дозволяє діяти з порушенням стандарту не-
залежності. Наприклад, відповідно до пункту 3 статті 112 можливе погане поводження 
з боку «військовослужбовця Збройних сил України» на першому етапі буде розсліду-
вати командир військового підрозділу. Відповідно до пункту 5 тієї ж статті скаргу на 
погане поводження з боку співробітника «виправно-трудової установи, слідчого ізоля-
тора, лікувально-трудового профілакторію і виховно-трудового профілакторію» буде 
розглядати начальник відповідної установи. Лише у разі порушення цими посадовими 
особами кримінальної справи розслідування продовжить прокуратура.

Наприклад, Володимир Кучерук утримувався в Харківському СІЗО № 27 із 16 
квітня 2002 року до 17 липня 2003 року. Хоча за висновком судово-психіатричної екс-
пертизи в нього було встановлено загострення хронічного психічного захворювання, ще 
півтора місяці він перебував у СІЗО. 8 липня 2002 року персонал СІЗО застосував до 
нього спецзасоби, і за рішенням начальника СІЗО він був поміщений у карцер, де 
протягом тижня утримувався в наручниках. Мати Кучерука подала скаргу до про-
куратури Харківської області, однак перевірку її скарги здійснював начальник СІЗО 
№ 27, який виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Після 
оскарження тим же начальником СІЗО була проведена додаткова перевірка з тим же 
результатом. Лише після другого оскарження суддя, скасувавши постанову началь-
ника СІЗО про відмову в порушенні кримінальної справи, направив матеріали до 
прокуратури області для організації розслідування. Але через те, що прокуратура 
почала здійснювати перевірку лише восени 2004 року, левова частка її висновків була 
заснована на матеріалах перевірки, здійсненої начальником СІЗО.

210. Але проблема залежності органу розслідування постає і в такій дуже поши-
реній ситуації, коли прокуратура доручає органу міліції проводити слідчі дії за заявою 
про застосування катувань. Також нерідкі випадки, коли прокуратура взагалі ґрунтує 
свої висновки лише на результатах службової перевірки, яку здійснюють відповідні 
служби міліції. Таке розслідування не може вважатися незалежним, оскільки висновки 
прокуратури в такому разі ґрунтуються не на власних слідчих заходах, а сформовані 
слідством, проведеним залежним органом.

211. Уряд у пункті 69 свого звіту також підтверджує, що «у випадку надходження 
повідомлень [про катування] органами дізнання, досудового слідства проводяться від-
24 Amnesty International. Briefing to the Human Rights Committee. June 2006
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повідні заходи для проведення оперативних, об’єктивних і вичерпних розслідувань за 
фактами тверджень про здійснення подібних дій з метою судового переслідування і 
покарання винних».

7.2. Порушення розслідування

212. В Україні єдиним засобом порушити кримінальне переслідування проти по-
садових осіб міліції, які застосували катування, є звернення до прокуратури, що має 
виняткову компетенцію в розслідуванні даного злочину (стаття 112 КПК України).

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

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

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

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

217. Для розгляду заяви законодавець надає три дні, а якщо потрібна перевірка за-
яви – десять днів, після чого має бути винесено рішення про порушення або про від-
мову в порушенні кримінальної справи. Як правило, ці терміни не дотримуються, і 
потерпілий може домагатися офіційного повідомлення про рішення місяць і більше.

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

Андрій Яцута звернувся до прокурора із заявою про застосування до нього кату-
вань 26 травня 2004 року, проте рішення за заявою було винесено лише 27 вересня 
2004 року.

Сергій Кирпиченко звернувся до прокурора зі скаргою на катування 30 січня 2003 
року, тільки 18 березня 2003 року прокурор прийняв рішення не порушувати кримі-
нальну справу за його скаргою.
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218. Прокуратура також несвоєчасно надає копію постанови про припинення 
кримінальної справи (або про відмову в порушенні кримінальної справи). Практично в 
кожному випадку прокуратура не висилає копію відповідної постанови, а обмежується 
направленням листа з повідомленням про те, що справа припинена або в порушенні 
кримінальної справи відмовлено.

Наприклад, постанову прокуратури Харківської області про відмову в порушенні 
кримінальної справи за скаргою К. Кучерук було прийнято 1 листопада 2004 року. 
Копію постанови представник Кучерука отримав лише на початку січня 2005 року 
після спеціального письмового запиту. До цього пані К. Кучерук, ані її представникові 
про хід перевірки нічого не повідомлялося.

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

220. Слід зазначити, що суди більш неупереджено розглядають скарги на застосу-
вання катувань, однак їх розгляд, як правило, не є швидким. Між моментом подачі 
скарги на постанову прокуратури і моментом розгляду справи судом може пройти де-
кілька тижнів, а то і місяців. Крім того, суди не мають юрисдикції «порушити кримі-
нальну справу», що в правовій системі України є неодмінною умовою будь-якого ефек-
тивного розслідування. Тому суди можуть лише скасувати постанову прокуратури про 
відмову в порушенні кримінальної справи або про припинення кримінальної справи. 
Це призводить до того, що справа блукає між органом прокуратури, який відмовляєть-
ся починати розслідування або припиняє його, і судом, який скасовує рішення про-
куратури, протягом багатьох місяців, а то і років. Весь цей час справа не розслідуєть-
ся, докази втрачаються, і численні жертви катувань відмовляються підтримувати свої 
скарги, переконавшись у марності своїх зусиль.

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

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

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

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

222. Уже саме по собі затягування з порушенням розслідування в більшості випад-
ків позбавляє це розслідування будь-якої ефективності та, як правило, призводить до 
його безуспішності.

223. У міжнародному праві, що стосується прав людини, діє добре відоме правило, 
згідно з яким розслідування випадків можливого поганого поводження повинно роз-
починатися, навіть якщо відсутня формальна скарга жертви або членів її сім’ї, коли 
мають місце обставини, які дають підстави підозрювати застосування катувань.25 Також 
25 Див., наприклад, справу Denizci and Others v. Cyprus, § 359
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і Європейський комітет запобігання катуванням рекомендував, щоб у випадку, коли 
підозрювані в кримінальному злочині при доставленні до судді висловлюють скарги на 
погане поводження з боку міліції, суддя повинен записати заяву, призначити негайне 
медичне обстеження й вжити необхідних заходів для того, щоб забезпечити належне 
розслідування заяви. Такого підходу треба дотримуватись незалежно від того, чи є у 
відповідної особи видимі тілесні ушкодження.26

224. Як показує практика, судді, прокурори і слідчі, до яких доставляють затрима-
них правоохоронні органи, мало звертають увагу навіть на формальні заяви затрима-
них про застосування до них насильства, не говорячи про прояв ініціативи в з’ясуванні 
обставин отримання видимих тілесних ушкоджень. У деяких випадках результати ме-
дичного обстеження, що були отримані після того, як затриманий брав участь у судо-
вому розгляді після першої явки до судді, показують, що на час доставляння до судді 
затриманий мав видимі тілесні ушкодження.

Як розповідав Віктор Копча: «30 листопада 2003 року мене доставили до суду 
для вирішення питання про взяття під варту або звільнення. Суддя задала лише 
одне питання: «Що скажеш у своє виправдання?» Я сказав, що я невинуватий, що 
в мене є алібі, що мені було відмовлено в зустрічі з адвокатом. Суддя наказала мене 
вивести й уголос сказала: «Додати сім діб». На моє прохання провести допит суддя 
не відреагувала».

225. Крім того, для потерпілих, які залишаються під вартою правоохоронного ор-
гану, заявити про застосування катувань чи жорстоке поводження ще важче через 
їхнє уразливе становище. Статтею 97 КПК передбачено, що «за наявності відповідних 
підстав, що свідчать про реальну загрозу життю та здоров’ю особи, яка повідомила про 
злочин, слід вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки заявника, а також 
членів його сім’ї та близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших протиправних 
дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника». І хоча практично в усіх ви-
падках, коли заява про катування надходить від особи, яке знаходиться під вартою 
правоохоронного органу, можна припустити відповідні ризики, нам невідомі випадки, 
щоб відповідні повноваження використовувалися посадовими особами прокуратури чи 
суддями. Більш того, усталена практика, за якої «перевірка» заяви починається саме з 
опитування працівників правоохоронних органів, можливо, причетних до застосуван-
ня катувань і жорстокого поводження, створює додатковий ризик для потерпілого.

226. Затримані не так часто висловлюють судді формальні скарги про застосоване 
до них погане поводження також і тому, що, як правило, вони доставляються до суду 
тими ж особами, що, можливо, напередодні піддали їх такому поводженню. Ці особи 
залякують затриманих продовженням катувань у разі подання будь-яких скарг. З огля-
ду на те, що в законодавстві існує інститут продовження суддею затримання під вар-
тою правоохоронного органу, затримані розуміють високу ймовірність залишитися 
після судового засідання під контролем саме тих осіб, на яких подають скаргу.

227. Якщо врахувати відсутність у судді повноважень порушити кримінальну 
справу, а також відсутність у законі правового обов’язку27 призначити судово-медичне 
обстеження, відсутність реальних можливостей відгородити затриманого від помсти 
з боку тих, на кого він скаржиться, наприклад, шляхом переведення в інше місце ут-
римання під вартою, – затримані розглядають висловлення скарг як марний крок, що 
може лише поставити їх під загрозу зазнати ще гірших форм поганого поводження.
26 14-й Загальний звіт Європейського Комітету із запобігання катувань, § 29 
27 Може викликати сумнів навіть наявність у судді таких повноважень. 
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228. Одним із чинників, що сприяють такому стану справ, є значне скорочення 
компетенції судді після внесення змін до КПК улітку 2001 року. Відповідно до цих 
змін з компетенції суду було виключено право порушувати кримінальну справу.

Це звуження компетенції судді було підтверджено визначенням Пленуму Верхов-
ного Суду України від 27 грудня 2002 року (про скасування ухвали судді апеляційного 
суду м. Києва від 15 жовтня 2002 року і 13 листопада 2002 року про порушення кримі-
нальних справ щодо Президента України Кучми Леоніда Даниловича).28

229. Занадто негнучкий підхід і законодавця, і Верховного Суду України до цієї 
проблеми на практиці призводить не до неупередженості суду, а до байдужості і зайво-
го самообмеження суддів. У всякому разі, у питанні про розслідування заяв про кату-
вання такий підхід найбільш очевидно виявляє свої недоліки.

230. Такі риси правової системи не заохочують суди та органи прокуратури вдава-
тись до рішучих дій, якщо є ознаки щодо поганого поводження, а, навпаки, у багать-
ох випадках перешкоджають не тільки дієвій реакції на заяви, але й самому поданню 
заяв потерпілими, особливо тими, хто знаходиться під вартою.

7.3. Повільність розслідування

231. Розслідування за заявами про застосування катувань працівниками право-
охоронних органів проводяться вкрай повільно. Терміни розслідувань обчислюються 
роками.

Наприклад, розслідування за заявою Віктора Яценка (м. Харків) почалося в квітні 
1997 року і триває дотепер.

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

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

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

Розслідування за скаргою Володимира Федорова (м. Полтава), поданою в березні 
2003 року, до цього часу не розпочалося. За минулі роки суди кілька разів скасовувати 
постанову прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи.

Розслідування і судовий розгляд за скаргою Сергія Алєксахіна на його побиття 
співробітником міліції 14 квітня 1998 року провжувалось більше восьми років. Лише 3 
липня 2006 року був винесений вирок у цій справі.

7.4. Доступ до доказів

232. Найважливіше значення для розслідування катувань має своєчасне отримання 
якісних медичних доказів. Як докази можуть виступати й записи лікарів, і акти судово-
медичного огляду, і висновки судово-медичних експертів.

Але в правовій системі можливість отримання незалежної експертної думки вкрай 
обмежена.

233. На початку й у середині 90-х років тенденції в законодавстві давали надію на 
поступовий розвиток альтернативної (недержавної) експертизи, що могло стати добрим 
28 «Юридичний вісник України», №1 – 2, 4 – 17 січня 2003 р. 
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ґрунтом для створення більш широкого доступу осіб, які беруть участь у судочинстві, 
до незалежної експертної думки.

234. Наприкінці 1992 року були прийняті Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я.29 Стаття 6 Основ передбачала право громадян на «проведення незалеж-
ної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної 
експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випад-
ках». Стаття 73 була присвячена спеціально альтернативній медичній експертизі: «У 
разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи та в інших пе-
редбачених законодавством випадках на вимогу громадянина проводиться альтернатив-
на медична (медико-соціальна, військово-лікарська, судово-медична, судово-психіат-
рична) експертиза або патологоанатомічний розтин... Громадяни самостійно обирають 
експертну установу та експертів...».

235. На початку 1994 року був прийнятий Закон України «Про судову експертизу»30 
разом із Законом України «Про внесення змін до Основ законодавства України про 
охорону здоров’я»31. Для громадянина, не згодного з висновком експертів, що призна-
чені органом розслідування або судом, залишилася тільки можливість просити про 
призначення додаткової чи повторної експертизи орган розслідування або суд, для 
якого таке клопотання не було би обов’язковим.

236. Законом від 23 грудня 1993 року32 в Кримінально-процесуальний кодекс Ук-
раїни були внесені зміни, що надали захисникові «право збирати відомості про факти, 
що можуть бути використані як докази в справі, зокрема, … одержувати письмові вис-
новки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань». Проте статус цих виснов-
ків, що отримані за запитом захисника, як судових доказів залишався і залишаєть-
ся нез’ясованим. У всякому разі ці висновки не можуть замінити висновок експертів, 
призначених органом розслідування чи судом, і в кращому разі можуть призвести до 
призначення додаткової чи повторної експертизи.

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

238. 1 червня 2000 року були внесені зміни до статті 4 Закону України «Про під-
приємництво»33, внаслідок яких частина 2 цієї статті стала передбачати, що «…діяль-
ність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіат-
ричних експертиз… може здійснюватися тільки державними підприємствами та органі-
заціями».

239. І, нарешті, у 2004 році були внесені зміни в Закон України «Про судову екс-
пертизу», відповідно до яких низка експертиз, висновки яких є вирішальними в кримі-
нальному судочинстві, можуть здійснюватися тільки «спеціалізованими державними 
установами».

240. Відповідно до нині діючої статті 7 Закону України «Про судову експертизу», 
«виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експерт-
на діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-
психіатричних експертиз».

241. У тій же статті міститься перелік відомств, у складі яких можуть діяти спеціалі-
зовані установи. Зокрема, «до державних спеціалізованих установ належать:

– науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;
29 Відомості Верховної Ради України, 1993, №4, ст. 19.
30 Відомості Верховної Ради України, 1994, №28, ст. 234.
31 Відомості Верховної Ради України, 1994, №28, ст. 236.
32 Голос України, 1994, №39.
33 Офіційний вісник України від 21.07.2000 – 2000 р., № 27, стор. 1, стаття 1109.
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– науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіат-
ричні установи Міністерства охорони здоров’я України;

– експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборо-
ни України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України».

242. Такий підхід законодавця до регулювання здійснення судових експертиз навряд 
чи виправданий з погляду ефективності судочинства. Відповідно до аналізу, проведе-
ного Верховним Судом України, «значна кількість справ тривалий час не розглядається 
через те, що призначені судами експертизи проводяться місяцями, а то й роками». Такий 
стан справ свідчить про явно недостатню кількість експертів та експертних установ.

243. Але ще більш небезпечний цей підхід з іншого погляду. Поворот у законодавс-
тві призводить до монополізму «спеціалізованих державних установ» у сфері проведен-
ня експертизи. А це не тільки означає усунення всякої можливості для осіб, які беруть 
участь у судочинстві, звертатися до незалежної експертної думки, але також серйозно 
підриває гарантії незалежності експертів, що працюють у таких «спеціалізованих ус-
тановах».

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

По-друге, у законодавстві не встановлені гарантії експертів, достатні для того, щоб 
протистояти незаконному тиску керівництва. Гарантії прийому на роботу і звільнення 
з роботи експертів нічим не відрізняються від загальних гарантій найманих робітни-
ків, передбачених законодавством України про працю. Професійно сумлінні експерти, 
діяльність яких може суперечити «настановам» керівництва, не мають достатніх га-
рантій від звільнення. З огляду на монополізм «спеціалізованих установ», для судо-
вого експерта звільнення з однієї з таких установ на практиці означає втрату будь-якої 
можливості практикувати в якості судового експерта. Тож гарантій трудового законо-
давства зовсім недостатньо для забезпечення його незалежності.

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

244. Треба відзначити, що для того, щоб отримати статус експерта, необхідно 
пройти атестацію. Однак атестація доступна тільки для працівників спеціалізованих 
установ. Таким чином, прийом на роботу є передумовою загальної можливості отрима-
ти статус експерта і можливості проводити експертизи. Монополізм «спеціалізованих 
установ» дозволяє керівництву установи вже на стадії прийому фахівців для роботи 
в «експертній» установі робити відповідний відбір. Оскільки не існує незалежного ор-
гану, що відповідає за професійний відбір і атестацію експертів, розуміння лояльності 
фахівця можуть переважувати розуміння його професіоналізму під час відбору, що 
здійснює керівництво при прийомі на роботу.

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

246. З огляду на характер судочинства в Україні, що не допускає змагальної екс-
пертизи, описані вище недоліки системи «спеціалізованих» експертних установ можуть 
привести і приводять до деградації якості експертних висновків, втрати експертами 
професіоналізму і наукової неупередженості, до маніпуляції експертними знаннями для 
досягнення цілей, далеких від завдань об’єктивного встановлення обставин справи.
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247. У сукупності з уразливим положенням потерпілого від катувань і жорстокого 

поводження, такий стан справ з експертизою найбільш згубним чином відбивається 

й на можливості запобігання катуванням і жорстокому поводженню та покаранню 

винних.

7.5. Доступ до медичних документів

248. У даний час склалася практика, коли потерпілий, звернувшись у судово-ме-

дичну експертну установу й пройшовши судово-медичний огляд, не може отримати 

відповідний акт. Також найчастіше неможливо отримати документи медичних уста-

нов, у яких обстежувався чи лікувався потерпілий. Медичні установи безпідставно 

відмовляють у наданні такої інформації, посилаючись на якесь розпорядження проку-

ратури, однак довідатися, у чому полягає це розпорядження, неможливо.

Наприклад, Андрій Яцута, затриманий 24 травня 2004 року працівниками міліції, 

27 травня 2004 року звернувся до Харківського бюро судово-медичних експертиз, де 

пройшов обстеження. Потім лікувався у двох лікувальних установах м. Харкова. У 

липні 2004 року Яцута звернувся й до Харківського бюро судово-медичних експертиз 

із проханням надати йому копію акту його судово-медичного обстеження, а також до 

обох лікувальних установ із проханням надати йому медичні документи. Також адво-

кат звернувся з адвокатськими запитами з тим же питанням. Яцуті було відмовлено в 

наданні документів. Заступник начальника Харківського бюро судово-медичних екс-

пертиз у своїй відповіді написав наступне:

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

249. Ця практика цілком суперечить законодавству. Крім того, за подібним пи-

танням було ухвалено рішення Конституційного Суду України у справі Устименка34, 

відповідно до якого «конституційні права людини і громадянина на інформацію, її 

вільне отримання… в обсягах, необхідних для реалізації кожним своїх прав, свобод і 

законних інтересів, чинним законодавством закріплене і гарантується»; «медична ін-

формація, тобто відомості про стан здоров’я людини, історію її хвороби... відноситься 

до інформації з обмеженим доступом. Лікар зобов’язаний за вимогою пацієнта... надати 

(йому) таку інформацію цілком і в доступній формі».

250. Відповідь заступника начальника також яскраво свідчить про те, наскільки 

гіпертрофовані уявлення про слідчу таємницю зберігаються в різних професійних гру-

пах, так чи інакше пов’язаних з кримінальним судочинством. Примітно, що заступник 

начальника ХБСМЕ посилається на слідчу таємницю, хоча в даному випадку ніякого 

слідства, якого б стосувалися медичні документи, не існувало, а документи потерпі-

лий зажадав саме для того, щоби вжити заходів для порушення розслідування.
34 Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 За-
кону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г.Устименка)
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7.6. Участь потерпілих у розслідуванні

251. Ефективна участь потерпілих від катувань дуже ускладнена тією обставиною, 
що до формального порушення кримінальної справи вони взагалі не мають визначе-
ного статусу щодо розслідування, оскільки перевірка, що проводиться до вирішення 
питання про порушення справи, відбувається в «позапроцесуальному» порядку. Тому 
будь-яким чином впливати на напрямок розслідування він не може, права потерпілого, 
зокрема, право на адвоката, на цьому етапі для потерпілого від катувань недоступні.

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

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

Відповідно до частини другої статті 49 Кримінально-процесуального кодексу України 
особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду, набуває перед-
бачених законом прав учасника процесу лише після визнання її потерпілим. Визнання 
особи потерпілим у справі  або відмова в цьому мають бути процесуально оформлені 
постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або ухвалою суду.35

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

255. Затягування з визнанням особи потерпілою є досить поширеним явищем. Про 
це говорить і те, що Пленум Верховного Суду спеціально відзначив у своїй постанові:

Відповідно  до  частини  другої  статті  232  КПК  суди  зобов’язані  реагувати  на  виявлені 
факти необґрунтованого зволікання з визнанням особи потерпілим (при очевидності 
заподіяння злочином шкоди), допущені органами дізнання чи досудового слідства, ок-
ремими ухвалами (постановами).36

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

257. Відповідно до КПК і Закону «Про попереднє ув’язнення» (стаття 12) пра-
вом на безперешкодний доступ до затриманого володіє тільки захисник у значенні, 
що надається цьому терміну статтею 44 КПК. На юридичного представника особи, 
яка подала заяву про застосування до неї катувань, це правило не поширюється. 
Тому, якщо потерпілий від катувань продовжує залишатися під вартою, він не 
має можливості зустрітися з юридичним представником, якщо тільки юридичний 
представник і захисник у кримінальній справі за обвинуваченням цього потерпі-
лого, не збігаються в одній особі. Крім того, те ж положення Закону «Про попе-
реднє ув’язнення» передбачає обов’язковий попередній дозвіл «особи або органу, у 
провадженні яких знаходиться справа». Оскільки в правовій системі «справа» ви-
никає в момент ухвалення рішення про порушення справи, то побачення потерпі-
35 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 року № 13 «Про практику застосування 
судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів», п. 2.
36 Там само, п. 5.
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лого, який знаходиться під вартою, зі своїм юридичним представником практично 
виключено.

258. Близькі родичі можуть виступати як представники потерпілих (стаття 52 
КПК). Можливе процесуальне заміщення близьким родичем особи, яка вмерла в про-
цесі розслідування. У зв’язку з цим можливі ускладнення з визнанням потерпілим, 
якщо причинний зв’язок між подіями, що оскаржуються, і смертю складає предмет 
розслідування. Родичі потерпілого від катувань, який умер, можливо, внаслідок ка-
тувань, можуть потрапити в зачароване коло: вони не зможуть отримати статус по-
терпілого доти, доки не буде встановлено, що смерть потерпілого наступила внаслідок 
оскаржених дій; у той же час вони не зможуть ефективно брати участь у самому 
розслідуванні, що має встановити цей факт.

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

7.7. Доступ до матеріалів справи

260. Одним із найбільш несприятливих наслідків відсутності юридичного пред-
ставництва на стадії до порушення кримінальної справи є ускладнення в доступі до 
матеріалів справи. Тут також існує низка формальних перешкод.

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

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

261. Аргументація слідчого не позбавлена підстави, оскільки в КПК дійсно не-
має ясної норми, що передбачає таке право. Таке право знаходить свою підставу в 
статті 59 Конституції й у рішенні Конституційного Суду України від 16 листопада 
2000 року. У рішенні зазначено, що «закріпивши право будь-якої фізичної особи на 
правову допомогу, конституційна норма «кожен вільний у виборі захисника своїх 
прав» (частина 1 статті 59 Конституції України) за своїм значенням є загальною і 
стосується не тільки підозрюваного, обвинувачуваного чи підсудного, але й інших 
фізичних осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту 
своїх прав і законних інтересів» ...Про загальне значення положень частини першої 
статті 59 Конституції України свідчить положення частини 63 Конституції України, 
що окремо закріплює право підозрюваного, обвинувачуваного чи підсудного на за-
хист» (п. 5).37

37 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солда-
това Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 
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262. Однак, було б бажаним прямо передбачити в Кримінально-процесуальному 
кодексі норми, що забезпечують ефективну участь юридичного представника потер-
пілого від катувань чи жорстокого поводження, особливо, коли такий потерпілий 
продовжує перебувати під вартою. Цього вимагають і Основні положення про роль 
юристів, прийняті VIII Конгресом ООН із запобігання злочинів у 1990 році, які пере-
дбачають, що «компетентні органи зобов’язані забезпечити юристам доступ до від-
повідної інформації, досьє й документів, що є в їхньому розпорядженні чи під їхнім 
контролем, щоб юристи могли надавати ефективну юридичну допомогу своїм клієн-
там. Такий доступ повинен бути забезпечений як тільки в цьому з’явиться необхідність» 
(принцип 21)38.

263. Рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Афанасьєв проти Ук-
раїни» було визнано, що з п. Афанасьєвим поводились у міліції настільки погано, що 
він частково втратив слух. Незважаючи на встановлений Судом факт поганого повод-
ження, розслідування цієї справи до цього часу не закінчего. За відомостями, деякі 
працівники, які причетні до поганого поводження з п. Афанасьєвим, до цього часу 
працюють у міліції, зокрема п. Глущенко. Інший персонаж цієї справи, п. Садковий, 
перейшов на роботу у податковій міліції.

7.8. Забезпечення безпеки осіб, які звернулися зі скаргою

264. Прокуратура, крім того, не докладає жодних зусиль для забезпечення безпе-
ки тих, хто скаржиться на застосування катувань. Особливо це актуально стосовно 
осіб, які позбавлені волі. Прокуратура, як правило, бездіяльна і не дбає про безпеку 
ув’язнених, які подали скарги на катування. Однак є приклади і більш віроломної по-
ведінки прокуратури.

265. В одному випадку після масового побиття ув’язнених спецпідрозділами Гене-
ральна прокуратура отримала лист із заявами, переправлений з колонії нелегальними 
шляхами. В заявах послідовно викладались події, що сталися 31 травня 2001 року, і – піз-
ніше – 29 січня 2002 року в Замковій колонії. 

266. Цей послідовний і погоджений виклад подій у поєднанні з тим, яким шляхом 
були ці відомості передані, мали б переконати органи влади не тільки у вірогідності 
того, що події дійсно відбувались, а й у тому, що, можливо, посадові особи місцевої 
прокуратури намагаються перешкодити поширенню інформації про ці події.

267. Генеральна прокуратура України повинна була подбати хоча б про мінімальні 
гарантії безпеки заявників, а саме конфіденційність отриманої інформації. Згідно із 
принципом 33 (3) «Основних принципів ООН із захисту всіх осіб, що знаходяться в 
увя’зненні будь-якої форми» «повинна забезпечуватися конфіденційність прохання чи 
скарги, якщо про це просить заявник».

Однак Генеральна прокуратура України переслала лист до місцевої прокуратури, 
а та в листі від 26 червня 2001 року порекомендувала адміністрації вжити дисциплі-
нарне покарання стосовно Давидова за нелегальне відправлення скарги до Генеральної 
прокуратури.

Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000 
(Справа N 1-17/2000).
38 Основні принципи, що стосуються ролі юристів, прийняті восьмим Конгресом Організації Об’єднаних 
Націй з попередження злочинності і поводження з правопорушниками, що відбувся в Гавані, Куба, 27 
серпня — 7 вересня 1990 року
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268. Замість розслідування причин, за якими ув’язнений вимушений нелегально 
відправляти скарги до Генеральної прокуратури – хоча в законі передбачена мож-
ливість конфіденційної скарги до прокурора – прокуратура пропонує покарати Да-
видова за те, що він повідомив інформацію, яка може свідчити про злочин й інші 
порушення закону.

269. Наслідки дій Генеральної прокуратури України і місцевої прокуратури згубні 
для будь-якого розслідування. Генеральна прокуратура України з метою розслідування 
повинна була припустити, що події, які викладені у скаргах, мали місце, і місцева про-
куратура не причетна до них, вона тим не менш не вжила будь-яких заходів регування, 
хоча повинна була знати про події, маючи в якості спостерігача свого представника.

Уже сама відсутність реакції місцевої прокуратури на події складає посадовий 
злочин.

Таким чином, якщо припустити в інтересах розслідування, що заявники кажуть 
правду, то в будь-якому разі у місцевої прокуратури й адміністрації колонії буде спіль-
ний інтерес – приховати будь-які докази подій.

270. Однак і для тих, хто знаходиться на волі, прокуратура, в силу своєї подвійної 
ролі в кримінальній справі, являє скоріш один з чинників небезпеки, ніж гарантію 
безпеки.

Справа г-н. Нечипорука є одним із рідких випадків, коли суд, що розглядав обви-
нувачення проти нього, узяв до уваги спосіб, завдяки якому були отримані визнання, 
відмовився визнати їх у якості доказів, і виніс виправдувальний вирок. 

20 травня 2004 року Івана Нечипорука затримали співробітники міліції і впродовж 
місяця утримували під різними приводами під контролем міліції, застосовуючи кату-
вання для отримання зізнання у злочині. Крім того, щоби вчинити додатковий тиск на 
п. Нечипорука, заарештували його вагітну дружину і погрожували, що й до неї засто-
совуватимуть катування, якщо він не зізнається у скоєнні злочину. Згодом, на основі 
його зізнань він був обвинувачений у злочині, передбаченому статтею 121 Криміналь-
ного кодексу України «Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті 
потерпілого». Пан Нечипорук 21 травня 2004 року заявив владі про застосування до 
нього катувань. Однак, постановою від 18 червня 2004 року прокуратура відмовила в 
порушенні карної справи за його скаргою.

5 травня 2005 року суд першої інстанції виніс виправдувальний вирок і звіль-
нив п. Нечипорука з-під варти. Однак цей вирок був скасований апеляційним судом 
Хмельницької області, а розгляд справи було передано до одного із судів Тернопільської 
області. Впродовж півтора року Нечипорук їздив до суду сусідньої області для участі в 
судовому розгляді. Після того, як кримінальна справа була в черговий раз направлена 
судом на додаткове розслідування, прокуратура пред’явила обвинувачення у злочині, 
передбаченому статтею 115 Кримінального кодексу «умисне вбивство» і зажадала взяти 
п. Нечипорука під варту.

Аналіз справи показує, що в ній не з’явилися будь-які нові обставини, які могли би 
виправдати зміну кваліфікації обвінувачення. Крім того, вся поведінка п. Нечипорука 
впродовж майже півтора року доводила, що він не має наміру ухилятися від правосуд-
дя. Тому своє ув’язнення і пред’явлення більш тяжкого обвинувачення він позв’язує зі 
своїми настирними спробами залучити до відповідальності співробітників міліції, які 
застосовували до нього катування, а також активними спробами довести свою неви-
нуватість.

Постанову прокуратури від 18 червня 2004 року з відмовою в порушенні криміналь-
ної справи г-ну Нечипоруку вдалося скасувати тільки в лютому 2007 року.
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271. Усе викладено вище стосовно розслідування катувань демонструє також вико-

нання зобов’язань, передбачених статтею 13 Конвенції. 

8. Стаття 14 Конвенції. Право на відшкодування 
шкоди жертвам катувань

272. У Цивільному кодексі України з погляду виконання цього зобов’язання може 

розглядатися стаття 1174, яка передбачає, що 

шкода,  завдана  фізичній  або  юридичній  особі  незаконними  рішеннями,  діями  чи 
бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади ... при здій-
сненні  нею  своїх  повноважень,  відшкодовується  державою  ...  незалежно  від  вини 
цієї особи». 

Це положення розширює для потерпілого можливість отримання відшкодування 

у разі застосування катувань, оскільки у цьому випадку він не обмежений майновим 

станом дійсного винуватця. Проте, для того, щоби задіяти це положення, необхідне ос-

таточне рішення суду, яким дії даної посадової особи визнаються незаконними. У разі 

застосування катувань таким рішенням може бути вирок. 

273. Законом від 1 грудня 2005 року були внесені зміни у статтю 1176 Цивільного 

кодексу України і в ряд положень Закону України 1994 року «Про порядок відшкоду-

вання шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудо-

вого слідства, прокуратури і суду».

До цих змін умовою отримання відшкодування у разі заподіяння шкоди позивачеві 

було винесення виправдувального вироку щодо нього або припинення карної справи 

за реабілітуючими обставинами.

274. Кодекс адміністративного судочинства, що чинний з 1 вересня 2005 року, 

значно розширив можливості для потерпілих від незаконних дій посадових осіб ор-

ганів державної влади і місцевого самоврядування. Зокрема, в статті 71 § 2 цей Кодекс 

передбачає, що

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльність суб’єкта 
владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи 
бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного 
позову.

275. Це значно полегшує для потерпілого можливість доведення незаконних дій і 

наступне стягнення шкоди. Однак судова практика згідно з даним Кодексом тільки 

почала розвиватися, тому судити про будь-які тенденції, а також про ефективність 

процедур, створених цим кодексом, поки що неможливо.

9. Стаття 15 Конвенції. Вилучення із доказів будь-яких визнань, 
отриманих з допомогою катувань

276. Конституція та Кримінально-процесуальний кодекс України забороняють ви-

користання визнань, що отримані «з порушенням кримінально-процесуального зако-

ну». Це положення неодноразово було повторено й у постановах Пленуму Верховного 
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Суду України (ПВСУ). Однак, у практиці кримінального судочинства використання 
зізнань39, добровільність яких викликає суттєві сумніви, доволі поширене.

277. Це частково пояснюється тим, що окрім згаданого загального положення щодо 
неприпустимості доказів, отриманих із порушенням закону, будь-які спеціальні пра-
вила або критерії щодо визначення допустимості, зокрема добровільності зізнання, не 
існують. Досить слабкий розвиток доказового права має свої історичні причини.

278. Тривалий час оцінка доказів ґрунтувалася на нічим не стриманому внутріш-
ньому переконанні судді, яке, у свою чергу, базувалося на «соціалістичній правосвідо-
мості». У доктрині кримінального процесу опрацювання теорії доказів стримувалося 
примарою повернення до «системи формальних доказів». Як наслідок, значення по-
няття «належної процедури» поступово втрачало своє практичне значення. Цю зне-
вагу до процедурних питань можна помітити, якщо проаналізувати практику вищих 
судових інстанцій та порівняти кількість постанов ПВСУ або оприлюднених рішень 
вищих судових інстанцій, що присвячені питанням процедури кримінального су-
дочинства й питанням матеріального кримінального права. Перевага останніх вра-
жаюча, хоча останні роки все більше уваги приділяється саме процесуальному боку 
кримінального судочинства.

279. Як наслідок, у кримінальному процесі до цього часу відсутні більш або менш 
опрацьовані критерії для визначення добровільності зізнань, а також будь-які проце-
дури для їх виключення з процесу доказування. 

280. Суди дотримуються доволі примітивних тестів для визначення добровільності, 
зазвичай, не беручи до уваги специфічні обставини, у яких обвинувачені примушу-
ються, у тому числі за допомогою катувань, до зізнання у скоєнні злочину.

281. Суди, зокрема, виходять з хибного міркування, що застосування катувань або 
інше примушування до зізнання має бути встановлено вироком суду для визнання його 
неприпустимим. Судова практика свідчить, що обґрунтованого сумніву стосовно доб-
ровільності зізнання недостатньо для виключення його зі складу доказів.

282. У випадку, коли суд визнає, що в справі є вагомі докази застосування до під-
судного «незаконних методів слідства», суд доручає прокуратурі здійснити перевірку 
відповідних заяв підсудного. Зазвичай перевірку здійснює той же підрозділ проку-
ратури, який підтримує обвинувачення в суді. У переважній кількості випадків така 
перевірка закінчується відмовою в порушенні кримінальної справи. Отримавши пос-
танову прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи або, у відповідному 
випадку, про припинення кримінальної справи, суди, як правило, більше не дослід-
жують заяви підсудного щодо катувань та тлумачать ці заяви як намагання уникнути 
відповідальності.

283. Такий підхід судів до дослідження та оцінки заяв підсудних про застосу-
вання до них катувань, не враховує міжнародних зобов’язань України та існуючу в 
Україні систему розслідування заяв про застосування катувань. За міжнародними 
зобов’язаннями, зокрема за статтею 3 Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод, на правила щодо виключення зізнань із числа доказів має впливати принцип 
переміщення тягаря доведення добровільності зізнання на обвинувача. Тільки та об-
ставина, що, відповідно до міжнародних стандартів, заява про застосування катувань 
вимагає здійснити офіційне розслідування, свідчить, що особа, яка зазнала катувань, 
39 У законодавстві у значенні «зізнання» використовується термін «визнання» (див. статтю 127 ККУ). Хоча 
ці поняття доволі близькі за значенням, але існують певні відмінності. Якщо «зізнання» у доктрині дока-
зового права означає «повне визнання винуватості у злочині», то «визнання» частіше використовується як 
«визнання певних обставин»
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неспроможна самотужки довести свої заяви, тим більше довести їх «поза розумним 
сумнівом». Але доказові стандарти, які фактично застосовуються судами, не врахову-
ють цієї обставини.

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

285. Крім того, становище з визначенням припустимості зізнання погіршується 
тим, що цей підхід не відрізняє доказування самого факту застосування катувань від 
доказування персональної винуватості тих, хто причетний до катувань. Тому підсуд-
ний, який намагається довести, що його зізнання було отримано через застосування 
катувань, має можливість досягти цього лише після закінчення кримінального пере-
слідування щодо певних винуватців.

286. Окремі рішення, які виключали зізнання із доказів, були скасовані вищесто-
ящими судами.

Наприклад, 5 травня 2005 року Хмельницький міськрайонний суд винес виправду-
вальний вирок, оскільки обвинувачення не довело причетність Нечипорука до скоєн-
ня тяжкого злочину. Однією з головних причин цього було те, що суд відмовився 
взяти до уваги численні явки з повинною і зізнання Нечипорука на другого обвину-
ваченого. Вирок був оскаржений в апеляційний суд Хмельницької області. До початку 
апеляційних слухань на телеканалі «Інтер» була показана програма, спрямована на 
збудження емоцій щодо правдувальних вироків. Тяжко визначити, наскільки ця про-
грама вплинула на апеляційний суд, однак виправдувальний вирок був скасований, 
а справу направлено на новий судовий розгляд, який іще продовжується в міському 
суді Тернополя. Таким чином, рішення, яке могло внести суттєвий вклад у вироблення 
позиції суддів стосовно визнань, зроблених недобровільно, не стало чинним. Слід по-
чекати остаточного рішення в цій справі, в якій основне правове питання: чи отримані 
зізнання без примусу.

287. Це рішення Хмельницького міськрайонного суду є рідкісним винятком. Як 
правило, суды не реагують на скарги про застосування катувань, особливо якщо скар-
ги заявлені у ході розгляду справи по суті. Суди виходять із переконання, що підсудні 
скаржаться на катування лише для того, щоб «уникнути відповідальності».

288. Під час одного з моніторингових досліджень 594 із 732 ув’язнених стверджува-
ли, що до них застосовувалось насильство працівниками правоохоронних органів. 254 
особи сказали, що вони заявили в суді про застосування до них насильства. Проте, за 
твердженням респондентів, тільки в 20 випадках суд звернув увагу на ці заяви.40

289. Результати дослідження демонструють ставлення суддів до заяв про засто-
сування катувань взагалі. Але оскільки із звіту важко встановити, що мали на увазі 
респонденти, коли говорили, що «суд звернув увагу на ці заяви», тож важко судити, 
чи були виключені зізнання, отримані в результаті застосування насильства із числа 
доказів.

290. З іншого боку, суди підтримують 46-47% скарг на дії органів розслідування 
(в 2003 р. судами було розглянуто 5991 таких скарг, в 2004 – 7494, в 2005 – 10020, при 
цьому цифри 2003 року – 2805, 2004 – 3495 и 2005 – 4616). Суди в 2003 р. винесли 
40 «Стан дотримання прав ув’язнених і засуджених осіб в Україні», проведений Україно-Американським 
бюро захисту прав людини в 2006 році.
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2473 ухвал щодо порушень закону при проведенні оперативно-розшукових заходів або 
досудового карного розслідування; в 2004 г. було 3495 таких ухвал, а в перші 6 місяців 
2005 – 1515. Однак неможливо встановити, скільки ухвал було винесено в результаті 
перегляду справ з катувань або поганого поводження. 

10. Стаття 16 Конвенції. Інші форми поганого поводження

10.1. Застосування сили при затриманні

291. Текст статт 41 § 1 УК передбачає, що «дія чи бездіяльність особи, яка заподія-
ла шкоду інтересам, що охороняються, визнаються правомірними якщо вона була за-
подіяна з метою виконання законного наказу чи розпорядження». Таке формулювання 
може викликати проблеми з притягненням до відповідальності агентів держави, які «з 
метою виконання законного наказу чи розпорядження» вжили надмірного насильства, 
наприклад, з метою здійснити законний арешт, застосували силу або вогнепальну зб-
рою, застосування яких не виправдовувалося обставинами. Хоча стаття 15 и 15-1 Зако-
ну «Про міліцію» містить вимогу відповідності, однак за точним сенсом статті 41 § 1 
УК, працівники міліції, які порушили вимогу відповідності, не можуть бути притяг-
нені до кримінальної відповідальності, якщо діяли з законною метою.

292. Також доволі слабкий вигляд має захист з боку кримінального закону від за-
стосування сили при затриманні. Згідно зі статтею 38 УК при застосуванні невідповід-
ної сили для затримання відповідальність настає тільки у разі причинення смерті або 
тяжкого тілесного ушкодження тим, кого затримують (статті 118 і 124 УК). Відпові-
дальність посадових осіб при цьому може наступити за статтею 365 § 2 УК (переви-
щення влади або службових повноважень), яка передбачає покарання від 3 до 8 років 
позбавлення волі, якщо перевищення влади або службових повноважень супроводжу-
валося насиллям, застосуванням зброї або діями – болесніми і принижуючими осо-
бисту гідність потерпілого». 

293. В одній із недавніх справ, яка стосувалась побиття двох підлітків у Харківсь-
кій області, прокуратура вдалася до аргументації заснованій на статті 38 КК, і відмови-
ла в порушенні кримінальної справи, незважаючи на медичні підтвердження тілесних 
ушкоджень і численні показання свідків, підтверджуючих факт побиття. На цей час 
постанова прокуратури скасована районним судом, рішення якого підтримано апеля-
ційним судом. Однак наполегливість, с якою прокуратура повторювала свої аргументи, 
зайвий раз свідчить про вперте небажання притягувати до відповідальності працівни-
ків міліції.

10.2. Насильство у Збройних силах

294. У п. 5n «Висновків і рекомендацій Комитету проти катувань. Україна» (САТ/
C/XXVII/Concl.2) дана наступна рекомендація: «прийняти більш ефективну систему 
для припинення практики залякування і знущань (дідівщина) в Збройних силах через 
навчання і освіту, переслідування в судовому порядку і покарання правопорушників». 

295. Упродовж 2002 – 2005 рр. кількість випадків дідівщини, за нашими спос-
тереженнями, зменшилась порівняно з періодом 1998 – 2001 рр. На наш погляд, це 
пов’язано з принциповою позицією Міністерства оборони, яке пильно розслідує всі 
скарги, активно і доброзичливо співпрацює з правозахисними організаціями, пред-
ставники яких можуть відвідувати військові частини, зустрічатися із солдатами і офі-
церами, проводити опитування і т. ін. 
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296. Водночас кількість випадків дідівщини все ж продовжує залишатися знач-
ною. Наприклад, за даними Генеральної прокуратури України, за перші чотири 
місяці 2003 року у всіх військових формуваннях України внаслідок порушення ста-
тутних відносин травмовано 73 особи, від побиття постраждало 50 осіб41. Але ви-
падків убивств і доведення до самогубства внаслідок неуставних відносин в останні 
роки майже не було.

297. Прийняття 4 квтня 2006 року нової редакції Закону «Про загальний військо-
вий обов’язок і військову службу» суттєво змінило основу, з якої виростали нестатутні 
відносини: строк служби у ЗС скоротився з 2-х років до 1-го року, а в Військово-Мор-
ских Збройних силах – до 18 місяців. Тим самим пішов розподіл солдат – першого і 
другого року служби, і дідівщину можна іноді спостерігати у більш легкій формі: коли 
військовослужбовці, які прослужили 6 місяців, третирують молодих солдат, які тільки-
но прийшли на службу. Кількість кримінальних справ за фактом нестатутних відносин 
різко зменшилась. Тим не менш, викорінити це явище до кінця надзвичайно важко. 
Ось опис одного характерного випадку. 

298. Як сказано у вироку військового місцевого суду Севастопольського гарні-
зону, військовослужбовець ВЧ А0428 матрос Прохуренко з метою показати свою 
вигадану зверхність над військовослужбовцем більш пізнього строку призову, побив 
ногами військовослужбовців Юдіна і Дубину, причому завдав Дубині тяжких тілес-
них ушкоджень, в результаті яких у того була видалена селезінка. Суд призначив 
Прохуренкові покарання у вигляді утримання в дисциплінарному батальйоні тер-
міном у 2 роки, однак відмовив у задоволенні позову Дубини про відшкодування 
матеріальної шкоди в сумі 5000 грн., частково задовольнив позов про відшкодуван-
ня моральної шкоди. Суд постановив стягнути з підсудного на користь потерпілого 
20 тис. грн. При цьому командування військової частини не брало в суді участі в 
будь-якій якості. 

10.3. Умови утримання під вартою

299. У пункті 12 свого звіту Уряд стверджує, що «з метою забезпечення своє-
часного запобігання поширення інфекційних захворювань усі засуджені і ув’язнені 
проходять обв’язковий медичний огляд. Працівниками комунально-побутових 
служб, медичним персоналом, черговими зміни здійснюється постійний контроль 
за своєчасним і якісним приготуванням їжі для засуджених, повним укладанням в 
котли продуктів, передбачених відповідними нормами, дотриманням правил сані-
тарії та гігієни». У пункті 15 говориться, що «робота з приведення умов ув’язнених 
та засуджених у відповідність до міжнародних вимог, а також виконання основних 
положень Конвенції проти катувань і інших жорстоких, нелюдських або принижу-
ючих гідність видів поводження чи покарання, на підставі інформації продовжу-
ються і знаходяться під постійним контролем керівництва Департаменту виконан-
ня покарань».

300. Дніпропетровське відділення Міжнародного товариства прав людини (МТПЛ) 
відвідало 10 установ виконання покарань (УВП), де провела дослідження щодо умов 
тримання у в’язницях хворих на туберкульоз42. Група провела інтерв’ю із керівниками 
41 Проти катувань. Огляд повідомлень про жорстоке поводження і застосування катувань. 2003. – Харків, 
Фоліо, 2004. – С.291.
42 Резюме доповіді Дніпропетровського відділення Міжнародного товариства прав людини – Українська 
секція, підготовлене Таїсією Шкрюм. У повному обсязі доповідь доступна за адресою: http://www.khpg.
org/index.php?id=1152287185 
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деяких з цих установ, анкетування 1500 ув’язнених, хворих на туберкульоз, 500 хворих, 
які вже звільнилися з УВП, та 112 працівників лікарень УВП, де лікуються хворі на 
туберкульоз. Моніторингова група побувала безпосередньо в палатах хворих, у відді-
леннях лікарні, маніпуляційних кабінетах, у лабораторіях, у їдальні, душових кімна-
тах, туалетах, місцях, де зберігаються передачі та особисті речі засуджених, у часовнях 
та церквах на території УВП, у кабінетах лікарів, медсестер, працівників режимної 
служби, начальників УВП, кімнат для охоронців і т. ін.

301. Группа дійшла висновку, що умови, в яких знаходяться хворі, можна вважати 
жорстокими і нелюдяними.

302. Переважна більшість хворих на туберкульоз знаходяться в приміщеннях, де 
на площі 60 м2 встановлено від 54 до 104 ліжок. Ліжка-нари розташовані в 2 яруси, за-
кривають світло, бо другий ярус знаходиться на рівні і без того невеликих заґратованих 
вікон. У приміщеннях сиро, взимку – холодно, а влітку – жарко.

303. На 100 хворих було 5 умивальників, всього 4 «очка», без унітазів, без будь-яких 
загородок чи дверей з «фасаду».

304. Душові знаходяться в окремому блоці та в темних приміщеннях площею ~ 
25 м2, в якому на стіні вмонтовано 4 душових розбризкувачі, теж без перегородок, без 
якихось пристосувань для одягу. В жодній із душових під час відвідин гарячої води 
не було, крани були несправні, підлога і стіни – брудні. Переважна більшість хворих 
засуджених відповіли, що мають змогу користуватися душем один раз на тиждень, але 
половина з них сказали, що крани несправні, третина зауважили, що в приміщеннях 
брудно і гаряча вода подається з перебоями, і тільки 3% насмілились відзначити, що 
в душових взагалі по півроку триває ремонт.

305. Як пересвідчилися члени групи, якість їжі незадовільна і харчування погане, 
а близько третини відповіли, що воно задовільне.

306. Їдальня для хворих являє собою велике приміщення, площею – 300 м2, 
темне, без світла; електричне світло під час обіду не вмикається (економиться) і світло 
пробивається в це темне приміщення тільки через відчинені двері, через які зайшли 
хворі та через двері «роздаточної».

307. Діагностика захворювання на туберкульоз в УВП на досить достойному рівні 
і за даними анкетування та інтерв’ю, і за власними спостереженнями. В УВП є рент-
генкабінет та досить добре обладнані діагностичні лабораторії. Переважна більшість 
хворих на туберкульоз обстежена рентгенологічно та їх оглянув лікуючий лікар. Але 
лабораторно обстежені близько 50% хворих.

308. Лікування недостатнє, про що стверджують і анкетовані пацієнти, і медич-
ні працівники і навіть начальники УВП. Недостатньо навіть специфічних протиту-
беркульозних препаратів, немає ефективних протитуберкульозних препаратів нового 
покоління, немає ліків, які б підвищували імунітет хворого, вітамінів, загальнозміц-
нюючих ліків і т.ін. Близько 30% засуджених хворих відзначили, що ліки їм приносять 
родичі. До 10% зазначили, що приймають ліки нерегулярно, або ж не приймають зовс-
ім, хоча мають у цьому потребу.

309. Догляд за хворими, особливо тяжко хворими, – незадовільний, здійснюєть-
ся не штатними працівниками, а самими хворими-засудженими, у яких більш легка 
форма захворювання і які адміністрацією призначені «санітарами». За цю роботу вони 
поселяються в палати не на 100 ліжок-нар, а на 6-8 ліжок.

310. Переважна більшість засуджених, хворих на туберкульоз, перебувають у 
лікарні від 3 місяців до 1 року. Третина з них відзначили, що стан їхнього здоров’я 
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за цей час покращився і більш третини зауважили, що стан або не змінився, або 
погіршився.

311. Внаслідок анкетування 500 хворих на туберкульоз, які зараз знаходяться на 
волі, але свого часу лікувалися від туберкульозу в установах виконання покарань от-
римані такі дані:

Усі 100% опитуваних відповіли, що вперше вони захворіли на туберкульоз в уста-
новах виконання покарань. Звільнені в зв’язку з хворобою були 64%. З 500 осіб – 422 
визнані інвалідами (84,4%) і 78 (15,6%) на МСЕК представлені не були, хоча і вважають 
себе тяжко хворими.

92% відзначили, що в палатах було сиро, темно, взимку – холодно, а влітку – жар-
ко. 96% відмітили, що у відділенні (поза палатою) тісно, темно, сиро, утруднений до-
ступ до води, а що брудно в палатах і відділенні – до 10%. 

Що душові кімнати не працюють місяцями, то ремонт, то немає гарячої води, 
зазначили 89%, в туалети можна потрапити в міру необхідного, вони не змиваються, 
брудні – понад 85%.

На свіжому повітрі бували щодня 89%, не бували 11% з причини тяжкості стану за-
хворювання. 97% з 500 анкетованих відмітили, що харчування було поганим, 76% – що 
посилки не завжди доходять, а якщо доходять, то зіпсовані, розірвані і «переполови-
нені». Передачі отримували тільки 32% опитуваних.

Загальну оцінку побутових умов було виставлено таку: погані – 91%, задовіль-
ні – 9%.

312. Про лікування, діагностику та догляд за хворими в установах виконання 
покарань з 500 анкетованих 87% зазначили, що крім рентгенологічного ніякого ін-
шого обстеження не було, ніяких спеціалістів з інших лікарень, чи тубдиспансерів 
не запрошувалось. 96% сказали, що лікування проводилось двома лікувальними 
препаратами – тубазидом та стрептоміцином, тобто без препаратів нового поколін-
ня. 84% відзначили, що догляд за тяжко хворими здійснюють санітари, але не з чис-
ла медперсоналу, а з числа таких же хворих на туберкульоз, тільки в більш легкій 
формі, 93% – що догляд поганий і 7% – що задовільний. Тільки 4% підтвердили, 
що до тяжко хворих допускаються родичі, 10% відповіли, що не знають, і 86% – що 
не допускаються.

313. Групою було також проведено анкетування 112 осіб з числа медперсоналу 
УВП. 

Медичне устаткування, на думку медпрацівників, у поганому стані і застарі-
ло, ліками хворі забезпечені недостатньо (32%), або в недостатньому асортименті 
(28%). Вони також не приховують, що більше ніж у половини випадків родичі до-
помагають забезпечувати хворих ліками, що часто (61%) не вистачає спеціалістів 
для консультацій, стверджують, що при зіткненні інтересів режиму і медичних по-
казань питання вирішується в кожному випадку індивідуально (61%). Свій рівень 
знань про права засуджених 54% оцінюють як середній, 18% – як низький.

314. Така ж ситуація і з захворюваністю на туберкульоз неповнолітніх. У виправно-
виховній установі для неповнолітніх щороку вподовж останніх років захворюють на 
туберкульоз 4-5 осіб – на 350 засуджених, і це означає, що показник захворюваності 
становить 1400 на 100 000, у той час як в цивільному суспільстві цей показник дорів-
нює 80 на 100 000, тобто в 18 разів менший, і це вважається двічі епідемією. Бо за 
міжнародними стандартами, якщо показник захворюваності на туберкульоз досягає 40 
на 100 000 – це вважається епідемією в країні.
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рЕКОМЕНдаЦІЇ

Створити національну інтегровану систему попередження катувань:

– прийняти на законодавчому рівні текст концепції створення цілісної системи з 
попередження та запобігання катуванням і поганому поводженню, а також плану дій, 
який заснований на згаданій концепції і який містить в собі чітко визначені напрямки 
й етапи діяльності;

– докласти всіх зусіль до виконня зобов’язань, передбачених Частиною IV ОРСАТ, 
із створення національних превентивних механізмів;

– створити ефективні механізми громадського контролю над розслідуванням заяв 
про катування і погане поводження, що мають місце в правоохоронних органах та ін-
ших закритих установах;

У якості кроків із створення такої системи: 
– розвивати практику функціонування громадських рад при Міністерстві внут-

рішніх справ і при його регіональних управліннях;
– развивати практику відвідувань місць утримання затриманих, які знаходяться 

під контролем МВС, незалежними інспекціями на зразок «мобільних груп», зокрема 
передбачити для членів таких інспекцій право на конфіденційне спілкування із затри-
маними;

– передбачити можливість для незалежних інспекцій відвідувати й інші місця 
позбавлення волі, такі як установи Державного департаменту виконання покарань, 
психіатричні лікарні та інші закриті установи;

– ввести офіційну статистику засуджень і пред’явлених обвинувачень агентів де-
ржави за злочини, які містять елементи «катувань» за визначенням статті 1 Конвенції 
ООН проти катувань;

– регулярно друкувати статистику засуджень і обвинувачень у скоєнні злочинів, 
передбачених частинами 3 і 4 статті 127 Карного кодексу України, пред’явлених спів-
робітникам правоохоронних органів, і донести цю інформацію до співробітників пра-
воохоронних органів;

– активізувати роботу зі створення ефективної системи безоплатної правової до-
помоги згідно з Концепцією, затвердженою Указом Президента України від 9 липня 
2006 року;

– ввести до програм професійної підготовки співробітників правоохоронних ор-
ганів курс прав людини, і зокрема, вивчення документів про катування і погане по-
водження;

– постійно ознайомлювати персонал правоохоронних органів з положеннями 
Конвенції проти катувань й іншими міжнародними стандартами захисту від ка-
тувань;

– розробити стандарти оцінки діяльності працівників міліції, які використову-
ються для просування по службі та інших форм заохочення, щоби виключити залеж-
ність оцінки від кількості розкритих злочинів, та опублікувати ці стандарти.

Привести кримінальное законодавство у повну відповідність до вимог Конвенції:

– привести елементи, що відносяться до злочину «катування», у відповідність до 
статті 1 Конвенції ООН проти катувань;



ЗВІТ ХПг ПРО дОТРИмАННЯ УКРАїНОю КОНВЕНЦІї ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

�0�

– зробити неможливим застосування амністії або умовно-дострокового звільнення 
для людей, які скоїли злочин, що містить елементи злочину «катування» у визначенні 
статті 1 Конвенції ООН проти катувань;

– переглянути формулювання статтей 41, 43 Кримінального кодексу, щоб виклю-
чити можливість звільнення від відповідальності за застосування катувань або погане 
поводження;

– чітко визначити в КК або інших законах, що наказ, який прямо або опосеред-
ковано неминуче приводить до жорстокого поводження, є явно злочинним наказом у 
визначенні статті КК;

– змінити формулювання статті 41 КК таким чином, щоби вона не звільняла від 
відповідальності агентів держави, які вдалися до неспівмірних засобів для виконання 
законного наказу або розпорядження.

Забезпечити ефективне розслідування заяв про катування:

Забезпечити незалежність органу розслідування:

– створити незалежний орган влади для розслідування скарг проти незаконних 
дій міліції;

– передбачити законодавчі норми, що забезпечать формальну і функціональну не-
залежність осіб, які проводять розслідування заяв про катування;

– створити чіткі методичні вказівки для прокурорів і суддів з негайного і всебіч-
ного розслідування заяв і скарг щодо катувань у розумні строки.

Забезпечити всебічність розслідування:

– у кожному розслідуванні про застосування катувань розглядати питання про 
можливе потурання катуванням або поблажливе ставлення до катувань з боку началь-
ників безпосередніх винуватців і за наявності підстав притягати відповідних осіб до 
кримінальної відповідальності;

Забезпечити ефективну участь потерпілих у розслідуванні катувань:

– забезпечити жертвам доступ до медичних документів та інших даних, які важ-
ливі для доведення катувань або поганого поводження;

– змінити доказове право таким чином, щоби надавати висновкам, що надаються 
медичними та іншими експертами, які призначаються можливими жертвами катувань 
або їх юридичними представнимики, таке ж значення що і висновкам, наданим екс-
пертами, які призначаються слідчим або судом; 

– переглянути законодавчу базу судово-медичної експертизи з тим, щоб залучити 
недержавних експертів і експертні бюро;

– передбачити право обвинувачених і потерпілих звертатися до експертів незалеж-
но від органу розслідування;

– розробити відповідні методичні вказівки для прокурорів щодо суддів з застосу-
вання заходів, що забезпечують безпеку осіб, які зробили заяви про катування, зокре-
ма, якщо особа знаходиться в ув’язненні, то вона має бути переведена до іншого місця 
попереднього ув’язнення;

– переглянути положення чинного законодавства для того, щоб забезпечити особі, 
яка зробила заяву про катування, право на юридичне представництво;
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– забезпечити доступ до безкоштовної допомоги неімущих громадян, які ініцію-
ють розслідування або інші юридичні процедури щодо заяв про катування або погане 
поводження.

Внести в українське законодавство положення про неприпустимість будь-яких 
недобровільних заяв обвинувачених: 

– внести в законодавство положення, які вказують, що неприпустимо використо-
вувати в якості доказів будь-які свідчення обвинувачених (підозрюваних) осіб, отри-
маних на досудових стадіях кримінального розслідування без участі адвоката. До того, 
як ці зміни будуть внесені, бажано, щоби Верховний Суд розробив правила оцінки 
прийнятності зізнань і процедур з погляду їх добровільності. Такі правила повинні 
забезпечити наступне:

♦ за наявності заяви обвинуваченого стосовно недобровільного характеру його 
зізнань, зроблених у ході досудового слідства, вони повинні виключатися із доказів, 
якщо тільки прокурор не доведе протилежне поза розумним сумнівом;

♦ при визначенні, чи були зізнання добровільними, суд має брати до уваги всі 
обставини, що супроводжували отримання цих зізнань: умови і період перебування під 
вартою в правоохоронному органі, доступ до адвоката, можливість зносин із зовнішнім 
світом та ін.;

♦ факт тілесних ушкоджень має завжди забов’язувати прокурора довести поза 
розумним сумнівом, що до заподіяння цих тілесних ушкоджень не причетна жодна 
посадова особа або що зізнання не пов’язані з подіями, які призвели до цих тілесних 
ушкоджень;

♦ відсутність медичних доказів застосування катувань або інших форм поганого 
поводження не може само по собі виключати правдивість заяв щодо такого поводження;

♦ оцінюючи, чому відсутні медичні докази, суд повинен брати до уваги мож-
ливість своєчасного доступу обвинуваченого до лікаря чи експерта за своїм вибором, 
доступу до адвоката, можливість спілкуватися із зовнішнім світом й ін.; 

♦ у випадках, коли обвинувачений раніше не заявляв про отримання від нього 
зізнань за допомогою тієї чи іншої форми поганого поводження, прокурор має довести, 
що обвинувачений мав реальну можливість заявити про це невдовзі після згадуваних 
подій, беручи до уваги, крім іншого, доступ до адвоката, термін затримання без судово-
го контролю, підстави його недоставлення до суду після арешту й ін.;

♦ оцінюючи правдивість заяви обвинуваченого про катування чи будь-які ін-
ші форми поганого поводження, якому він був підданий, суд повинен оцінюва-
ти ретельність розслідування його заяви, якщо таке розслідування проводилось, 
зокрема час, коли була призначена судово-медична експертиза і проводились інші 
слідчі дії, щоби встановити, чи отримав обвинувачений достатні і практичні мож-
ливості для того, щоб зробити заяви і надати необхідні докази.

Привести практику затримання за підозрою у скоєнні злочину 
у відповідність до статті 29 Конституції:

– внести зміни в законодавство, що виключать практику затримання без ордера 
у випадках, які не передбачені в п. 3 статті 29 Конституції, зокрема, дати більш чітке 
формулювання умов, за яких працівник правоохоронних органів має право затримати 
людину без ордера;
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– передбачити чітку процедуру отримання дозволу суду у разі необхідності затри-

мання за підозрою у скоєнні правопорушення;

– визначити початкову точку часу затримання за підозрою у скоєнні злочину або 

адміністративного правопорушення в залежності від фактичних обставин;

– забезпечити негайне повідомлення членів сім’ї затриманого або іншої особи за 

вибором затриманого про його затримання і місце його утримання;

– протидіяти практиці утримання під контролем міліції до кінця строку, допусти-

мого згідно з частиною 3 статті 29 Конституції, і передбачити в законодавстві скоро-

чення максимального терміну доставлення до судді до 48 годин;

– анулювати положення п. 2.5 спільного Наказу Міністерства внутрішніх справ 

і Державного департаменту з виконання покарань № 300/73 від 23 квітня 2001 р., в 

якому звільнення затриманих, коли підозра не підтверджується або коли закінчився 

строк утримання під вартою, розглядається як порушення закону, та інші подібні інс-

трукції; 

– внести зміни в законодавство, які виключать використання адміністративно-

го затримання для цілей кримінального розслідування, наприклад, передбачити 

обов’язкове звільнення підозрюваного у скоєнні адміністративного правопорушення 

до розгляду справи у суді;

– внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення (зокрема, в 

статтю 263 КУАП) й інші законодавчі акти, які виключать утримання людини в міліції 

без судового ордера впродовж більше 72 годин;

– забезпечити процедуру судових слухань відносно затримання бродяг або, при-

наймні, надати їм можливість оскаржити таке затримання і розробити правила судової 

процедури.

Забезпечити контроль за перебуванням затриманих в органах міліції 
і скоротити строки такого перебування:

– внести зміни в законодавство, що має позовну силу, право на доступ до неза-

лежного лікаря і незалежного експерта за власним вибором затриманого, особливо для 

осіб, які утримуються під вартою, і розробити відповідну процедуру;

– передбачити систему детального фіксування всього, що відбувається із затрима-

ним після затримання;

– передбачити в штаті кожного районного відділу міліції посадову осбу, незалежну 

від служб із розслідування і персонально відповідальну за благополуччя затриманих 

осіб, і наділити її повноваженнями вирішувати всі питання, пов’язані з утриманням в 

правоохоронному органі, медичною допомогою та ін.;

– виключити практику, за якою судді, «подовжують затримання» підозрюваних, 

утримуваних під вартою в міліції, або, принаймні, внести необхідні зміни з переве-

дення осіб, чиє затримання подовжене суддею, до ізоляторів досудового утримання, а 

не залишати їх під контролем міліції;

– внести зміни в законодавство, щоб забезпечити доступ адвоката незалежно від 

дозволу органу розслідування.
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Привести законодавство про судовий контроль за затриманням 
і утриманням під вартою у відповідність до міжнародних стандартів:

– встановити чітку презумпцію на користь звільнення людини і забезпечити, щоби 
тягар доказування підстав для її утримання під вартою, було переміщено на прокура-
туру; 

– внести положення, що виключать практику затримання людини після її звіль-
нення суддею на підставі «прихованих» обвинувачень;

– внести зміни до п. 4 статті 165-2 для того, щоб виключити затримання без судо-
вого контролю довше, ніж період, встановлений в п. 3 статті 29 Конституції України; 

– дозволити людям, які утримуються під вартою, вимагати періодичного перегля-
ду підстав для їх знаходження під вартою; 

– розробити процедури, що будуть заохочувати застосування застави замість утри-
мання під вартою;

– внести в законодавство максимальний строк утримання під вартою в ході судо-
вих слухань і скоротити максимальний строк утримання під вартою в ході досудового 
розслідування і суду до 18 місяців;

– розширити перелік заходів, альтернативних утримуванню під вартою, і заохочу-
вати суди до застосування альтернативних заходів.

Передбачити судову процедуру вирішення питання про екстрадицію:

– передбачити обв’язок офіційно інформувати осіб, стосовно яких здійснюються 
заходи з метою екстрадиції, про цей факт і всі обставини, що важливі для ефективного 
оскарження цього рішення;

– забезпечити, щоби затримання і подальше утримання під вартою людини з ме-
тою екстрадиції, проводилось виключно на підставі судового рішення, а також право 
людини на періодичний перегляд затримання з метою екстрадиції;

– надати особам, яким загрожує екстрадиція, право на судовий перегляд відповід-
них рішень виконавчих органів і відповідну судову процедуру, що дозволяє розслідува-
ти обставини, які можуть вплинути на рішення про екстрадицію;

– передбачити ясні положення про те, які обставини мають враховуватися при ви-
рішенні питання про екстрадицію;

– передбачати обов’язкову участь адвоката у процедурі екстрадиції, і надати всі 
можливості для ефективного захисту клієнта: можливість побачень, листування тощо.

Ясно визначити можливість стягнення шкоди з держави, якщо 
не були встановлені або визнані винними особи, які застосовували катування.

Привести законодавство і практику застосування сили у відповідність до між-
народних стандартів:

– припинити практику вводу підрозділів в масках і бойовому спорядженні до ус-
танов Державного департаменту для проведення навчань та інших заходів, напряму не 
пов’язаних з придушенням масових заворушень;

– проводити навчання таких спеціальних підрозділів тільки в умовах тренуваль-
них полігонів, де виключений контакт ув’язнених з персоналом спеціального підроз-
ділу;

– провести тренінги з персоналом підрозділів, призначених для використання в 
умовах масових заворушень, з їх навчання щодо пропорційного застосування сили;
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– припинити практику використання спеціальних підрозділів, створених за нака-
зом № 167 від 10 жовтня 2005 р. «Затвердження положення про спеціальні підрозділи» 
для проведення обшуків в установах Державного департаменту;

– систематично проводити навчання персоналу правоохоронних органів відповід-
ному застосуванню сили при затриманні підозрюваних правопорушників, при забез-
печенні порядку при проведенні масових заходів і в інших ситуаціях, що передбачають 
застосування сили.

Ввести курси з прав людини до системи професійної освіти і перепідготовки пра-
цівників правоохоронних органів, прокурорів, суддів і адвокатів.

Продовжити зусилля, здійснювані з метою покласти край практиці дідівщини в 
Збройних силах України

Поліпшити умови утримання в місцях ув’язнення:

– прийняти новий Кримінально-виконавчий кодекс, що відповідає міжнародним 
стандартам для пенітенціарних установ, і переглянути внутрішні нормативні акти в 
кримінально-виконавчому законодавстві;

– поліпшити умови утримання засуджених, які хворі на туберкульоз, зокрема:
♦ забезпечити розміщення хворих у палатах не більше, ніж на 8 ліжок;
♦ забезпечити належне освітлення палат;
♦ забезпечити належний температурний режим у палатах;
♦ забезпечити хворим регулярну подачу холодної і гарячої води;
♦ збільшити кількість умивальників у палатах;
♦ провести реконструкцію туалетів;
♦ зробити душові кімнати в кожному корпусі лікарні і створити там належні умови.

– поліпшити харчування хворих:
♦ провести реконструкцію їдалень;
♦ забезпечити їдальню освітленням;
♦ забезпечити приготування їжі для хворих найманим робітником-кухарем, щоб 

їжа стала придатною для споживання.
– Підвищити ефективність лікування:
♦ забезпечити хворих специфічними протитуберкульозними препаратами, в тому 

числі препаратами «нового» покоління, в необхідному обсязі; 
♦ забезпечити хворих препаратами імуностимулюючої і загальнозміцнюючої дії. 

– забезпечити доступ представників правозахисних організацій до установ вико-
нання покарань, для чого підготовити і ухвалити відповідний закон.

– забезпечити засудженим дотримання права на звернення до органів влади і міс-
цевого самоврядування і права на освіту.
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Наукове видання

КОНВЕНЦІЯ ООН прОти КатуВаНь та ІНших жОрстОКих, 
НЕлюдсьКих абО приНижуючих гІдНІсть ВидІВ пОВОджЕННЯ І пОКараННЯ

КОМитЕт ООН прОтиВ пЫтОК рассМОтрЕНиЕ дОКладОВ, прЕдстаВлЕННЫх 
гОсударстВаМи-участНиКаМи пЯтЫй пЕриОдичЕсКий дОКлад уКраиНЫ

ЗВІт харКІВсьКОЇ праВОЗахисНОЇ групи прО дОтриМаННЯ уКраЇНОю 
КОНВЕНЦІЇ ООН прОти КатуВаНь та ІНших жОрстОКих, НЕлюдсьКих 

абО приНижуючих гІдНІсть ВидІВ пОВОджЕННЯ І пОКараННЯ
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